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Slovo úvodem

O učení nedbejme,
příjemné je neznat nic,
v mládí se jen starejme,
kde radostí urvat víc.
O vážné se starat věci,
pro stáří je akorát,
mladým lidem sluší přeci,
neustále laškovat.

Vidíte ty dnešní mladé? Žádný vztah 
k učení ani k práci, lehkomyslnost, ne-
zodpovědnost. Jen by vyhledávali samé 
kratochvíle a přízemní radosti. Takhle 
strašné to nikdy nebylo! 

Ale ouha! Výše uvedená básnička 
(mimochodem uvedl jsem pouze krátký 
úryvek, ve zbytku textu autor opěvuje 
šlechetnost alkoholu…) nemá se sou-
časností nic společného. Pro poznání 
jejího tvůrce bychom se museli přenést 
mnoho staletí do minulosti. Jedná se 
totiž o typický projev středověké tzv. 

vagantské poezie. Tu tvořili většinou po-
tulní studenti, kteří vkládali do krátkých 
popěvků svou rozpustilou a rozjásanou 
nespoutanost. Náměty jsou pochopitelně 
nasnadě – někdy vysmívání se ostatním 
skupinám obyvatel, jindy oslava pijác-
tví. Asi nejznámější českou vagantskou 
básní je satira Podkoní a žák, ve které se 
zástupci dvou zmíněných stavů hádají 
v hospodě nad korbelem piva o to, které 
z povolání je lepší a hodnotnější. A jak 
asi zmíněný spor skončí? Samozřejmě 
hospodskou rvačkou. 

Tak nevím, jestli jsou ti dnešní žáčci 
a studentíci tak výrazně horší nežli 
předchozí generace. Musím se přiznat, 
že díky každodenní práci s mladými 
mám někdy k podobnému skeptickému 
pohledu blízko. Nicméně jak jste si moh-
li přečíst výše, ani v dávno uplynulých 
dobách nebyli studenti přehnaně slušní, 
zodpovědní či pracovití. Byli to zkrátka 

vždycky mladí plní síly a elánu, kteří se 
do všeho vrhali takříkajíc po hlavě, aniž 
by se ohlíželi, zda se to ostatním líbí, či 
nikoliv.

Ale dost mentorování. Chtěl bych 
všem studentům od nejmenších žáčků až 
po ty nejstarší popřát krásné prosluněné 
prázdniny, při kterých naberou spoustu 
sil do dalšího školního roku.

J. P. 

Vážení čtenáři,

opět tu máme léto, čas prázdnin 
a dovolených. Pro většinu z nás je 
právě tato doba spojena s odpočin-
kem, využijte proto tento čas k načer-
pání nových sil. Přejeme vám k tomu 
hodně slunečných dnů a pohody.

vedení města

Schůze rady 24. května

Přítomni: Josef Böhm, Ing. Luboš 
Vacek, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, 
omluveny: Ing. Lenka Arnotová, Věra 
Tyčová.

Zasedání rady zahájil místostarosta 
Josef Böhm přivítáním přítomných 
a kontrolou plnění úkolů z minulých 
schůzí.

RM projednala a doporučila zastu-
pitelstvu doplatit panu J. Š. částku 
95 901 Kč v souvislosti se směnou po-
zemků na trase plánované cyklostezky.

RM vyslovila souhlas s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemku parc. 
č. 461 v k. ú. Kochánov mezi městem 
Světlá n. S. a krajem Vysočina. Po-
zemek bude dotčen budoucí stavbou 
vodovodu. Totéž se týká i pozemků 
dotčených stavbou vodovodu v Rado-
stovicích a Závidkovicích, proto RM 
souhlasí se zřízením věcného břemene 
na pozemcích parc. č. 527/1, 549, 550/1 
a 550/8 v k. ú. Závidkovice a 113/3, 
385, 388, 389, 391 a 392 v k. ú. Rado-
stovice.

RM doporučila zastupitelstvu schvá-
lit uzavření smlouvy o provedení pře-
kládky podzemního vedení a zařízení 

komunikační sítě mezi městem Světlá 
n. S. a společností Telefónika O2 
Czech Republic v souvislosti s rekon-
strukcí chodníků a komunikace pod 
železničním mostem nad Láneckou 
ulicí.

RM doporučila zastupitelstvu uza-
vření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene kabelové 
vedení nízkého napětí v Čapkově ulici 
mezi městem Světlá n. S. a společností 
ČEZ Distribuce, a. s.

RM schválila návrh na uzavření 
smlouvy o bezúplatném zřízení věc-
ného břemene mezi městem Světlá 
n. S. a krajem Vysočina v souvislosti 
se stavbou dešťové kanalizace v Opa-
tovicích, která zasáhne do pozemku 
vlastněného krajem.

RM souhlasí s umístěním včelstev 
pana J. P. na pozemku parc. č. 247/11 
v k. ú. Dolní Bohušice.

RM projednala žádost paní P. Ž. 
o prodej části pozemku p. č. 366/2 
v k. ú. Radostovice o výměře cca 90 
m2 a nedoporučuje zastupitelstvu zá-
měr prodeje schválit.

RM projednala žádost manželů 
I. a P. N. o prodej části pozemku 
p. č. 745/1 v k. ú. Světlá n. S. za úče-
lem výstavby garáže, protože jim 

plánovaná rekonstrukce komunikace 
v Lánecké ulici znemožní přístup na 
pozemek. Projednání záměru bylo 
odloženo a RM uložila odboru MIRR 
materiál doplnit o situační plánek 
umístění garáže.

RM souhlasí se změnami smluv na 
půjčku z Fondu rozvoje bydlení a na 
vybudování komunikace v Kamenické 
ulici z důvodu rozvodu a vypořádání 
majetkových vztahů jedné z rodin, kte-
ré půjčky obdržely.

RM projednala žádost čtyř občanů 
Závidkovic o vyřešení majetkových 
vztahů týkajících se pozemků p. č. 551/
13, 551/15, 551/14, 551/16 a 311 v k. ú. 
Závidkovice, po kterých vede místní 
komunikace. Zastupitelstvu bylo dopo-
ručeno schválit odkup případně směny 
části dotčených pozemků.

RM projednala odvolání pana 
J. R. proti ukončení nájmu bytu 
v čp. 30 v Lipničce k 30. 6. 2010. Pro-
tože nájemník nezačal splácet dluh na 
nájemném a množí se stížnosti dalších 
obyvatel na hluk v domě, RM jeho žá-
dosti na prodloužení nájemní smlouvy 
nevyhověla.

RM doporučila zastupitelstvu pře-
sun finančních prostředků ve výši 
170 000 Kč z akce Podnikatelská zóna 
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PA I. do rozpočtu TBS za účelem pro-
vedení opravy komunikace V Polích. 
Odbor MIRR předloží do příštího za-
sedání RM návrh rozpočtu na opravu 
prostranství před vchody do bytových 
domů čp. 581 a 582.

RM projednala návrh pana 
V. V. o uznání pozemku parc. č. 942/
12 v k. ú. Dolní Březinka za veřejnou 
cestu. Zapsání do paspartu komunikací 
města Světlá n. S. nebylo schváleno.

Na návrh TBS schválila RM cenu 
za uložení odpadu pod označením 
17 06 05 – Stavební materiály obsahují-
cí azbest N na skládku Rozinov ve výši 
3 500 Kč/t (bez DPH).

RM schválila pronájem nebytových 
prostor víceúčelového zařízení (zim-
ní stadion) v Pěšinkách společnosti 
Sportovní zařízení města Světlá n. S., 
s. r. o., za cenu 200 Kč/m2/rok. Vzala 
na vědomí přihlášení plateb veškerých 
médií rekonstruovaného zařízení na 
tutéž společnost.

RM vzala na vědomí výsledek vý-
běrového řízení na zhotovitele I. etapy 
stavby kanalizace Josefodol, Služátky, 
Druhanov, Horní Bohušice a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
EVOS Hydro, s. r. o. Zastupitelstvu 
RM doporučila použít zůstatek fi-
nančních prostředků na tuto akci na 
rekonstrukci chodníků a vybudování 
autobusového zálivu v Josefodole.

RM vyslovila souhlas s poskytová-
ním služby připojení k internetu pro 
Sportovní centrum Pěšinky od firmy 
Telefónica O2 Czech Republic, popřípa-
dě od firmy Metropolitní, s. r. o., Hav-
líčkův Brod, která také uloží chráničku 
pro kabely optické sítě. Souhlasila 
i s obesláním firem pro výběrové řízení 
na vybavení centra.

RM souhlasí s tím, aby si majitelé ga-
ráží na p. č. st. 2019, 2020, 2021, 2022 
a 2023 v k. ú. Světlá n. S. na vlastní 
náklady upravili prostor před garážemi 
na městském pozemku p. č. 337/1.

RM souhlasí s poskytnutím sklado-
vací plochy u Radostovic na uložení 
kameniva ze stavby komunikace 
v Dolním Městě pro krajskou správu 
a údržbu silnic. Po dokončení stavby 
bude pozemek uveden do původního 
stavu.

Ing. Luboš Vacek tlumočil žádost 
SDH a MO ČČK v Dolní Březince 
o poskytnutí finančního daru na konání 
Dětského dne. RM schválila příspěvek 
ve výši 2 000 Kč.

Josef Böhm, místostarosta 

Schůze rady 7. června

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jan Tourek, PhDr. Jana 
Myslivcová, Ing. Luboš Vacek, Věra 
Tyčová, tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka, 
omluvena Mgr. Jana Kupčíková.

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a provedením kon-
troly zápisu z jednání minulého – úkoly 
jsou průběžně plněny.

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • bezplatnou výpůjčku veřejného 

prostranství pro akci Krajská ko-
munikační kampaň na podporu 
třídění odpadů na den 17. 9. 2010. 
Zajistí: vedoucí odboru životního 
prostředí, termín 23. 6. 2010.

 • uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Thermo-
dat servis, s. r. o., Praha 3, za úče-
lem dodávky sauny.

 • návrh informační tabule a loga pro 
Sportovní centrum Pěšinky. Úhra-
da autorských práv za návrh a po-
užívání loga bude provedena spol. 
Sportovní zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o., Pěšinky 971.

 • zadávací dokumentaci výběrové-
ho řízení Vybavení víceúčelového 
sportovního zařízení, Pěšinky 971, 
Světlá n. S. v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách a okruh firem pro obeslání 
s výzvou k podání cenových nabí-
dek: PKS INPOS, a. s., Žďár n. S., 
Agstav Třebíč, a. s., AGOS staveb-
ní, a. s., Pelhřimov, Agrostav, a. s., 
Hruškové Dvory 3, Jihlava, Stavou-
nie, stavební a obchodní společnost 
spol. s r. o., Havlíčkův Brod. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín 
30. 6. 2010. 

 • záměr pronájmu pozemku parc. 
č. 590/19 o celkové výměře 83 100 
m2 a pozemku parc. č. 590/20 o cel-
kové výměře 21 716 m2 v katast-
rálním území Světlá n. S. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2010. 

 • pronájem pozemku parc. č. 448/1 
o celkové výměře 1750 m2 a po-
zemku parc. č. 448/2 o celkové vý-
měře 1383 m2 v katastrálním území 
Závidkovice firmě FADOM, s. r. o., 
Dolní Město 288, za nájemní cenu 
251 Kč/rok. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene stavby Rekonstrukce mostu 
na trati Kácov – Světlá n. S. chod-
níky, komunikace pro provedení 
překládky podzemního vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě 
mezi městem Světlá n. S. a společ-
ností Telefónica O2, 140 22 Praha 
4 – Michle. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • předloženou nabídku firmy MIBAG, 
s. r. o, Praha v ceně 108 708 Kč 
včetně DPH za vysušení zdiva v su-
terénu budovy čp. 986, Světlá n. S., 
a ukládá OMIRR zajistit provede-
ní.

 • pronájem jednoho urnového místa 
v kolumbáriu ve výši 500 Kč/rok. 
RM souhlasí s úhradou částky na 
10 let formou předplaceného ná-
jemného. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 30. 6. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
2 tis. Kč obci Služátky na organi-
zaci služáteckého Pohádkového 
lesa, který se koná dne 12. 6. 2010. 
Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 12. 6. 2010. 

 • konání akce fotbalového klubu dne 
17. a 18. 6. 2010 na fotbalovém hřiš-
ti a souhlasí s prodloužením hudeb-
ní produkce do 24.00 hodin. Zajis-
tí: Ing. Lenka Arnotová, starostka 
města, termín: ihned.

 • aby se při opravě cesty mezi Svět-
lou n. S. a Dolní Březinkou urov-
nala i část cesty, která vede lesem, 
pod podmínkou písemného vyjád-
ření osadního výboru. 

RM Světlá n. S. revokuje své usnesení 
č. 253/2010 v odst. I. ve věci pronájmu 
víceúčelového sportovního zařízení, 
Pěšinky čp. 971, Světlá n. S. společ-
nosti Sportovní zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o., se sídlem Pěšinky 971, 
Světlá n. S., za cenu 200 Kč/m2 do data 
31. 8. 2010.

RM Světlá n. S. schvaluje pronájem 
víceúčelového sportovního zařízení, 
Pěšinky čp. 971, Světlá n. S. společnosti 
Sportovní zařízení města Světlá n. S., 
s. r. o., se sídlem Pěšinky 971, Světlá 
n. S., za cenu 1 Kč + DPH, a to od 
1. 6. 2010 do 31. 8. 2010. Odboru MIRR 
ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi 
městem Světlá n. S. a společností ▶
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Schůze rady 21. června

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Ing. Luboš Vacek, PhDr. Jana 
Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, Věra Ty-
čová, tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka, 
omluvena Mgr. Jana Kupčíková.

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a konstatováním, 
že úkoly z rady minulé jsou průběžně 
plněny.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • uzavření smlouvy o krátkodo-
bém úvěru, na krytí přechodného 
nedostatku finančních prostřed-
ků ve výši 10 milionů Kč, mezi 
městem Světlá n. S. jako dlužní-
kem a Komerční bankou, a. s., se 
sídlem Praha 1, jako věřitelem 
a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zajištění blankosměnkou. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
23. 6. 2010.

 • přidělení bytu v Sázavské ul. 
čp. 546, Světlá n. S. (byt 1+1) paní 
P. Vendule, Světlá n. S. 

 • přidělení bytu v Josefodole čp. 24, 
Světlá n. S. (byt 1+1) paní T. Janě, 

Sportovní zařízení města Světlá n. S., 
s. r. o., do 31. 8. 2010. 

RM ukládá odboru MIRR s kluby pro-
jednat, zajistit podklady a event. připra-
vit návrh nájemní smlouvy na pronájem 
tenisové haly, tenisových kurtů (včetně 
zázemí tenisových kurtů) a fotbalového 
stadionu (vyjma zázemí).

RM ukládá odboru MIRR připravit 
návrh nájemní smlouvy na pronájem 
ubytovny, Sázavská ulice čp. 545, 
a Sportovního centra, Pěšinky čp. 971 
společnosti Sportovní zařízení města 
Světlá n. S., s. r. o. 

RM Světlá n. S. bere na vědomí: 
 • výsledek výběrového řízení na 

zpracovatele projektové dokumen-
tace a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo s firmou Projekt – sdruže-
ní, Světlá n. S.

 • uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace na údržbu veřejné zeleně na 
veřejných prostranstvích v průjezd-
ních úsecích obcí podél silnic II. 
a III. třídy v kraji Vysočina. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2010. 

 • uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene stav-
by Rekonstrukce mostu na trati 
Kácov – Světlá n. S.: chodníky, 
komunikace mezi městem Světlá 
n. S. a krajem Vysočina, Žižkova 
57, Jihlava. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • informaci v záležitosti legaliza-
ce komunikace v Dolní Březince. 
Bylo podáno odvolání. Půjde to na 
KrÚ.

RM Světlá n. S. ukládá:
 • odboru MIRR zaslat výzvu k po-

kračování záměru výstavby foto-
voltaické elektrárny na střeše ZŠ 
Lánecká firmě ZTC Real Estate, 
s. r. o., Havlíčkův Brod. V přípa-
dě, že nebude na výzvu reagovat, 
souhlasí rada města s ukončením 
Smlouvy o poskytnutí střechy 
k výrobě elektrické energie s fir-
mou ZTC Real Estate, s. r. o., Hav-
líčkův Brod. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MMIR., termín 30. 6. 2010. 

 • odboru MIRR zajistit cenovou na-
bídku od TBS Světlá n. S. a TOST 
Ledeč n. S. na opravu příjezdové 
komunikace k čp. 583 a prostor 
před vchody čp. 581 a 582. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
21. 6. 2010. 

RM odkládá projednání pronájmu 
nebytového prostoru v Sociálním centru 
města Světlá n. S. do příštího jednání 
RM. Ukládá odboru MIRR do příštího 
jednání RM připravit přehled o tom, co 
vše komerčně pronajímáme a za kolik. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
21. 6. 2010. 

RM Světlá n. S. po projednání 
nesouhlasí:

 • s realizací místní úpravy svislého 
dopravního značení na místních 
komunikacích Panuškova, U Stro-
mečku, F. A. Jelínka a J. J. Staňka 
dle předloženého návrhu. Ukládá 
odboru MIRR zjistit do příští rady, 
zda ve vilové čtvrti je možné osa-
dit dopravní značku Obytná zóna. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 21. 6. 2010. 

RM Světlá n. S. odkládá projednání 
záměru prodeje pozemku parc. č. 854/1 
v k. ú. Světlá n. S. do příští RM. Uklá-
dá odboru MIRR ověřit soulad s ÚP 
a možnosti napojení na inženýrské sítě 

v souvislosti s možností event. prodeje 
pozemku parc. č. 854/1 v k. ú. Světlá 
n. S. za účelem výstavby RD. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
21. 6. 2010. 

Starostka seznamuje radu s dopisem 
pana J. R., ve kterém se odvolává ve 
věci zamítnutí jeho žádosti o prodlou-
žení nájemní smlouvy na byt v Lipničce 
čp. 30. RM Světlá n. S. ukládá zjistit in-
formaci, zda je možné jim strhávat část-
ku na nájem ze soc. dávek. Zajistí: ve-
doucí odboru sociálních věcí a Mgr. Jan 
Tourek, termín: 21. 6. 2010. 

Starostka informuje, že v současné 
době město oslovuje firmy s nabídkou 
umístění reklamy na zimním stadionu. 
Možnosti umístění reklam jsou různé 

– od dresů, přileb, mantinelů, přes rolbu, 
ledovou plochu, ochozy apod. Mgr. Tou-
rek informuje, že hokejisté budou mít 
nové dresy a nový bude i název klubu 

– HC Světlá n. S. Ohledně reklam postu-
pujeme individuálně.

Ing. Lenka Arnotová, starostka

▶

Světlá n. S., náhradník p. M. Vác-
lav, Světlá n. S. 

 • přidělení bytu v Josefodole čp. 24, 
Světlá n. S. (byt 1+2) paní K. Ive-
tě, Horní Březinka 3, náhradník 
p. B. Simona, Světlá n. S.

 • neprodloužení nájemní smlouvy 
na dobu určitou z důvodu nepla-
cení nájmů pro paní P. Vladimíru, 
Světlá n. S. Nájemní smlouva bude 
ukončena k 31. 7. 2010.

 • ukončení nájmu výpovědí bez při-
volení soudu pro hrubé porušování 
povinností vyplývajících z nájmu 
bytu § 711 odst. 2 písm. b (neplace-
ní nájmu) pro p. N. Karla ml., Svět-
lá n. S. 

 • prodloužení náj. smlouvy na dobu 
určitou do 31. 12. 2010 pro paní 
V. Zdeňku, Josefodol 24. Zajistí: 
ředitel TBS Světlá n. S., tajemnice 
bytové komise, termín: 30. 6. 2010. 

 • ve věci odvolání p. Jaroslava 
R. ohledně výpovědi z nájmu bytu 
v čp. 30 v Lipničce. RM trvá na 
svém usnesení č. 205/2010 ze dne 
26. 4. 2010. Zajistí: Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, ředitel TBS 
Světlá n. S., termín: 30. 6. 2010. 
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 • pronájem části pozemku p. č. 1097/
9 v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 
7 m2 za účelem zřízení letní za-
hrádky v období červen až září 
2010 panu J. B., Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2010. 

 • uzavření smlouvy o dílo Kanaliza-
ce Josefodol mezi městem Světlá 
n. S. a firmou EVOS-Hydro, s. r. o., 
Ledeč n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 23. 6. 2010. 

 • uzavření smlouvy o výpůjčce neby-
tových prostor mezi Hasičským zá-
chranným sborem kraje Vysočina 
(půjčitel) a městem Světlá n. S. (vy-
půjčitel) s účinností od 1. 6. 2010. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2010. 

 • žádost obyvatelů čp. 1050, Poštov-
ní ul., Světlá n. S. o pronájem části 
pozemku p. č. 641/1 o velikosti cca 
20 m2 z důvodu umístění nafukova-
cího bazénu o průměru 4,57 m. Do-
ba pronájmu červen až srpen 2010.

 • žádost společnosti Metropolitní, 
s. r. o., Dobrovského 2366, Hav-
líčkův Brod o povolení na uložení 
trubek HDPE pro potřebu stavby 
Optická metropolitní síť – 42. eta-
pa do teplovodního potrubí mezi 
domy čp. 584 Dolní ul. a čp. 928 
Sázavská, Světlá n. S.

 • žádost společnosti Wave-Net Svět-
lá n. S., s. r. o., o povolení vstupu 
do kanalizačních trubek mezi byt. 
domy čp. 921 Sázavská ul. a čp. 594 
Dolní ul., Světlá n. S., a o povolení 
uložení trubek HDPE do teplovod-
ního potrubí mezi domy čp. 584 
Dolní ul. a čp. 928 Sázavská, Světlá 
n. S., pro potřebu stavby Rozvody 
optokabelu v obci Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2010. 

 • uzavření předložené smlouvy 
o odečítací a rozúčtovací službě 
nákladů na vytápění objektu nám. 
Trčků z Lípy čp. 986 (prodejna 
Elektro Dvořák a Městská restau-
race) ve Světlé n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a společností ENBRA, 
a. s., odštěpný závod Brno. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2010. 

 • vydání souhlasu ke stavbě Roz-
vody optokabelu v obci Světlá 
n. S. v k. ú. Světlá n. S. vedený přes 
pozemky p. č. 1180/2, 1169, 1/1, 1/2, 
1/3, 1096/21, st. p. č. 52/1, 1096/22, 
56/2, 47/14, 1096/23, 213/1, 68/7, 

68/1, 78/1, 82/1, 213/3, 213/2, 174/
1, 648/8, 517, 724/21, 619, 724/209, 
235/5, 235/6 v k. ú. Světlá n. S. pro 
společnost Geodézie Ledeč n. S., 
s. r. o. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 23. 6. 2010. 

 • výši pronájmu víceúčelového spor-
tovního zařízení, Pěšinky čp. 971 
společnosti Sportovní zařízení 
města Světlá n. S., s. r. o., se síd-
lem Pěšinky 971, ve výši 120 Kč/
m2 + aktuální sazba DPH od data 
registrace Sportovního zařízení 
jako plátce DPH do 31. 8. 2010. Re-
vokuje své usnesení č. 260/2010 ze 
dne 7. 6. 2010 v odst. II a VI ve věci 
pronájmu víceúčelového sportovní-
ho zařízení, Pěšinky čp. 971 spo-
lečnosti Sportovní zařízení města 
Světlá n. S., s. r. o., se sídlem Pěšin-
ky 971. Zajistí: vedoucí FO, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • zahrnutí areálů tenisové kurty + 
sociální zázemí u tenisových kur-
tů, dále tenisová hala, fotbalový 
stadion (vyjma zázemí fotbalové-
ho stadionu), Sportovní centrum 
Pěšinky čp. 971 (včetně parkoviště 
a příjezdové komunikace) a objekt 
ubytovny čp. 545 v ulici Sázavská 
pod společnost Sportovní zaříze-
ní města. RM pověřuje v případě 
odsouhlasení zastupitelstvem měs-
ta OMIRR přípravou podkladů 
pro uzavření nájemních smluv na 
jednotlivé sportovní areály. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2010. 

 • uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě 
o dílo s firmou PKS INPOS, a. s., 
Žďár n. S. Předmětem dodatku jsou 
dodatečné práce a dodávky na stav-
bě víceúčelového sportovního zaří-
zení.

 • zajištění změny v provedení měni-
čů trafostanice zimního stadionu 
a s nákupem univerzálního klíče 
od spol. ČEZ Distribuce, a. s., Dě-
čín.

 • provozování bufetu ve víceúče-
lovém sportovním zařízení spo-
lečností Sportovní zařízení města 
Světlá n. S., s. r. o., Pěšinky 971.

 • uzavření kupní smlouvy na dodáv-
ku počítačového vybavení a 2 ks 
tiskáren do víceúčelového sportov-
ního zařízení s firmou Martin Bez-
ouška, Světlá n. S.

 • uzavření smlouvy o dílo – vybavení 
s firmou ARBYD CZ, s. r. o., Cho-
tíkov 388. Smlouva bude uzavřena 

neprodleně po uplynutí lhůty pro 
podání námitek v souladu se zá-
konem 137/2006 Sb., O veřejných 
zakázkách. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • pronájem nebytového prostoru, 
místnosti o rozloze 3 m2 v Sociál-
ním centru města Světlá n. S. pa-
ní Aleně D., bytem Světlá n. S. za 
cenu 300 Kč/rok/m2 za účelem pro-
vozování pedikérských služeb. RM 
Světlá n. S. revokuje své usnesení 
č. 225/2010 ze dne 10. 5. 2010. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2010. 

 • v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., O rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpi-
sů,  přijetí daru v hodnotě 250 Kč 
od p. Josefa M., bytem Světlá n. S. 
(kniha) a sochu v hodnotě 9 000 Kč 
od p. Ladislava J., bytem Praha 4 
pro příspěvkovou organizaci Ky-
TICe – Kulturní zařízení Světlá 
n. S. Zajistí: ředitelka PO KyTICe 

– Kulturní zařízení Světlá n. S., ter-
mín: 30. 6. 2010. 

 • zápis do kroniky města Světlá 
n. S. za rok 2009. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: 30. 6. 2010. 

RM Světlá n. S. projednala žádost 
obyvatel ulic Panuškova, U Stromečku, 
F. A. Jelínka a J. J. Staňka o úpravu svis-
lého dopravního značení na místních ko-
munikacích v této lokalitě. V současné 
době se zajišťuje vyjádření dopravního 
inspektorátu Havlíčkův Brod k umístění 
dopravního značení Obytná zóna. Odbor 
dopravy ani DI toto značení nedoporu-
čují, neboť charakter komunikace neod-
povídá obytné zóně.

RM Světlá n. S. po projednání bere 
na vědomí: 

 • nabídku JUDr. Kölbla (právní zá-
stupce pana Jana Morawetze) na 
odkup pozemku p. č. 573/1 o celko-
vé výměře 111 830 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. za cenu 200 Kč/m2. Doporu-
čuje ZM schválit odkup pozemku 
p. č. 573/1 v k. ú. Světlá n. S. o cel-
kové výměře 111 830 m2 v případě, 
že úhrada ceny za pozemek p. č 
573/1 v částce 22 366 000 Kč bude 
provedena z prostředků z prodeje 
(pronájmu) fotovoltaické elektrárny 
v k. ú. Lipnička. Zajistí: Mgr. Jan 
Tourek, místostarosta, vedoucí od-
boru MIRR, termín: 23. 6. 2010. ▶
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Nákup pozemků

Město koupilo 10,5 ha pozemků, které 
jsou územním plánem schváleny jako 
průmyslová zóna. Po zdlouhavých jed-
náních s právním zástupcem rodiny Mo-
rawetzů se podařilo dohodnout na ceně 
250 Kč/m2, což činí 26 250 000 Kč. Toto 
je samozřejmě částka, kterou jsme nebyli 
schopni jenom z peněz města zaplatit. 

Cena 250 Kč za m2 je o 50 Kč vyšší, 
než jsme ochotni jako město platit v této 
lokalitě podle cenové mapy. Proto jsme 

 • uzavření mandátní smlouvy mezi 
TBS města Světlá n. S., se sídlem 
Rozkoš 749, a Stavební poradnou, 
spol. s r. o., se sídlem České Budě-
jovice za účelem výběru dodavatele 
nadlimitní veřejné zakázky na akci: 
Svoz bioodpadů a separovaných 
složek komunálních odpadů ve 
Světlé n. S.

 • požadavek na opravu havarijního 
stavu střešní krytiny budovy ZŠ 
Jelenova a výši cenové nabídky na 
opravu. Pověřuje OMIRR k přípra-
vě výběrového řízení na podání na-
bídky na opravu střešní krytiny ZŠ 
Komenského a věžičky MěÚ Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 6. 2010. 

 • sdělení ke stavu účelové komu-
nikace č. 000120 v k. ú. Světlá 
n. S. Oprava části lesního úseku 
nebude realizována v rámci opravy 
turistické trasy v roce 2010. RM re-
vokuje usnesení č. 282/2010 ze dne 
7. 6. 2010. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2010. 

 • cenovou nabídku na provedení 
oprav vstupů před bytovými domy 
čp. 581 a 582 a opravy příjezdové 
komunikace před bytovým do-
mem čp. 583 v Sázavské ul. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
23. 6. 2010.

 • žádost osadního výboru Mrzko-
vice na navýšení rozpočtu míst-
ní části na pořízení multifunkční 
herní sestavy včetně její instalace 
v ceně cca 65 tis. Kč. RM Světlá 
n. S. předloží žádost ke schválení 
ZM formou rozpočtové změny. 

RM Světlá n. S. neschvaluje pronájem 
cca 10 m2 části pozemku parc. č. 103/3 
v k. ú. Světlá n. S. za účelem zřízení 
předzahrádky před pivnicí U Šímy. 

Na podzim letošního roku se usku-
teční volby do zastupitelstev měst 
a obcí. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., 
O obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, ukládá zastupi-
telstvu města nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb stanovit počet členů nově 
voleného zastupitelstva. Při stanovení 
počtu členů zastupitelstva města se 
přihlíží k počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu k 1. 1. roku, kdy se 
volby konají. Město Světlá n. S. mělo 
k 1. 1. 2010 6 813 trvale hlášených 
obyvatel. Počet členů se stanoví tak, 
aby zastupitelstvo mělo

do 500 obyvatel  5 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvatel
    7 až 15 členů
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 
                     11 až 25 členů
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
   15 až 35 členů
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
   25 až 45 členů
nad 150 000 obyvatel 
   35 až 55 členů 

V současné době má ZM 21 členů. Sta-
rostka navrhuje pro příští volební období 
15 členů ZM. RM Světlá n. S. po projed-
nání počtem 4 hlasů navrhuje ZM stano-
vit v souladu s § 67 zákona o obcích na 
nové volební období 21 členů zastupitel-
stva města. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, 
starostka města, termín: 23. 6. 2010 

Místostarosta J. Böhm seznamuje radu 
s dopisem náměstka přednosty havlíč-
kobrodské stanice ČD Ing. Josefa Kapla-
na, ve kterém informuje, že se připravuje 

zateplení pláště výpravní budovy v želez-
niční stanici Světlá n. S. Pravděpodobně 
tím dojde ke zničení původního vzhledu 
historické budovy. Havlíčkobrodská sta-
nice ČD vyjádřila s tímto záměrem svůj 
nesouhlas, místostarosta navrhuje, aby se 
i rada města k této záležitosti vyjádřila. 
Město také věnovalo na úpravu prostor 
nádraží nemalé finanční prostředky. RM 
Světlá n. S. po projednání nesouhlasí 
s provedením zateplení objektu nádražní 
budovy ve Světlé n. S. způsobem, kterým 
by došlo ke zničení původního historic-
kého vzhledu budovy a ukládá místosta-
rostovi Josefu Böhmovi toto nesouhlasné 
stanovisko zaslat vedení Regionální 
správy majetku ČD, a. s., Kounicova 26, 
Brno. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 30. 6. 2010. 

Termíny jednání RM v prázdnino-
vém období – 28. 6. 2010, 19. 7. 2010 
a 2. 8. 2010.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶

začali jednat o možnosti dotace. Po 
roce jednání se podařilo tuto lokalitu 
na ministerstvu financí a ministerstvu 
průmyslu a obchodu zařadit mezi strate-
gické zóny České republiky, u nichž je ta 
výhoda, že stát na výkup pozemků dává 
až 80 % finančních prostředků, na rozdíl 
od ostatních, kde se jedná pouze o 40 %. 

Koncem měsíce května město přijalo 
dotaci ve výši 20 000 000 Kč a zaplatilo 
za tyto pozemky rodině Morawetzů. Po 
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2 x z odboru dopravy

Potvrzení o zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel
V nedávné době proběhla v televizi 

a tisku informace o tom kdy, jak a jakou 
formou mít od lékaře potvrzení o zdravot-
ní způsobilosti k řízení motorových vozi-
del. Dovolte mi proto pár řádků k tomuto 
tématu, které je v současné době aktuální 
a dotýká se zhruba třičtvrtě milionu řidičů 
starších 60 let v celé ČR.

Zákon č. 361/2000Sb., O provozu na po-
zemních komunikacích v § 87 (Pravidelné 
lékařské prohlídky), odst. 3 stanovuje, že 
řidič je povinen podrobit se pravidelné lé-
kařské prohlídce nejdříve šest měsíců před 
dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpoz-
ději v den dovršení stanoveného věku, po 
dovršení 68 let věku pak každé 2 roky. 

Vzor zdravotního posudku, který je ve 
vyhlášce MD č. 277/2004 Sb., je možné si 
vyzvednout na přepážce odboru dopravy 
MěÚ Světlá n. S. Neplatí tedy žádné Po-
tvrzení o lékařské prohlídce, ale pouze 
zmíněný předepsaný tiskopis. Pro dopl-
nění celé věci upozorňuji na sankci, která 
je uvedena v zákoně č. 200/1990 Sb. o pře-
stupcích v § 22 písmena e), a pohybuje se 
v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč a zákaz 

odečtení dotace město koupilo 1 m2 za 
50 Kč. 

Pozemky „za sklárnami“ jsou vel-
mi výhodné pro podnikání a zde se 
skutečně dá mluvit o průmyslové zóně 
v pravém slova smyslu. Okraj města, 
výborné dopravní spojení, minimální 
omezování kohokoli a skutečně velký 
prostor. 

Paralelně s vyjednáváním dotace 
jsme jednali se státní agenturou pro 
podporu podnikání Czechinvest. Před-
mětem jednání byly možnosti obsazení 
této zóny. Ze čtyř zájemců zatím ani 
jeden neprojevil zájem přijet se osob-
ně do Světlé podívat. Současná doba 
je komplikovanější a investoři dávají 
přednost pronájmu již postavených hal, 
případně chtějí konkrétní místo, město 
s ohledem na jejich největšího odběra-
tele a podobně. Přesto jsme optimisté, 
už třeba jen proto, že v posledních 
dnech Czechinvest hlásí oživení zájmu 
o podnikání v České republice, a i zá-
stupci této agentury přijeli do Světlé 
a důkladně si tuto plochu prohlédli. 

Mgr. Jan Tourek, místostarosta

Výstavba Sportovního centra Pěšinky finišuje

Tento nový název pro zrekonstruo-
vaný zimní stadion schválila na svém 
jednání rada města Světlá n. S. Jeho 
provoz bude zajišťovat společnost Spor-
tovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o., 
kontakt na vedoucího společnosti: bera-
nek@svetlans.cz.

Projekt Rekonstrukce zimního stadio-
nu na víceúčelové zařízení byl podpořen 

z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Celý projekt spočívá v rekon-
strukci vlastní ledové plochy spolu s tech-
nologií chlazení a zároveň řeší přístavbu 
dvoupodlažního objektu z jižní a západní 
strany kluziště. Na severní straně objektu, 
směrem do ulice Nádražní je umístěna tri-
buna s kapacitou 520 osob. V přistavované 
budově se v I. NP nachází zázemí pro čin-
nost hokejového klubu, šatny pro veřejnost, 
zázemí pro krasobruslení, posilovna s re-
generací. Posilovna s regenerací jsou navr-
ženy se samostatným zázemím pro možné 
využití veřejností. Do II. NP jsou situovány 
prostory pro klubovou a spolkovou činnost, 
veřejně přístupný internet, místnost pro 
matky s dětmi, místnost pro hru stolního 
tenisu, též s potřebným zázemím. Vlastní 
ledová plocha bude v době mimo hokejo-
vou sezonu sloužit pro míčové hry, florbal, 
futsal, in-line bruslení a další volnočasové 
aktivity občanů města. 

Při rekonstrukcí vlastního sportovního 
zařízení dochází k úpravě přiléhajících 
prostor – bude vytvořeno parkoviště se 
47 parkovacími místy pro osobní automo-
bily a 2 stáními pro autobusy. Stavba bude 
bezbariérová a je pojata nadčasově, svými 
parametry by měla obstát i za 30 let.

Slavnostní otevření celého areálu 
proběhne dne 3. září 2010 s celodenním 
doprovodným programem. Od  tohoto 
data bude zahájen provoz. Prostřednictvím 
webových stránek města www.svetlans.cz, 
dále prostřednictvím letáků, plakátů a Svě-
telského zpravodaje budete informováni 
o otevírací době a připravovaných akcích.

Věříme, že sportovní areál bude využí-
ván a stane se vyhledávaným sportovním 
stánkem. Doufáme, že se nám splní náš 
záměr – vytáhnout mládež od počítačů 
a aktivně je zapojit do dění v novém spor-
tovním centru.

Ing. Lenka Arnotová, starostka
Foto: Jiří Víšek

činnosti od jednoho roku do dvou let! Pro-
to se určitě vyplatí investovat menší částku 
do platného zdravotního posudku a nespo-
léhat se na tvrzení: „Já tady přece jedu jen 
kousek po městě, tak to mít nemusím.“

Výměna řidičských průkazů
V současnosti je v plném proudu vý-

měna řidičských průkazů v ORP Světlá 
n. S. Výměně podléhají řidičské průkazy 
vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Drži-
telé těchto řidičských průkazů jsou povinni 
si je vyměnit do 31. 12. 2010. K dnešnímu 
dni ve správním obvodě odboru dopravy 
Světlá n. S. stále ještě není vyměněno přes 
1 100 řidičských průkazů!

Proto chci apelovat na všechny řidiče, 
kterých se povinná výměna týká, aby tuto 
povinnost neodkládali na poslední měsíce 
letošního roku, ale povinnou výměnu si 
zařídili již v letních měsících. Další infor-
mace získáte na internetových stránkách 
www.vymentesiridicak.cz v kampani NE-
VYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ nebo přímo 
v odboru dopravy ve Světlé n. S.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy a sil. hosp.

Městský úřad Světlá nad Sázavou Parkoviště před halou 

Koncem června již bylo na postranních 
sektorech tribuny 184 plastových sedadel 

(střední část tribuny je k stání a pojme 
340 diváků)
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V pátek 14. 5. v odpoledních hodi-
nách vnikl neznámý pachatel do ote-
vřené a volně přístupné kanceláře fi rmy 
v Josefodolské ulici. Ze stolu následně 
odcizil volně položenou peněženku s fi -
nanční hotovostí, šesti platebními kar-
tami a různými doklady. Poškozenému 
vznikla škoda v celkové výši nejméně 9 
tis. Kč.

V noci ze soboty na neděli 23. 5. se 
neznámý pachatel vloupal do řadové 
garáže v  Sázavské ulici. Zde následně 
odcizil 6 ks rybářských prutů, rybář-
skou stoličku a další rybářské vybavení 
uložené v batohu a tašce. Majitel škodu 
vyčíslil na více než 9 tis. Kč.

V noci na středu 26. 5. se dosud ne-
známý pachatel vloupal do dvou kance-
láří bytového družstva v přízemí domu 
v Dolní ulici. Obě kanceláře prohledal 
a následně v kanceláři účtárny vnikl za 
pomoci rozbrušovačky do trezoru zabu-
dovaného ve zdi a odcizil zde uloženou 
fi nanční hotovost a stravenky v hod-
notě nejméně 104 tis. Kč. Poškozením 
zařízení kanceláří a trezoru vznikla 

Kriminalita na Světelsku

Fotosoutěž 

Fotosoutěž BESIP 2010 na téma Co 
se mi líbí a nelíbí v mé obci byla vy-
hlášena počátkem března pod záštitou 
Městského úřadu ve Světlé n. S., od-
boru dopravy a silničního hospodář-

ství a odboru správního, školského 
a živnostenského. Byla určena žákům 
2. stupně základních škol a primy až 
kvarty 8letých gymnázií.

Dne 9. června byly výsledky soutěže 
slavnostně vyhlášeny v obřadní síni 
městského úřadu. Porota fotografi c-
ké soutěže oceňovala na fotografi ích 
především zajímavé záběry, nápaditou 
kompozici, humor a také kvalitu zpraco-
vání. Ocenění a věcné dary (vybavení na 
bicykl a upomínkové předměty BESIP) 

družstvu škoda ve výši nejméně 12 
tis. Kč.

V noci na čtvrtek 27. 5. neznámý 
pachatel rozbil skleněnou výplň vcho-
dových dveří a vloupal se do restaurace 
v Komenského ulici. Objekt prohledal 
a odcizil fi nanční hotovost a dvě kra-
bičky cigaret. Odcizením věcí a poško-
zením dveří vznikla majiteli škoda za 
více než 7 tis. Kč.

V době od 4. do 8. 6. neznámý pacha-
tel překonal oplocení a vnikl na pozemek 
u železniční stanice ve Světlé n. S. Zde 
se vloupal do ocelového kontejneru, ze 
kterého odcizil několik svazků mědě-
ných lan různých délek o hmotnosti 
nejméně 200 kg. Poškozené společnosti 
vznikla škoda za více než 16 tis. Kč.

V noci z pondělí na úterý 15. 6. vnikl 
neznámý pachatel nezjištěným způ-
sobem do suterénu panelového domu 
v ulici Na Sídlišti. Následně se vloupal 
do sklepní kóje, odkud odcizil horské 
jízdní kolo zn. Author v hodnotě nejmé-
ně 10 tis. Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

získali žáci ZŠ v Komenského ul. Kris-
týna Šlosrová, žákyně 7. a, Ondřej Zajíc, 
žák 7. a, Jakub Uhlíř, žák 7. b a Kateřina 
Smejkalová, žákyně 7. b. Slavnostního 
předávání se zúčastnil za město Světlá 

n. S. místostarosta Josef Böhm a za BE-
SIP kraje Vysočina paní Vojtová.

Výstava fotografi í byla umístěna ve 
vstupním vestibulu radnice, kde byla 
všem občanům k nahlédnutí do 25. červ-
na. Některé fotografi e se stanou v brzké 
době již historií, např. fotografi e viaduk-
tu v ulici Lánecká, a budou moci být na-
hrazeny fotografi í nového, opraveného 
viaduktu… 

Touto cestu bych chtěl poděkovat 
ZŠ v Komenského ul. a paní ředitelce 
PhDr. Janě Myslivcové, kulturnímu 
zařízení KyTICe, především Mgr. Janě 
Kupčíkové a paní Zdeňce Horní za 
pomoc s organizací soutěže. Věřím, že 
tato vydařená soutěž bude pokračovat 
dalšími neméně úspěšnými ročníky a to 
i za přispění dalších škol jak ze Světlé 
n. S., tak i Ledče n. S. a dalších okolních 
obcí.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy a SH

MěÚ Světlá n. S.
Foto: Jaroslav Vála
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Zaniklý hřbitov v Dolní ulici

Nasednete-li ve stanici Světlá nad 
Sázavou – město do vlaku jedoucího 
směrem na Ledeč, po chvilce zahlédnete 
mezi panelovými domy v ulici Na Sídlišti 
sešlou kapli. Je to hřbitovní kaple sv. Jana 
Nepomuckého, jediná památka na bývalý 
starší hřbitov, na jehož místě dnes tyto 
domy stojí. 

První zmínku o něm přinášejí Responsa 
(2. farářské relace) z roku 1700. V odpově-

di na otázku č. 18, týkající se pohřbívání 
mrtvých, se uvádí: „Ke kostelu přiléhá 
hřbitov obehnaný zdí. Jiný hřbitov mimo 
městečko je v místě velmi vlhkém a vodna-
tém bez kaple, kde však kdysi kaple bývala, 
v něm nechtějí plebáni pohřbívat.“ 

Brzy po roce 1700 však byla zřejmě ona 
vzpomínaná kaple obnovena. Vyplývá to 
z Inventáře věcí zádušních při Chrámu 
Páně sv. Václava z roku 1719. Jedna ze 

Dům čp. 190
Nejstarší zatím nalezená zmínka o do-

mě je z roku 1842. Jako majitelé jsou po-
stupně uváděni: v roce 1875 Jan Hadrava, 
1906 Františka Hadravová, v roce 1907 
vrtač granátů Jan Pokorný (*1865) a jeho 
manželka Josefa (*1872), s nimiž zde 
bydlela výměnkářka Kateřina Pokorná 
(*1843). Od roku 1932 byla majitelkou 
Josefa Pokorná, od roku 1937 Antonín 
Pokorný a od roku 1947 Františka Lan-
gelle (*1921, roz. Čapková), která se jako 
vdova vrátila z italského Salerna.

Ze dne 20. září 1947 pochází plán na 
přestavbu domu, vyhotovený ve světel-
ské stavební kanceláři Antonína Herinka 
a předložený při komisionelním řízení 
dne 5. 12. 1948. Úpravy domu spočívaly 

„…ve vybourání okna a jeho rozšíření na 
výklad, přizdění průjezdu se schodištěm 
do prvního patra a v nadezdění půdního 
patra, takže vznikne pokoj a kuchyň 
v průčelní části objektu a v postranní 
části směrem do dvora bude zřízeno 
příslušenství sestávající z chodby, spíže, 
záchodu a koupelny.“

V roce 1961 podala majitelka domu 
žádost o povolení výměny poloviny 
krovu, výměny krytiny, zřízení pod-
kroví, vyzdění nového štítu. Rozhodnutí 
o přípustnosti stavby však nedodržela 
a místo podkroví začala se stavbou prv-
ního patra, takže po stížnosti souseda 
Jana Pacholíka a na základě přešetření 
bylo další pokračování stavby zastave-
no. Na základě komisionelního šetření 
dne 13. dubna 1961 byl původní výkres 
upraven – sklon střechy změněn ze 30o 
na 12o a eternitová krytina nahrazena 
plechem.

Přestavba se tehdy neuskutečnila 
a v únoru 1968 podala Františka Lagel-
la-ová (tak se sama podepsala) novou 
žádost o povolení výměny střešní kry-
tiny: „Domek má shnilé tašky. Latě tak 
chatrné, že jsou prohnuté jako pilka a 2 
se v zimě zlomily. Každý odborník tvrdí, 
že ještě jeden sníh a střecha spadne.“

A na závěr stejná písnička, jako u ně-
kolika předcházejících domů v Dolní 
ulici – dokument z listopadu 1987, na-

zvaný Technicko-ekonomické zhodno-
cení bytového fondu objektu navrženého 
k demolici, v němž je uvedeno stáří 
objektu: 157 let (patrně odhad), důvod 
demolice: komplexní bytová výstavba, 

orientační výkupní cena: 21 310 Kč a ná-
klady na vlastní demolici a odvoz sutin: 
29 400 Kč.

Jak známo, komplexní bytová výstav-
ba se v uvedené lokalitě již neuskuteč-
nila a domek stojí dál na svém místě. 
V roce 1990 podal jeho majitel Leopold 
Schwarz žádost o stavební povolení na 
úpravu rodinného domku a v roce 1992 
požádal o provedení kolaudace úpravy 

na prodejnu drogistického zboží VELE 
drogerie – parfumerie. 

Od roku 2006 je majitelkou domu lo-
gopedka Mgr. Michaela Dubská, která 
plánuje rekonstrukci a přístavbu domu 

s tím, že v patře otevře logopedickou 
ordinaci a v přízemí počítá její manžel 
Ing. Petr Dubský s květinářstvím a ma-
lým skleníkem pro pokojové květiny. 
Jeho firma provozuje pod obchodním 
názvem Plantica prodejny s květinami 
v Humpolci, Chotěboři, Pelhřimově, Tá-
boře a také ve Světlé n. S. – v polyfunkč-
ním domě Mont Blanc v Lánecké ulici.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Starý hřbitov v 70. letech min. stol.

zde uvedených položek připomíná „jeden 
zvonec u kaple.“ Protože o jiné kapli ve 
Světlé zpráv není, šlo nejpravděpodobněji 
o zvonec ve věžičce hřbitovní kaple sv. 
Jana Nepomuckého nebo, podle zprávy 
o letošním archeologickém výzkumu, 
o zvonec zavěšený na blízko této kaple 
stojící zvoničce. Na mapě 1. vojenského 
mapování z let 1764–1768, kde je zakres-
len obdélníkový areál označený němec-
kým názvem „Kirchhof,“ kaple sv. Jana 
vyznačena není. Podle uvedené zprávy je 
pravděpodobné, že její značku překrývá 
ukončení písmena f z tohoto ozdobným 
písmem napsaného názvu. 

Rozhodně však v této době již stála, ne-
boť Karel Seidler k roku 1800 píše: „Do-
savádní hřbitov u kostela světelského byl 
zrušen a nový založen za Světlou u Bře-
zinky. Na něm byla též schátralá kaple sv. 
Jana znovu vystavěna.“ Dokud tedy ještě 
plnil svoji funkci nejstarší hřbitov u kos-
tela sv. Václava, byl tento nový hřbitov 
kolem kaple sv. Jana využíván pravděpo-
dobně jen sporadicky. Když však byl nej-
starší hřbitov zrušen, přesunuly se veškeré 
pohřby za město a léta neudržovaná kaple 
sv. Jana byla při této příležitosti zřejmě 
nově postavena. Velmi dobře je poloha 
hřbitova, jeho celková plocha a samotná 
kaple sv. Jana Nepomuckého zachycena 
v mapě stabilního katastru z roku 1838. 
Další zápis v Seidlerově knize připomíná 
rozšíření tohoto hřbitova v roce 1846. 

Nespokojenost obyvatel se zdejší příliš 
vlhkou půdou nevhodnou pro pohřby a je-
jich neochota pohřbívat sem své zemřelé 
však nadále pokračovaly a nakonec vedly 
v roce 1856 ke zrušení hřbitova a založení 

nového, toho nynějšího u Dolních Bohušic. 
Zrušený hřbitov byl stále méně navště-
vován a opuštěna zůstala i jeho poměrně 
dobře zařízená kaple. 

Její nejstarší popis přináší Inventární 
seznam kostela a fary z roku 1913. Podle 
něho stála v té době na hřbitově opatřeném 
nízkou zdí malá, veřejná, z kamenů vysta-
věná a šindelem krytá kaple, zasvěcená již 
roku 1680 ke cti sv. Jana Nepomuckého, 
s malou věží, ve které byl zavěšen zvonek 
asi 18 kg těžký. Odevzdán musel být bohu-
žel při rekvizici v roce 1915, čímž ztratila 
věžička svůj účel a byla při některé z poz-
dějších oprav kaple snesena. Do kaple 

vedly jednoduché dveře opatřené zámkem 
a klíčem. V interiéru se nacházel prostý 
oltář z cihel a na něm dřevěný zpuchřelý 
tabernákl. V černém dřevěném rámu 
obraz sv. Jana Nepomuckého, dřevořezba, 
stará umělecky cenná práce. Dále tu byly 
dva žlutě natřené svícny, obraz na stěně 
v dřevěném rámu a šest krátkých stolic. 
(Podle Inventáře kostela z následujícího 
roku 1914 již dvě z nich nebyly nalezeny.) 
Nalevo od schodů byla umístěna kazatelna 
z měkkého dřeva. Přibližně z této doby 
je patrně pohled na hřbitov a kapli od 
Černého víru, zachycený mnohokrát pu-
blikovanou fotografií otištěnou mimo jiné 
i v 2. díle nedávno vydaném vlastivědném 
sborníku Světelsko. Několik starých ob-
razů v kapli je uváděno ještě publikací 
Panorama kostelů a církevních památek 
vydanou za spolupráce děkanských úřadů 
v roce 1941. 

Dle vzpomínek světelského pamětníka 
byly tou dobou i ještě mnohem později na 
hřbitově k vidění prosté náhrobky, mnohé 

s již nečitelnými nápisy. Neudržovaný vy-
sokou trávou zarostlý hřbitov s povalený-
mi náhrobními deskami navštěvoval ještě 
v 60. letech 20. století další pamětník, pan 
Jaroslav Vlček ze Světlé, jeden z těch, kte-
ří měli na hřbitově pochované své předky. 
Právě z jeho rodinného archivu pochází 
přiložená vzácná dobová fotografie. 

V 70. letech 20. století musel opuštěný 
hřbitov ustoupit obytným panelovým 
domům. Při jejich výstavbě a následné te-
rénní úpravě v letech 1972–1977 prakticky 
zcela zmizel. Zbyla jen kaple a pomístní 
název „Na starém hřbitově“ dodnes ješ-
tě užívaný dříve narozenými obyvateli 

Světlé. Na tuto zajímavou skutečnost upo-
zornila ve svém článku Byla jednou jedna 
kaplička (Sz, září 2009) nadaná studentka 
oboru archeologie Univerzity v Hradci 
Králové, Martina Pajerová, bydlící v jed-
nom ze zde postavených panelových domů. 
Jako budoucí odbornice v tomto oboru 
a rodačka znající zdejší okolí před časem 
z vlastního zájmu prošla místa bývalého 
hřbitova a tehdy ještě objevila kameny, 
které mohly být pozůstatkem zaniklých 
hrobů. Příčinou vysoké spodní vody způ-
sobující nadměrnou vlhkost těchto míst by 
podle její domněnky mohly být dodnes 
existující dva blízké potoky.

Příležitost k archeologickému průzku-
mu alespoň nepatné části zaniklého hřbi-
tovního areálu poskytla na jaře letošního 
roku vyhloubená rýha pro nový vodovod 
a jeho přípojky v ulici Na Sídlišti. Ve 
dnech 26. a 27. dubna jej uskutečnili pra-
covníci Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě, archeolog Pavel Rous a geolog Ma-
rek Chvátal. S jejich vědomím a laska- ▶

Pohled na rýhu od jihu
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Ve Světlé n. S. budeme pokračovat!

Českobudějovická obecně prospěš-
ná společnost Attavena pořádala ve 
Světlé od 5. května do 17. června 
v rámci projektu Lehké motivačno 
díky spolupráci s Mateřským cent-
rem Rolnička a ZŠ v Komenského ul. 
dva rekvalifikační kurzy Základy 
obsluhy osobního počítače. Závěreč-
né testy zvládlo všech 22 maminek. 

Slavnostní předání osvědčení o re-
kvalifikaci s celorepublikovou působ-
ností proběhlo 21. června na Městském 
úřadě ve Světlé n. S. za přítomnosti 
vedoucí MC Rolnička Radky Bou-
chalové, ředitelky ZŠ Komenského 
PhDr. Jany Myslivcové a zástupců 
Attaveny, o. p. s., lektora Mgr. Zdeňka 
Kloudy st. a koordinátorky projektu 
Aleny Kloudové.

Kurzy byly bezplatné díky tomu, 
že projekt je financován z prostředků 
evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu České republiky.

Během kurzu jsme ve spolupráci 
s MC Rolnička hlídali děti, takže se 

kurzu mohly zúčastnit i klientky, které 
neměly možnost zajistit si hlídání samy.

A co se klientky v kurzu naučily? Po 
absolvování kurzu umí ovládat základ-

vým souhlasem vybírám pro čtenáře 
Světelského zpravodaje a všechny další 
zájemce o historii Světlé nad Sázavou to 
nejzajímavější z Nálezové zprávy č. 2010/
15, kterou po skončení tohoto výzkumu 
společně vypracovali. 

Na zmíněné odborníky čekal otevřený 
průkop v délce 94 m, který vykazoval 
šířku 0,60 m a hloubku 1,30 m, vedený 
v zatravněném, zjevně uměle zarovna-
ném terénu paralelně s patou řadového 
panelového sídliště skládajícího se z domů 
čp. 929–933. 

Zjištěno bylo povrchové souvrství na-
vážkového charakteru složené ze tří vrstev, 
které prozradily souvislost s výstavbou 
zmíněných panelových domů čp. 929–933, 
což zároveň potvrdila nalezená mince 
z roku 1976. Pod ním se nacházela hnědá 
různě jílovitá a víceméně nesoudržná hlí-
na obsahující oblázky křemene a drobné 
úlomky hornin. Z této vrstvy, kterou bylo 
možné určit jako říční náplav, byl ve vzdá-
lenosti 10 m od jižního ukončení průkopu 
vyjmut 1 zlomek kosti (lidské?), nalezený 

v západní stěně průkopu v hloubce 55 cm. 
Bohužel již nic jiného. Žádný nález neob-
sahovala ani nejhlubší, pátá vrstva, kterou 
lze považovat za říční náplav kvartérního 
stáří. 

V linii sledovaného průkopu nebyly tedy 
zaznamenány hroby, hřbitovní vrstvy ani 
rozptýlené kosterní pozůstatky s výjim-
kou onoho uvedeného zlomku kosti. Z vy-
hotoveného průmětu situace bývalého 
hřbitova u kaple sv. Jana Nepomuckého 
z výše zmíněného stabilního katastru 

z roku 1838 do dnešní katastrální mapy 
a nového posouzení profilu dnešního te-
rénu v prostoru před západním průčelím 
řadových panelových domů vyplývá, že 
vrstva s pohřby byla nejspíš odtěžena 
při vytvoření stavební plošiny ještě před 
stavbou uvedených domů. Hloubení jejich 
základů v tom případě již žádné hroby ne-
mohlo zasáhnout. 

Dle vyjádření pracovníka prováděcí 
firmy p. Milana Štěpánka byly lidské kosti 
vykopány již v průběhu sondáže, která vý-
stavbě předcházela. Jiný pracovník firmy 
sdělil, že kosti nacházeli také lidé při práci 
na parcelách zahrádek v severním až seve-
rovýchodním sousedství kaple. 

Hřbitov zmizel, ale hřbitovní kaple sv. 
Jana Nepomuckého stojí dodnes. Jedno, 
jestli na hřbitově či mezi moderními pane-
lovými domy. Jako zajímavá stavební i sa-
krální památka si zaslouží naši úctu a měla 
by být zachována pro další generace. 

Mgr. Alena Křivská
Foto: P. Rous (2), J. Vlček (1)

▶

Nalezený zlomek kosti
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ní dovednosti s počítačem, jako efek-
tivní naformátování dokumentů, vklá-
dání a upravování obrázků, vytváření 
tabulek, grafů, umí pracovat s mailem, 
vyhledají si informace, které je zajíma-
jí, na internetu. 

Ale to není vše. Dvanáct klientek 
– absolventek základního kurzu – bude 
pokračovat v době od 1. září do 20. říj-

na v našem novém typu kurzu ICT 
efektivně v životě matky, jehož motto 
je „Ne vy pro počítač, ale počítač pro 
vás“. Tento šedesátihodinový kurz je 
rozdělený do 15 lekcí. Výuka bude 
probíhat ve středu a ve čtvrtek od 9.00 
do 12.30 hod. Klientky pracují ve sku-
pinách, zpravidla ve dvojicích a nej-
méně jednou za kurz ve větším týmu. 
Součástí kurzů jsou i domácí úkoly, 
které řeší každá klientka samostatně 
a má po celou dobu kurzu k dispozici 
Helpline lektora. Učí se pracovat v tý-
mu, ale přitom i samostatně, vystupo-
vat před ostatními, obhajovat vlastní 
práci.

Kurz je rozdělen do tří tematických 
okruhů: „Zpátky do života“, „Spolu“ 
a „Já žena“. Hodnocení klientek pro-
bíhá pomocí bodového systému. Body 
za zvládnutí úkolu při výuce dává ne-
jenom lektor, ale zároveň se klientky 
hodnotí samy, body přidělují i ostat-
ní. Na závěr kurzu obdrží účastnice 
osvědčení o účasti v kurzu. 

Bližší informace a ohlasy na dokon-
čené kurzy najdete na www.attave-
na.cz na stránkách projektu Lehké 
motivačno.

Alena Kloudová, 
koordinátorka projektu 

Attavena, o. p. s.

C

Závěr školního roku v MŠ 

Mateřská škola Pěšinky
Školní rok se nám blíží do svého 

závěru, a tak paní učitelky z Mateřské 
školy Pěšinky připravily pro své děti 
Týden plný výletů. Vše začalo 7. červ-
na oslavou Dne dětí na hřišti ZŠ Ko-

menského, kde žáci s podporou učitelů 
připravili zábavné dopoledne plné her 
a soutěží. Jako druhá v pořadí čekala 
děti výprava za pokladem. Cesta byla 
dlouhá, a proto prvních pár kilometrů 
jely vlakem. Poté už pokračovaly po 
svých přes houpací most a stále dál 
a dál lesem, až došly k mýtince, na 
které stál malý srub, vedle ohniště 

a studánka. Utábořily se a daly se 
do sbírání dřeva na rozdělání ohně. 
A v tom uviděly u nejvyššího smrku 
podivnou hromadu! Po pečlivém pro-
zkoumání zjistily, že se jedná o zmiňo-
vaný poklad! Po velikém radování, se 

museli všichni posilnit opečeným špe-
káčkem, aby měli dostatek sil na další 
překvapení – jízdu na koních u paní 
Kratochvílové z Lipničky. Tam pro nás 
sladké pohoštění připravila maminka 
Honzíky Petery. Děti ještě navštívily 
kozu s kůzlátky, prohlédly si králíky, 
husy a hurá zpátky do školky. 

O den později jsme byli pozváni 
k místnímu hasičskému sboru ve Svět-
lé n. S., kde nám ukázali a názorně 
předvedli potřebné vybavení pro zá-
chranu lidských životů při požárech 
a dopravních nehodách. Při zpáteční 
cestě jsme se osvěžili ovocnými na-
nuky.

Mezi další plánované akce, jejichž 
realizace závisí na počasí, patří: 

Dětský den 

▶

Hasiči

Hledání pokladu
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Zahradní slavnost zakončená spa-
ním v MŠ, výlet do ZOO Jihlava a na 
závěr Rozloučení s předškoláky. Chce-
me se rozloučit s našimi předškoláky, 
kteří se po prázdninách vydají s taška-
mi na zádech na devítiletý „výlet“ zá-
kladní školou, do kterého jim přejeme 
mnoho zdaru!

Všem zmiňovaným velmi děkujeme 
za pomoc při realizaci všech těchto 
akcí. 

Jaroslava Chládová,
Bc. Jitka Raurová

Mateřská škola Lánecká
Měsíc červen již tradičně bývá 

pro většinu dětí ve znamení těšení 
se na prázdniny. Pro některé z nich je 
ovšem také loučením se školními lavi-
cemi, s kamarády a pedagogy. 

Také malí předškoláci se loučí se 
svojí mateřskou školou. Z MŠ v Lá-
necké ulici letos odchází do 1. tříd 
základních škol 19 předškoláků. My 
jsme si pro své svěřence na ukončení 
školního roku připravily dvě akce.

„Rozlučkové spaní ve školce“ se 
konalo 17. 6. v prostorách mateřské 
školy. Děti si společně se svými rodi-
či zadováděly na zahradě při různých 
soutěžích – zdolávaly překážkovou 

dráhu, běhaly se svázanýma nohama, 
s dětským trakařem, přetahovaly se 
o lano atd. Nakonec se občerstvily 
špekáčky, které jim ogrilovali šikovní 
tatínkové. Samotné nocování proběhlo 
hladce, bez jediné slzičky (jsou to 
přece již velké děti!) a ráno je čekala 
sladká snídaně, o kterou se postaraly 
šikovné maminky.

„Slavnostní rozloučení s předškoláky“ 
se pak uskutečnilo 22. 6. v Rytířském 
sále na zámku. Celý program uvedla 
a zahájila ředitelka Jana Rezková. Děti 
potom předvedly pásmo básní, písní, 
scénku a dovednosti z angličtiny, za 

▶ což je všichni přítomní odměnili vel-
kým potleskem. Vyvrcholením celého 
programu bylo předávání pamětních 
listů, květin a šerpování předškoláků, 
kterého se ujali ředitelka MŠ a mís-
tostarosta Mgr. Jan Tourek. Vzhledem 
k tomu, že toto je pro předškoláky 
jeden z mezníků v jejich životě, po-
depsali se jejich rodiče do kroniky 
MŠ a děti od svých učitelek obdržely 
upomínkové dárečky. Školáčci i rodi-

če budou na tuto událost určitě dlouho 
vzpomínat.

Touto cestou chceme poděkovat 
všem rodičům za jejich spolupráci bě-
hem celého školního roku, za pomoc 
a ochotu při organizování různých 
akcí v MŠ a především za jejich dík 
a uznání naší práce s dětmi.

Iva Obselková 
a Kristýna Kaplanová

učitelky MŠ Lánecká

***
Chtěli bychom touto cestou podě-

kovat učitelkám z MŠ Lánecká, třída 

Grilování

V Rytířském sále Spaní

„U Sluníček“. Obě paní učitelky naše 
předškoláky svědomitě a poctivě při-
pravovaly k jejich budoucímu nástupu 
do školy. Třída měla 27 žáků, z toho 
pouze sedm holčiček, takže dalo hod-
ně práce ukočírovat dvacet klučinů, ale 
naše učitelky to zvládly na výbornou. 
Děti se do školky těšily, a to jak na 
paní učitelku Ivu Obselkovou, tak na 
paní učitelku Kristýnu Kaplanovou. 
Předškoláci si nejenom hráli a učili se 

novým věcem, ale byli vedeni k zod-
povědnosti a snaze o samostatnost, 
ohleduplnost k ostatním a vzájemnou 
výpomoc. Každý týden se děti chodily 
dívat na různá povolání v praxi, a pak 
o těchto profesích vykládaly doma se 
zaujetím, jak se co dělá, a „poučovaly“ 
rodiče. Děti měly dvakrát noční spaní 
ve školce, z kterého byly nadšeny. Tak 
bychom mohli pokračovat ještě dlou-
ho. Dělají své zaměstnání nad rámec 
jejich povinností, a proto je mají děti 
tak rády. Vycítí jejich zájem o ně. Ne-
smíme zapomenout na paní Janákovou, 
která byla jejich pomocnicí a pro děti 
dalším kamarádem. 

Ještě jednou velké díky, předškoláci 
ani my rodiče nikdy nezapomeneme na 
příjemnou atmosféru ve školce.         

rodiče předškoláků

C
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Jak jsme savovali

Paní učitelka nám navrhla, že si 
vytvoříme originální trička savovou 
batikou. Byli jsme zvědaví a moc jsme 
se na práci těšili.

Všichni jsme si přinesli do školy tmavé 
vyprané a podepsané tričko, mikrotenové 
nebo gumové rukavice, staré oblečení 
a celý výtisk novin. Tričko jsme navlékli 

na tři obdélníkové kartony a přišpendlili 
jsme rukávy. Pak jsme vystřihli šablony. 
Někdo si udělal vlastní, někdo si vzal od 
paní učitelky. Já (Zdeněk) jsem si obkres-
lil ruce. Já (Zuzka) jsem měla šablonu 
motýlka. Přiložila jsem motýlka na papír 
a obkreslila jsem ho a vystřihla. Potom 
jsem přiložila motýla na tričko a přišpen-
dlila. Někdo tričko shrnul. 

Druhý den já (Terezka), Káťa a Áňa 
jsme šly hlídat vodu, aby nepřetekla 
u pana školníka v koupelně. Když už 
bylo vody dost, zastavily jsme ji. Potom 
jsem šly do třídy. Ve třídě jsem viděly, že 
ostatní si přinesli trička na stůl a staré 
oblečení si oblékli na sebe. Udělaly jsme 
to samé, co udělali oni. Vzaly jsme si na 

sebe staré oblečení, tričko se šablonou, 
noviny a rukavice a šly jsme se s ostatní-
mi přezout do šatny.

Když jsme se všichni přezuli, šli jsme 
na školní dvůr. Na školním dvoře jsme si 
pod trička rozložili noviny. Paní učitelka 
trička postříkala savem. Po pěti minutách 
jsme vyndali všechny špendlíky do ke-
límků a sundali šablonu. 

Svátek dětí v ZŠ Komenského

Naši žáci dostali ke svému svátku 
1. června dárky: děti ze 4. b a z 5. třídy 
navštívily divadelní představení Kubula 
a Kuba Kubikula v Horáckém divadle 
v Jihlavě. Žáci ostatních tříd 1. stupně 
zhlédli animovanou pohádku podle knihy 
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočič-
ce. Toto filmové představení jim věnovala 
příspěvková organizace KyTICe. 

V pátek 4. června po řadě deštivých dní 
se na nás konečně usmálo sluníčko. Pláno-
vaný program ke  Dni dětí, který připravili 
učitelé a žáci 2. stupně na hřišti u budovy 
školy v Komenského ulici, si tedy mohli 
všichni přítomní náležitě užít. Radovali 
se nejen žáci našeho 1. stupně, ale pozvání 
přijaly i děti ze škol v Sázavce, Nové Vsi 
a rovněž školkáčci s paní učitelkou z MŠ 
Bambino. Den se vskutku vydařil, spoko-
jení byli všichni – děti i dospělí.

Děti z dalších mateřských škol se na naše 
hřiště přišly „vyřádit“ v pondělí 7. června. 
I v tento den počasí přálo, všichni odchá-
zeli nadšení, příjemně unavení a plní do-
jmů z krásně prožitého dopoledne. 

Fotografie naleznete na našem školním 
webu www.zskomenskehosns.cz.

Mgr. Hana Křivská

Trička jsme odnesli do školní vany za 
paní Míšou. Tam jsme je vymáchali ve 
vodě s octem a vyprali jsme je ve vodě 
s tekutým woolitem a ještě asi pětkrát 
vymáchali. Nakonec jsme je vymáchali 
ve vodě s aviváží a pořádně vyždímali. 
Trička jsme dali sušit a všechno jsme po 
sobě uklidili. Suchá trička nám paní uči-
telka vyžehlila a už je můžeme nosit.

Z. Kořánová, K. Kolíbal, 
T. Pleslová a Z. Kolář

ze 4. a ZŠ v Komenského ul. 
Foto: Mgr. Hana Křivská
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Zájezd do divadla

Ke Dni dětí jsme dostali od paní 
učitelky dárek. Zájezd do Horácké-
ho divadla v Jihlavě na představení 
Vladislava Vančury Kubula a Kuba 
Kubikula. 

Ve škole jsme si připomněli zásady 
správného chování v divadle a v úterý 
1. června jsme slavnostně oblečeni 
čekali před školou. V osm hodin pro 
nás přijel autobus Horáckého divadla 
a dovezl nás až před divadlo.

Horácké divadlo je pěkně moder-
ně zrekonstruované. Seděli jsme na 
malých balkoncích, odkud byl hezký 
výhled. O přestávce jsme se občer-
stvili v malém bufetu a prohlédli si 
fotografie na stěnách.

V pohádce vystupuje medvědář 
Kuba Kubikula a medvídek Kubula, 
který je neposlušný. Aby ho medvědář 
postrašil, vymyslí si strašidlo Barbu-
chu. Barbucha má místo prstů žihadla 
a hlavu jako sršáň. Všude však chodí 
s nimi. Protože popíchá rychtáře, jsou 
všichni vsazeni do vězení. Zachrání je 
kovářova dcera Lízinka. Nakonec je 
Barbucha proměněn ve psa, protože 
se mu nelíbí, jak vypadá. Hra je plná 
úsměvných situací a veselých písni-
ček.

Po představení nás divadelní autobus 
zavezl až před školní jídelnu. Divadlo 
se nám líbilo. Byl to pěkný dárek.

Jana Semrádová, 5. třída 
ZŠ Komenského

Žáci ze ZŠ Lánecké v Praze

V pátek 28. května v osm hodin ráno 
se štěbetající skupina žáků ze ZŠ Lá-
necké posedávající u Bomaca zvedá 
a nastupuje do právě přijíždějícího au-
tobusu. Pedagogický dozor ve složení 
Tomáš Rosecký, Marie Hrochová, Pe-
tra Vondrová, Šárka Hrůzová a Lenka 
Boudníková již má předem vymyšlený 
cíl i program dne, a to rovnou ve dvou 
variantách – suché a mokré. Lánecké 
je naštěstí počasí nakloněno, takže ví-
tězí denní plán pro slunečné počasí. 

Po příjezdu do Prahy se delegace 
ze Světlé vydává na Petřín přes cestu 
plnou překážek majících podobu nevy-
zpytatelných semaforů a davů turistů. 

Prvním lákadlem se stává bludiště 
se zrcadly ukazujícími  tváře v takové 

podobě, kterou většina z nás v koupel-
ně po ránu spatřit nemůže. Žáci ze ZŠ 
Lánecké poctili ten den svou návště-
vou i Petřínskou rozhlednu. Někteří 
se velmi bavili a litovali, že schodů 
nebylo víc, jiní jen stěží oddychovali 

a hrdě se poplácávali po zádech, že 
pokořili svou fobii. Zbytek seděl na la-
vičkách před rozhlednou, hovořil něco 
o závratích a vesele mával nahoru těm 
aktivnějším.

Následovala jedna z nejatraktivněj-
ších částí výletu – zhruba čtyřhodi-
nový rozchod, který mohl každý trávit 
dle vlastní iniciativy. Když tedy obsah 
peněženek mírně prořídl, sešli se 
účastníci zájezdu na smluveném místě 
a společně se doploužili k autobusu, 
kde teprve nastala ta pravá „bojovka“!

Za pomoci různých líčidel a vo-
ňavých sprejů ze sebe unavení žáci 
a kantoři museli udělat civilizovaného 
člověka, protože je čekala návštěva 
Stavovského divadla s představením 
Revizor.

Nejprve obsadili autobus pánové. Ni-
kdo neví, jak se to stalo, ale poté, co do 
autobusu naskákali pubertální mladíci, 
vystoupili z něj elegantní muži v ob-
lecích. Dámy každého z nich obdařily 
uznalým „wow“ a vystřídaly pozice. 
Je pravda, že slečnám zabrala příprava 
trochu více času, ale kdyby to kolem-
jdoucím někdo neprozradil, mysleli by 
si, že Prahu navštívily finalistky Miss 
Universe. Ke společenským šatičkám 
už chyběly jen šerpy. 

Úžasný zážitek si z Prahy odnesl 
také Ali Amiri, když na Václavském 
náměstí potkal tak vybranou společ-
nost. Nikdo nedokáže poměřit, jestli 
více pištěl nadšením on, nebo děvča-
ta.

Ve Stavovském divadle se žáci 
a učitelé rozdělili do svých lóží a řad 
a začali vychutnávat umělecký zážitek. 
Ten byl opravdu silný, protože v Gogo-
lově Revizorovi vystupovaly takové 
hvězdy jako Miroslav Donutil, Saša 
Rašilov, Jana Boušková, Ljuba Sko-
řepová a mnozí další. Světeláci jejich 
výkon odměnili obrovským potleskem, 
protože co jiného si člověk může přát, 
než se čas od času pořádně zasmát pro 
změnu něčemu inteligentnímu. 

Po skončení komedie a návratu do 
autobusu se všem klížila víčka, ale na 
zastávku u McDonaldu a poněkud ka-
lorickou večeři ještě každému energie 
zbyla.

Přestože ze Světlé se vyjíždělo 
v pátek, děti se rodičům navrátily až 
v sobotní čerstvé ráno. A jelikož to 
kulturní vzdělávání všechny natolik 
zachvátilo, Lánecká už si brousí zuby 
na další představení v jihlavském Ho-
ráckém divadle! 

Lucie Hrochová, 9. b
ZŠ, Lánecká ul.

C
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Ragby, hra pro odvážná srdce

Myšlenka založit ve Světlé kroužek rag-
by a přilákat kluky zdejších škol k málo 
známému sportu našla mimořádně přízni-
vou podporu u paní ředitelky Myslivcové. 
Dne 30. dubna se tak ZŠ Komenského 
stala dějištěm historicky prvního setkání 
ragbistů ve Světlé. Za účasti trenéra mlá-
deže z pražského Ragby klubu Petrovice 
Jirky Brta a za aktivní účasti tělocvikáře 
školy pana učitele Mikeše se asi 25 kluků 
6. až 8. tříd sešlo k seznamovací schůzce. 
Kluci se podívali na videa, povídalo se, 
vysvětlovalo, odpovídali jsme na otázky. 
Domluvili jsme hned na příští týden první 
schůzku na hřišti, pro začátek na „umělce “ 

u školy, pořídili čtyři šišaté ragbyové míče 
a začali s tréninkem.

Protože ale umělá tráva není pro ragby 
ten nejvhodnější povrch, požádali jsme 
o pomoc místní fotbalisty. Vedení klubu 
nám velice ochotně vyšlo vstříc a nabídlo 
k užívání tréninkové plochy na stadionu. 
Od té chvíle se scházíme vždy v pondělí 
v 15 hodin „na trávě“ a krůček po krůčku 
se snažíme vniknout do tajů nové hry. 
Měsíc květen však nám, tak jako všem 
ostatním, ani trochu nepřál, pondělky 
propršely. Několikrát jsme se sice sešli, ale 
i účast byla poznamenána výkyvy počasí. 
Zůstáváme však optimisty, pokusíme se 
postupně získat další zájemce. Po prázd-
ninách bychom chtěli vytvořit družstvo 
mladších žáků (do 13 let) a přispět troš-
kou k velikému světovému rozvoji ragby 
v posledních letech. Vždyť ragby bylo 
v tehdejším Československu založeno již 
v roce 1926 a jeho prvním propagátorem 
byl novinář a spisovatel Ondřej Sekora, 
který přeložil první pravidla hry. Kdo by 
mohl být bližší právě dětem?

Za kroužek ragby při ZŠ Komenského
 J. Kratochvíl

Poděkování

Naše milá paní učitelko 
Evo Milfaitová,
tímto Vám chceme moc poděkovat 

za krásných 5 školních let, které jste 
s námi prožila. Chtěli bychom Vám 
vyjádřit velký obdiv a dík za to, jak jste 

se nám od 1. třídy věnovala, jak jste nás 
připravila na přestup do 6. třídy. Na Váš 
milý přístup k nám budeme všichni rádi 
vzpomínat, nejen na zážitky z vyučová-
ní, ale především na to, co jste pro nás 
dělala i mimo vyučování. I když to s ná-

mi nebylo někdy jednoduché, věříme, že 
i Vy si na nás někdy vzpomenete.

Děkují a mnoho dalších spokojených 
žáků přejí: 

Daniel Banda, Martina Arltová, To-
máš Böhm, Patrik Cenek, Klára Draho-
zalová, Patrik Ehler, Tereza Fidrmucová, 
Ludmila Hrochová, Marie Kopicová, 
Václav Koubek, Karolína Kubátová, Jan 
Novák, Martina Olišarová, Tomáš Peca, 
Kateřina Poláková, Jonáš Slabík, Karo-
lína Slabíková, Nikola Slavíková, David 
Skřivánek, Jakub Šimáček, Michal Vo-
dička a Ondřej Zmrhal.

Martina Olišarová, 5. a, ZŠ Lánecká
Foto: Mgr. Petra Vondrová

Sympozia a výstavy 
Uměleckoprůmyslové akademie 

Červen a červenec letošního roku byl 
pro studenty a pedagogy světelské Umě-
leckoprůmyslové akademie ve znamení 
řady prezentačních akcí, které se konaly 
takřka souběžně. 

Ve dnech 7. – 11. června se v Čáslavi 
na náměstí Jana Žižky z Trocnova  usku-
tečnilo 1. kamenosochařské sympozium 
2010. Účastnili se jej tři studenti ze Umě-
leckoprůmyslové akademie ze Světlé n. S., 
respektive Kamenosochařského střediska 
Lipnice n. S. Předmětem sympozia bylo 
sekání soch z pískovce dle vlastního 

Ivo Dundáček na sympoziu v Čáslavi

▶
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návrhu. Vybrané sochy posléze získá 
město Čáslav do svého vlastnictví a budou 
sloužit k výzdobě města.

Druhé kamenosochařské sympozium se 
konalo v areálu zámku ve Zbraslavicích 
ve dnech 21. – 26. června. Sekání soch 
(driády – víly stromů) z pískovce předvá-
dělo pět studentů téže školy pod vedením 
akademického sochaře Otakara Marcina. 
Akce byla přístupná široké veřejnosti, 
která si zde mohla aktivně vyzkoušet fy-
zickou náročnost úpravy kamene. 

V pondělí 28. června se na zámku 
Dobříš konala slavnostní vernisáž 2. roč-
níku výstavy prací studentů a pedagogů 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
n. S. Vystaveno bylo více než 50 výtvar-
ných prací z oborů sklářství, keramiky 
a sochařství, které vznikly ve školním 
roce 2009/2010. Výstava proběhla pod 
záštitou Ing. Jeroma Colloredo–Mannsfel-
da, majitele zámku, s pomocí Občanského 
sdružení Independent Order of Odd Fel-
lows, Loge No. 3 „Karel IV.“ v Dobříši. 

Téhož dne, tedy 28. června proběhla 
v Čáslavi vernisáž výstavy uměleckých 
děl studentů a pedagogů školy. Výstava, 
která volně navázala na výše zmíněné čá-
slavské sympozium, představila umělecká 
díla z kamene, keramiky a skla a trvala do 
11. července.

Akce se těšily milému zájmu veřejnosti 
a významně přispěly k prezentaci školy 
a dovednosti našich výtvarníků z řad stu-
dentů i pedagogů. 

-mš- a H. Kotěrová
Foto: B. Dlouhý

▶

Sochy na zámku ve Zbraslavicích

Stříbro pro světelské Edíky

V prostorách Britského velvysla-
nectví v Praze proběhlo slavnostní 
předávání diplomů úspěšným absol-
ventům Programu pro mládež Cena 
vévody z Edinburghu za rok 2009 
(v ČR nazývaného Program EDIE). 

Její Excelence Sian MacLeod, velvy-
slankyně Velké Británie v ČR, po-
skytla pro toto setkání reprezentační 
místnosti velvyslanectví a mladým 
lidem osobně předala diplomy. 

V letošním roce si pro ocenění přijelo 
40 absolventů od 9 provozovatelů z celé 
ČR – z TYMY centra Všetuly, DDM 
Větrník Liberec, ISŠ Litoměřice, SVČ 
Nové Město pod Smrkem, Open Gate 
Babice, DDM Poděbrady, Gymnázia 
Světlá n. S. a pražských Riverside scho-
ol a The English International school, 
kterým bylo uděleno 20 bronzových, 
10 stříbrných a 10 zlatých diplomů. Ze 
světelského gymnázia byli oceněni On-
dřej Doktor a Kateřina Satrapová, kteří 
jsou do programu zapojeni již třetím 
rokem. V lednu 2009 úspěšně dokončili 
s dalšími devíti kolegy bronzový stu-
peň a v letošním roce zdárně zakončili 
stupeň stříbrný.

V úvodu setkání představili zástupci 
jednotlivých provozovatelů v krátkých 
prezentacích aktivity, jimž se v uply-
nulých měsících věnovali. Všichni 
vystoupení před stovkou hostů, mezi 
nimiž nechyběli ani zástupci minister-

Kateřina Satrapová a Ondřej Doktor ve společnosti J. E. Sian MacLeod (druhá zleva) 
a představitelů Programu

stva školství, úspěšně zvládli. Odmě-
nou jim byly nejen gratulace od paní 
velvyslankyně a předsedy výkonného 
výboru Programu EDIE Ivana Chadi-
my, ale i raut připravený na zahradě 
velvyslanectví. 

„Myslím si, že tento program je velice 
užitečný pro rozvoj osobnosti mladého 
člověka a jeho budoucí život. Všem 
vám blahopřeji k této ceně a přeji vám 
hodně štěstí a úspěchů ve veškerém 
vašem úsilí,“ popřála česky účastníkům 
J. E. Sian MacLeod.

Našim oceněným studentům gratu-
lujeme a věříme, že za rok svou pouť 
programem úspěšně završí na zlatém 
stupni.

-mš- s použitím tiskové zprávy 
Programu EDIE 

Foto: Jakub Cejpek
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Miss školní družiny

Konec května je ve školní družině při 
ZŠ Lánecká již tradičně spjat s volbou 
Miss ŠD, letos to byl již 8. ročník. Tak 
jako každý rok, i letos se do soutěže při-
hlásilo hodně děvčat, ale jen deset těch, 
které získaly největší počet hlasů, mohlo 
postoupit do finále. Děvčata se utkala 
v tradičních disciplínách, jako je prome-
náda v oblíbeném oblečení, při které se 

každá divákům a porotě představila, pak 
následoval rozhovor na vylosované téma 
a na závěr ve volné disciplíně předved-
ly finalistky to, co umějí nejlépe. Bylo 
znát, že se na tuto disciplínu připravily 
opravdu svědomitě a za své výkony 
sklidily bouřlivý potlesk. Vyhrát mohla 
ale jen jedna a o vítězce rozhodla porota. 
Miss ŠD pro rok 2010 se stala Terezka 
Vacková z 1. třídy, 1. vicemiss Anetka 
Nováková rovněž z 1. třídy a 2. vicemiss 
Valinka Dvořáková ze 2. třídy.

Vychovatelky ŠD

„Edíci“ v roli „kedíků“

Sedmý ročník turnaje Holiday Inn 
Edie Cup a současně pátý ročník 
Memoriálu lady Abrahams, který se 
hraje na počest golfové hráčky a velké 
propagátorky Programu Edie v České 
republice lady Luisy Abrahams, se 

letos poprvé konal na zbraslavském 
18jamkovém hřišti Prague City Golf 
Club. Turnaje se zúčastnilo 111 hráčů, 
mezi nimiž nechyběli např. Marek 
Eben, Jiří Bartoška či Milan Kňažko. 

Letošní novinkou turnaje, jež čekala 
na hráče u registrace, bylo 50 speci-
álně vyškolených a certifikovaných 
caddie (nosičů holí), které si mohli 
účastníci „vypůjčit“. „Kedíky“ se ten-
tokrát stali účastníci Programu Edie 
při Akademii – VOŠ, Gymn. a SOŠUP 
Světlá n. S., Hotelové škole Poděbrady, 
ISŠ Litoměřice a českobudějovickém 
Gymnáziu J. V. Jirsíka společně se 
studenty střední školy GAP, jejíž ře-

Martině to s golfovým vozíkem slušelo

ditelka je již naší proškolenou vedoucí. 
Dříve než mohli studenti vyrazit na 
green, museli však projít nezbytným 
školením, během nějž se seznámili 
s různými typy golfových holí i spole-
čenskou etiketou na hřišti. 

Šest účastníků Programu z našeho 
gymnázia zde plnilo své pracovní po-
vinnosti již od brzkých ranních hodin, 
neboť dorazilo mezi prvními. Absolvo-
vat všech 18 jamek spolu se svým hrá-
čem zabralo více než 5 hodin. Počasí 
naštěstí i přes nepříznivou předpověď 
plnou deště přálo a skropila nás jen 

jedna vydatná přeháňka. Pro všechny 
zúčastněné to byla zajímavá zkušenost 
a seznámení se s atraktivním sportem, 
a hráči byli s prací „kedíků“ spokojeni. 

Celý turnaj vyvrcholil vyhlášením 
výsledků, kterého jsme se bohužel 
z časových důvodů nemohli zúčast-
nit. Galavečer, kterého se zúčastnil 
i prezident republiky Václav Klaus, se 
uskutečnil v hotelu Holiday Inn Prague 
Congress Centre na Vyšehradě. Záštitu 
nad celou akcí již tradičně převzala 
velvyslankyně Spojeného království 
v České republice Její Excelence Sian 
McLeod, jíž bohužel pracovní povin-
nosti rovněž nedovolily osobně se ve-
čera zúčastnit. 

-mš- a tisková zpráva Programu EDIE
Foto -mš- 

Anička svému hráči pomáhala opravdu 
svědomitě

Ondřej Doktor prezentoval hráčům 
Program spolu s A. Jeslínkovou
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Červenec
Pátek 16. 7., 19.30

Iron Man 2 (USA) 117´
Akční. O Iron Mana se 
vehementně zajímá vláda 
Spojených států. Nespí 
pochopitelně ani konkurence. Pro 
Tonyho Starka a jeho rodinu to 
znamená velké nebezpečí.
Hrají: R. Downey jr., G. Paltrow
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 18. 7., 19.30
Robin Hood (USA) 148´
Historický. Zapomeňte na všechno, 
co jste kdy o slavném zbojníkovi 
slyšeli a podívejte se na novou 
verzi tohoto příběhu. Ta je temná, 
jak temný byl raný středověk.
Hrají: R. Crowe, C. Blanchet
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Pátek 23. 7., 19.30
Ženy v pokušení (ČR) 118´
Komedie. Babička, matka a dcera 
zjišťují, jak moc jsou si podobné 
a pokud mají něco vyřešit, že to 
chce nadhled, humor, neztrácet 
hlavu ani naději.
Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 25. 7., 19.30
Princ z Persie (USA) 116´
Dobrodružný. Rozpustilý princ 
Dastan musí spojit své síly 
s tajemnou princeznou Taminou, 
aby společně získali prastarou 
dýku, dar bohů, která je schopna 
vracet čas.
Hrají: J. Gyllenhaal, G. Arterton
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Pátek 30. 7., 17.30
Kuky se vrací (ČR) 95´
Dobrodružný. Šestiletý astmatik 
Ondra se ze zdravotních důvodů 
musí rozloučit se svým oblíbeným 
medvídkem. Ondra ve své fantazii 
prožívá medvídkovy příběhy 
v neznámém přírodním světě. 
Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Srpen

Neděle 1. 8., 19.30
Špatnej polda (USA) 122´
Thriller. Poručík Terence 
McDonagh je nejlepším 
detektivem, ale má jednu vadu. 

Kvůli bolestem zad si navykl na 
prášky a stal se z něj narkoman. 
Hrají: N. Cage, E. Mendesová
Vstupné: 70 Kč. 
Od 15 let

Pátek 6. 8., 19.30
Twilight sága: Zatmění (USA) 
124´
Fantasy romance. Belle se musí 
rozhodnou, jestli dá přednost 
lásce k Edwardovi nebo přátelství 
s Jacobem. Důležitější je ale 
rozhodnutí, zda má zvolit život 
nebo smrt. Co však pro ni 
znamená život a co smrt? 
Hrají: K. Stewart, R. Pattinson 
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Neděle 8. 8., 19.30
Chlupatá odplata (USA) 92´
Komedie. Pomsta nejlíp chutná, 
když je pěkně…chlupatá! Stavbař 
nových obytných domů čelí 
vzdoru těch, kteří jsou na místě 
stavby doma a chtějí ve svém lese 
klid.
Hrají: B. Fraser, B. Shields
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Z domova pro seniory

Již od poloviny března pilně vyráběl 
Antonín Michalíček dárky pro děti 1. tříd 
všech základních škol ze Světlé n. S., 
které měly být koncem května pasovány 
v městské knihovně na čtenáře. Ve dnech 
25. – 26. května se tohoto pasování někteří 

naši klienti osobně zúčastnili. Všechny 
děti zvládly zkoušku na výbornou, byly 
pasovány na čtenáře a Antonín Michalí-
ček jim osobně předal jím vlastnoručně 
vyrobené látkové medvídky. U dětí měly 
obrovský úspěch.

Ve čtvrtek 27. května někteří naši kli-
enti navštívili muzikál Sněhová královna, 
který sama napsala a zrežírovala 15letá 
žákyně Základní školy v Lánecké ul. Lu-
cie Hrochová. Dle ohlasů zúčastněných to 
byl velmi pěkný zážitek.

Ve středu 2. června se v našem domově 
uskutečnila další z oblíbených Kavárni-
ček. I tentokrát nám k poslechu a dobré 
náladě hráli pánové Josef Čech a Jaroslav 
Hroch.

Ve středu 16. června jsme přijali pozvá-
ní soukromé mateřské školky Bambino na 
Zahradní slavnost, která se konala v Rytíř-
ském sále světelského zámku. Vystoupení 
dětí s názvem Stardenc – aneb Když hvěz-
dy tančí bylo nádherné a našim klientům 
se velmi líbilo. Touto cestou děkujeme 
vedení mateřské školky za pozvání. 

Máte doma zbytky ČERNÉ nebo ČER-
VENÉ látky a nevíte, co s nimi? Věnujte 
trochu svého času, sbalte je a přineste, 
prosím, do domova pro seniory. 

Kontaktní osoba: 
 Lucie Coufalová, 
 tel. 569 456 939 nebo 733 541 581

Text a foto: Lucie Coufalová,
sociální pracovnice



Světelský zpravodaj červenec - srpen 2010 strana 20 strana 21 červenec - srpen 2010 Světelský zpravodaj 

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 17. 5. do 14. 6. 

Beletrie
Fousek Josef - Myšlenky nahlas
 - laskavé a přímočaré fejetony jsou 

osobní zpovědí autora
Hawach Melissa - Let vážky
 - psychologické drama na motivy sku-

tečné události
Monyová Simona - Blonďatá stíhačka
 - nový románek oblíbené autorky

Naučná literatura
Černý Jindřich - Eduard Cupák
 - životopis jedné pozoruhodné postavy 

našeho divadla a filmu
Pease Allan - Proč muži chtějí sex 
a ženy potřebují lásku
 - humorně a s nadsázkou podané rozdí-

ly mezi mužem a ženou
Zvelebil Jan - Na vandru s Reflexem IV
 - osudy Čechů, kteří se vydali do světa 

a teď sdělují své dobré i nedobré zku-
šenosti

Knihy pro děti a mládež
Březinová Ivona 

- Pomeranče v podprsence
 - netypický dívčí románek
Fuerst James - Max
 - výpověď dvanáctiletého chlapce, kte-

rý své dospívání prožívá jako řešení 
detektivního případu

Kopecká Jarmila 
- Zanícené národní obrození
 - nová kniha z řady Děsivé české dějiny

Eva Kodýmová 

Pátek 13. 8., 19.30
Záložní plán (USA) 106´
Romantická komedie. Zamilovat 
se, oženit se a mít dítě dokáže snad 
každý. Realizovat to v opačném 
pořadí a ještě tryskovou rychlostí 
by mohlo být nejlepším důkazem 
toho, jestli jsou si ti dva opravdu 
souzeni. Hrají: J. Lopez, A. Poul
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 15. 8., 17.30
Toy story 3 (USA) 103´
Animovaný. Chlapec Andy 
vyrostl a chystá se na vysokou 
školu, jeho hračky tak čeká nejistá 
budoucnost. Naši staří známí 
hrdinové se dostanou do školky 
plné rozjívených dětí a batolat, kde 
je čeká nejedna horká chvilka.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 20. 8., 19.30
Zelená zóna (USA) 115´
Thriller. Ocitáme se na tom 
nejnebezpečnějším místě na světě, 
na horké půdě Iráku, krátce po 
svržení režimu Saddáma Husajna.
Hrají: M. Damon, G. Kinnear
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 22. 8., 19.30
Solomon Kane (USA) 104´
Dobrodružný/fantasy. Mimořádně 
výkonný zabiják 16. století 

a jeho muži hájí čest anglického 
království a ukájí krvelačnou 
žízeň v bojích na všech 
kontinentech. 
Hrají: J. Purefoy, M. O´Neal
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 27. 8., 19.30
Predátoři (USA) 120´
Akční horor. Nejnebezpečnější 
zabijáci, žoldáci a odsouzení 
trestanci jsou dopraveni na 
neznámé místo, aby se stali živou 
kořistí pro novou rasu Predátorů. 
Pokud chtějí přežít, musí se proti 
společnému nepříteli spojit. 
Hrají: A. Brody, L. Fishburne
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Neděle 29. 8., 19.30
A - Team (USA) 119´
Akční/komedie. Bývali 
kvalifikovanými a respektovanými 
členy elitní jednotky. Teď byli 
nasazeni do přísně tajné mise, 
která má jediný cíl, dostat je za 
mříže do konce života.
Hrají: B. Cooper, L. Neeson
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný

Září

Středa 1. 9., 17.30
Shrek: Zvonec a konec (USA) 
92´

Animovaný. Znuděný Shrek 
podepíše smlouvu se lstivým 
prodavačem iluzí Rampelníkem. 
V tu chvíli se ocitne ve zvrácené 
verzi království, kde jsou zlobři 
pronásledováni a Fiona nikdy
nebyla. Tak musí Shrek vše 
napravit a obnovit svět takový, 
jaký býval.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný.
Česká verze

Neděle 5. 9., 19.30
Muži, kteří nenávidí ženy 
(Švédsko) 152´
Thriller. Před čtyřiceti lety 
zmizela Harriet z rodinného 
setkání, její tělo nebylo nikdy 
nalezeno. Po zasazení podivného 
zmizení do rámce četných vražd 
z té doby se začíná rozplétat
temná a děsivá rodinná historie. 
Hrají: M. Mygvist, N. Rapace
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Pátek 10. 9., 19.30
Muž ve stínu (USA) 128´
Thriller. Příběh spisovatele, 
který je najat na sepsání pamětí 
bývalého britského premiéra, 
v jehož
minulosti se však skrývá tajemství, 
které má sílu zabíjet. 
Hrají: E. McGregor
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let
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Nabídka pro pořadatele

KZ KyTICe, vydavatel Kalendáře kul-
turních, společenských a sportovních akcí, 
nabízí pořadatelům akcí, ale pouze těch, 
které se v období září – říjen 2010 usku-
teční ve Světlé n. S. nebo přidružených ob-
cích a jsou přístupné veřejnosti, možnost 
zveřejnit je v kalendáři zdarma.

Zájemci o tento druh propagace nám 
předají následující údaje:
 • termín konání akce (pokud zatím 

není jistý konkrétní den, uveďte ales-
poň měsíc)

 • název akce
 • stručný popis
 • místo a čas konání

Medailon

tivních míst, ale k fotografování ho stále 
nejvíc láká Vysočina. Během několika 
posledních let ji s fotobrašnou procesto-
val doslova křížem krážem, opakovaně 
navštěvuje mnohá místa v různých roč-
ních obdobích na Novoměstsku, Žďár-
sku, v Posázaví, na Jihlavsku, Třebíčsku 
či Horním Podyjí... Na svých toulkách 
s fotoaparátem často zachycuje kouzlo 
neopakovatelných zážitků. Na mnoha 
snímcích figurují ve své mnohotvárnos-
ti stromy na okrajích cest, na březích 
rybníků, v polích, lesních porostech či 
v zámeckých parcích – v květu, s plody 
v čase sklizně nebo okouzlující krásou 
svých korun a rozsochatými větvemi se 
sněhovým popraškem či zakleté v ledu. 
Jeho oku neunikne půvab a prostá krása 

zátiší u starých chalup s plaňkovými 
ploty a zahrádkami se směsicí pestrých 
květin. Mnoho fotografií krajiny proza-
řují koberce pampelišek, kopretin, chrp, 
vlčích máků a pestrá paleta dalších luč-
ních květů. 

Už pátým rokem vytváří s tiskárnou 
a vydavatelstvím 999 v Pelhřimově stol-
ní a nástěnné kalendáře s fotografiemi 
přírody a památek Vysočiny. Nyní jsou 
připraveny k tisku kalendáře na rok 2011, 
které si mohou spolu s vystavenými fo-
tografiemi návštěvníci výstavy zakoupit. 
Výstava, jak její název napovídá, je obra-
zem Vysočiny ve všech ročních obdobích 
a zachycuje krásy její přírody i historic-
kého dědictví, míst všeobecně známých 
i méně okoukaných a navštěvovaných.

PaedDr. Jan Říha 
žije už téměř čtyřicet 
let v Pelhřimově, ale 
narodil se a mládí 
a studentská léta 
prožil na Dačicku 
a v českomoravském 
pohraničí. Po studi-
ích na Pedagogickém 

institutu v Jihlavě vyučoval českému 
jazyku a výtvarné výchově. Jeho otec pů-
sobil jako řídící učitel na několika školách 
Dačicka a bývalého okresu Jindřichův 
Hradec, a tak se s rodinou stěhovali a on 
poznával nová zajímavá místa a prostředí, 
kde se na častých vycházkách do přírody 
utvářel jeho vztah k rodnému kraji. Po 
rodičích zdědil nejen citové zaujetí krása-
mi přírody, ale od otce pochytil základy 
fotografování a zpracování fotomateriálu. 
Už v mládí měl velký zájem o turistiku 
a cestování, který vyústil v aktivní prů-
vodcovskou činnost, což mu přineslo 
bohatou škálu námětů pro fotografování 
přírody i lidí. Po roce 1989 jezdí zejmé-
na do alpských zemí za vysokohorskou 
turistikou Švýcarska, Itálie, Francie či 
Rakouska. Do posledně jmenované země 
jezdil také na kole se svými žáky a po-
znatky z cykloturistiky využil při zpra-
cování publikace, jež vyšla ve druhém 
vydání v loňském roce.

První výstavy fotografií uskutečnil 
v rodném kraji a v Pelhřimově, po nich 
následovala další se zaměřením na Vy-
sočinu, ale také na horskou krajinu a jiná 
zajímavá místa v zahraničí. Práce prů-
vodce ho sice přivádí do různých atrak-

 • jméno/název pořadatele akce
 • příp. kontakt na webové stránky po-

řadatele akce
 • příp. kvalitní obrázek či foto (v někte-

rém z formátů: JPG, BMP).
 
Podklady lze do 31. července zaslat 

na e-mailové adresy: horni@svetlans.cz 
nebo vala@svetlans.cz, případně přinést 
nebo zaslat na adresu KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků 
z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou. 

Kalendář v nákladu 300 kusů vyjde 
v průběhu měsíce srpna.

Zdeňka Horní, KZ KyTICe
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Světelské babí léto

BŘEZOVANKA
Čáslavská Březovanka je dechový a ta-

neční orchestr temperamentního ražení 
a charakteristického zvuku. Tuto třinác-
tičlennou kapelu tvoří deset muzikantů 
a tři zpěváci, v čele s kapelníkem Jiřím 
Vojtěchem.

Nápad založit Březovanku dostal trom-
bonista a tenorista Martin Líska, který 
tak učinil v březnu roku 1992, kdy se ka-
pela sešla na první zkoušce. Zakládající 
členové a první muzikanti Březovanky 
byli žáci Zdeňka Lauterbacha, kteří 
spolu hráli v mládežnickém orchestru 
v Čáslavi, a to již od dětství. Prognózy 
pro Březovanku od tehdejších zkušených 
muzikantů a kritiků byly velmi špatné. 
Říkali, že je to moc hezké, když se par-
ta nadšenců pustí s takovou vervou do 
práce, ale že to dlouho nevydrží a mladá 
parta muzikantů se vlivem změn ve svém 
začínajícím osobním životě rozpadne. 
Dnes již víme, že tito pánové neměli 
pravdu a jako zázrak vypadá, že Březo-
vanka ustála všechny složité situace, kte-
ré nastaly a dodnes hraje téměř ve stejné 
sestavě. V průběhu několika let více než 

KyTICe dětem

Mezinárodní den dětí má již šedesáti-
letou tradici, tento den se snažíme našim 
nejmenším zpříjemnit. K řadě gratulantů 
se připojilo i kulturní zařízení KyTICe 
a připravilo pro děti filmové představení 
v městském kině. Přemýšleli jsme, jaký 
film vybrat a k naší velké radosti jsme 
v nabídce společnosti Bonton objevili 
klasiku od Josefa Čapka Povídání o pej-
skovi a kočičce. Naše organizace náklady 
s promítáním uhradila a školy a školky 
náš dárek s potěšením přijaly. Představení 
zhlédlo téměř 500 malých diváků.

Spokojené úsměvy dětí a pochvalná slo-
va paní učitelek nás přesvědčily o vhod-
nosti naší volby.  Eva Doležalová

Foto: Jaroslav Vála

polovina muzikantů Březovanky vystu-
dovala státní konzervatoř a hudbě se vě-
nuje profesionálně, což výrazně přispívá 
ke kvalitě kapely.

Mužskou pěveckou dvojici tvoří již od 
počátku Jaroslav Červinka s Miloslavem 
Kubátem a druhou pěveckou dvojici v ob-
lasti populární hudby tvoří trumpetista 
Kamil Havelka a kapelník Jiří Vojtěch. 
Zpěvaček se za dobu existence Březo-
vanky vystřídalo několik. Nový vítr do 
plachet dostala Březovanka v roce 2005, 
když přišla nová zpěvačka, finalistka sou-
těže SuperStar Aneta Šmidrkalová, která 
s kapelou v současné době zpívá. Reper-
toár Březovanky je velice široký a pestrý. 
Jak již bylo řečeno, jedná se o decho- ▶
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vý a taneční orchestr, tudíž můžete 
slyšet českou a moravskou dechovku 
včetně orchestrálních a virtuózních 
sólových skladeb, a na druhé straně nej-
známější hity české a světové popmusic. 
Březovanku máte možnost slyšet a vidět 
na nejrůznějších kulturních akcích, jako 
jsou např. plesy, taneční zábavy, koncerty, 
festivaly a různé oslavy měst a obcí. Za 
dobu své působnosti Březovanka získala 
několik ocenění v podobě prvního místa 
na významných mezinárodních soutě-
žích, vydala tři zvukové nosiče a natočila 
několik televizních a rozhlasových po-
řadů. Vystoupení této populární kapely, 
která pobaví všechny generace, lahodí 
nejen uchu posluchače, ale i oku svými 
tanečními kreacemi a show.

VESELÁ MUZIKA
Veselá muzika sestává z mladých muzi-

kantů ve věku pod dvacet let. Cíl, který si 
kapelník a vedoucí souboru Josef Novák 
stanovil, bylo a je vroubit mladistvým 
lásku k muzice. Nejmladší přichází, star-
ší pak zpravidla přechází k jiné dechové 
skupině. Je málo těch, kteří se k muzice 

„otočí zády“. Fluktuace muzikantů je pro-
to přirozeným zjevem.

Veselá muzika Ratíškovice je mládež-
nická dechovka, která oslavila v roce 
2005 třicet let od svého založení. Vznikla 
z dlouholetých tradic a ze zájmu o muzi-
ku a zpěv z kraje – Moravského Slovácka.

K repertoáru této mladé dechové for-
mace patří tradiční polky, valčíky, pocho-
dy, koncertní skladby, verbuňky a vrtěné, 
především od známých domácích autorů. 
Soubor tradičně vystupuje na soutěžích, 
festivalech, přehlídkách, vystupoval již 
v pražské, brněnské a ostravské televizi, 
zúčastnil se také natáčení filmu. Má za 
sebou několik zahraničních zájezdů, do 
Německa, Rakouska, Francie, Španěl-
ska, Holandska, Finska, Rumunska a na 
Slovensko. V programovém kalendáři 
Veselé muziky lze ovšem také nalézt vy-
stoupení na soutěžích, přehlídkách a fes-
tivalech, mimo jiné ve slováckém regionu, 
v Hodoníně, Ratíškovicích, Čejkovicích, 
Hulíně, Dubňanech, Šardicích, ale i ve 
Strání či Brně.

Současná omladina je již pátou gene-
rací muzikantů, jejichž průměrný věk 
se zpravidla pohybuje mezi 14 a 16 lety. 
Veselá muzika má 23 stálých členů. Tato 
dechová skupina mladých vystupuje 
v tradičních krojích svého regionu.

Na přání pořadatelů vystupuje Veselá 
muzika také spolu s folklorní skupinou 
Ratiškovská Dolina v krásných tradič-
ních krojích, případně i s cimbálovou 
muzikou. Pořady je možno také doplnit 
o lidového vypravěče.

Převzato z webových stránek kapel
Z. Horní

▶

Tip na knihu

Více než půl roku uplynulo od 20. výročí 
listopadových událostí roku 1989. Aby si 
starší lidé připomněli a mladí uvědomili 
význam tehdejších dnů, uspořádalo teh-
dy i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
tematickou výstavu Listopad 89 na Hav-
líčkobrodsku. Součástí této výstavy byla 
i konference, která bohužel unikla zájmu 
širší veřejnosti, ačkoliv její kvalita byla 
velmi vysoká a význam od počátku překo-
nal hranice regionu. Pozvání totiž přijala 

Z hudební slavnosti

Letošní 21. červen byl den, kdy i ve 
Světlé – letos již podeváté – hudebníci 
i hudbymilovná veřejnost přišli společně 
oslavit Svátek hudby. Již krátce po po-
ledni – a až do večerních hodin – zněla na 
náměstí hudba několika žánrů. Trampské 
písničky, folk, country, tradicionály, de-
chovku, pop, rock i romské písně si i přes 

poměrně chladné počasí přišly poslech-
nout odhadem na dvě stovky posluchačů. 
Těm se na pódiu před radnicí představily 
již tradičně vystupující skupiny Vánek, 
Fernet, K Band i Dechový orchestr ZUŠ. 
Novinkou letošního ročníku bylo premi-
érové vystoupení Kytarového orchestru 
ZUŠ, v jejichž podání, také premiérově, 
zazněly skladby z „klasiky“.

Za pořadatele KZ KyTICe
Zdeňka Horní

Foto: Jaroslav Vála
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Ohlédnutí za červnem v knihovně

15. června měly děti z literárně drama-
tického oboru ZUŠ možnost zúčastnit se 
literárního semináře brněnského vypra-
věče Martina Haka, absolventa brněnské 
JAMU. Jeho projev děti zaujal, prostředí 
knihovny jim umožňovalo přímý kon-
takt a vhodně zapadlo do celé koncepce 
jeho pořadu. Myslím, že jeho vystoupení 
bylo pro nás všechny obohacující a dík 
proto patří paní Ivaně Měkotové za zor-
ganizovaní celé akce. 

Naše knihovna na přání dětí pozva-
la do knihovny paní Janu Hrochovou, 
která již s námi v minulosti „nocovala“. 
Věnovali jsme se reiki, uznávané léči-

telské metodě vycházející z východních 
filozofií, paní Hrochová trpělivě odpoví-
dala na dotazy nás všech. Ještě jednou 
jí touto cestou děkujeme. V druhé části 
večera jsme si opět společně zahráli 
a zasoutěžili, protože kdo si hraje, nezlo-
bí. Pomalu už začínáme plánovat, co nás 
čeká po prázdninách. 

J. R.
Foto: Jaroslav Vála

Upozorňujeme, že městská knihovna 
bude ve dnech 2. – 13. srpna z důvodu 
revize knihovního fondu UZAVŘENA. 

Děkujeme za pochopení.  

sedmička nejpřednějších republikových 
historiků i přímých účastníků listopado-
vých dnů. 

Protože Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod nechce, aby akce upadla v zapomně-
ní, vydalo sborník všech přednesených 
příspěvků. Čtenář si tak může přečíst úva-
hu senátora Petra Pitharta, studie historiků 
Petra Blažka, Prokopa Tomka i Jiřího 
Suka. Svými úžasnými vzpomínkami 
se pochlubili nikdo menší než prezident 

Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček, 
redaktorka RFE Olga Kopecká-Valeská 
a místní chartista Josef Mlejnek.

Sborník je k dostání v sídle Muzea 
Vysočiny Havlíčkův Brod na náměstí za 
úsměvnou cenu 50 Kč. 

Mgr. Michal Kamp

Víte, že…

…akademický sochař Josef Saska, 
čestný občan našeho města, vystavuje 
ve Francii? Přední český grafik a malíř 
získal cenu světového salonu Srdce 
výtvarníků a s tím spojené právo vy-
stavovat ve staré synagoze města Les 
Ferté-sous-Jouarre v departementu 
Seine-et-Marne v regionu Ile-de-

-France. 
V pátek 4. června byla za mimořád-

ného zájmu veřejnosti a pod záštitou 
starostky města Marie Richard ote-
vřena rozsáhlá výstava jeho díla. Josef 
Saska při vernisáži hovořil o svém 
životě, uměleckých začátcích ve Světlé 
a o vlivu, který na jeho rozhodnutí 
věnovat se malování měl mimo jiné 

umělce také významný český krajinář 
Jaroslav Panuška. 

Výstavou, která ve Ferté-sous-Jou-
arre potrvá do 29. srpna, Josef Saska 
skvěle reprezentuje české umění ve 
Francii, v zemi malířství a umění 
zaslíbené, v zemi, ke které má vřelý 
vztah. Bez nadsázky můžeme konsta-
tovat, že Josef Saska šíří také dobré 
jméno našeho města. 

J. Kratochvíl

Martin Hak a jeho nadšení posluchači

C
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Nová expozice v Muzeu Světelska

V sobotu 19. června bylo Muzeum 
Světelska slavnostně rozšířeno o no-
vou stálou expozici Sklářské Světelsko, 
která ve stručnosti mapuje historii 
tradiční sklářské výroby na Světelsku 
od jejího počátku v 17. století.

Po expozici zaměřené na zpracování 
kamene, která byla otevřena v loňském 
roce, přibyla letos expozice věnovaná 
druhému nejdůležitějšímu zdroji ob-
živy zdejších obyvatel. Část nového 
výstavního prostoru je věnována také 
broušení polodrahokamů, především 
českých granátů, které bylo na Svě-
telsku rozšířeno zhruba 150 let, až do 
roku 1949. Ústředním exponátem je 
ovšem část pracoviště u sklářské pece, 
kde „huťáci“ pracovali se sklářskou 
píšťalou a dalším sklářským nářadím, 
které je zde přehledně vystaveno. 
Na sousední zdi visí v jednom rámu 
dvojice velkých map Světelska se za-
kreslenými sklářskými hutěmi a bru-
sírnami – první je současná turistická 
mapa, druhá historická je výsledkem 
III. vojenského Františko-josefského 
mapování v letech 1877-1880. Ve vit-

rínách jsou ukázky historických sklář-
ských výrobků, na panelech historie 
sklářství obecně a zvlášť na Světelsku. 
Ve vysoké prosklené vitríně je vysta-
veno historické sklo z Posázaví, které 
laskavě zapůjčilo Muzeum Vysočiny 

v Havlíčkově Brodě. Celou expozici 
vhodně doplňuje model staré brusírny 
v Mariadole a studie akademického 
malíře Fr. A. Jelínka k obrazu staré 
huti v Josefodole.

Součástí otevření nové expozice byl 
bohatý doprovodný program na nádvo-
ří a v zámeckém parku. K vidění byly 
ukázky broušení a malování skla, vý-

roba skleněných figurek i opracování 
opuky. Milovníky starých automobilů 
potěšil příjezd naleštěných veterá-
nů, pro děti byly připraveny soutěže 
a ukázky výcviku dravců z ochranné 
stanice v Pavlově. K poslechu hrály 

kapely Fernet a K Band, k rodinné 
pohodě přispělo i loutkové divadlo. Sa-
mozřejmě nechybělo ani občerstvení, 
chutné steaky na grilu, pivo i nealkoho-
lické nápoje. Všem, kteří se podíleli na 
zajištění vydařeného odpoledne patří 
srdečné díky.

Text a foto: Jaroslav Vála

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Jindřich Bačík, syn bývalého majitele brusírny v Karlově, přijel s manželkou až z IrskaPracoviště sklářů

Nástěnná mapa Škoda Popular na nádvoří zámku
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Poznej svůj kostel

V pátek 25. června proběhl večer pod 
názvem Poznej svůj kostel. Smyslem ve-
čera bylo seznámit naše spoluobčany se ži-
votem naší farnosti a přiblížit kostel i jako 
historickou dominantu našeho města.

Slavnostní večer zahájili žáci světel-
ských škol. Měli jsme možnost vyslech-
nout vynikající zpěv i skvěle zvládnutý 
přednes. Posluchače zaujaly dětské au-
torské texty, které vznikaly pod vedením 
paní učitelky Ivany Měkotové a jejichž 
společným jmenovatelem byl náš kostel, 
naše farnost a naše město. Tento program 
symbolicky otvíral výstavu výtvarných 

Mgr. Alena Křivská obklopená pozornými posluchači

prací našich nejmenších, které vznikaly 
na půdě fary při jejich pravidelných setká-
ních. Na výstavních panelech nechyběly 
ani originální obrazy dětí ze ZUŠ a staré 
fotografie mapující život farnosti, které 
byly zapůjčeny z rodinných alb. Pozvání 
přijala paní Mgr. Alena Křivská, která 
seznámila návštěvníky s historií našeho 
chrámu. Doufáme, že se večer vydařil 
a každý z návštěvníků si odnesl příjemný 
kulturní zážitek.

Za pořadatele
Mgr. Marek Šavel

Foto: Jaroslav Vála

Zájemců byl plný kostel

Výstava kreseb a starých fotografií

Střelecké závody 

V sobotu 8. května proběhla na střelnici 
v Přísece soutěž 4. ročníku o putovní Po-
hár starostky města Světlá n. S. Zúčastnilo 
se 18 střelců z Havlíčkobrodska, střílelo se 
4 x 10 terčů na třech stanovištích. 

Vítězem se stal František Ptáčník z Mys-
liveckého sdružení Sázavka s nástřelem 34 
terčů, na druhém místě skončil Miroslav 
Šustr ml. z MS Krátká Ves (32 terčů), třetí 
místo obsadil Ladislav Šotola z MS Pří-
seka (rovněž 32 terčů). Čtvrtý Bohuslav 
Zackl, nájemce honitby Lány u Světlé n. S., 
zasáhl stejně jako dva předchozí střelci 32 
terčů, ale měl horší poslední položku, kte-
rá je rozhodující při shodnosti celkového 
počtu zásahů.

Rudolf Süsser
Myslivecké sdružení Příseka

Vzhledem k termínům komunálních voleb a uzá-
věrky Světelského zpravodaje stanovila  redakční 
rada Světelského zpravodaje pro prezentaci v kam-
pani do komunálních voleb 2010 tato pravidla: 

1. Všem kandidujícím stranám a uskupením bude 
poskytnut jednotný prostor v zářijovém čísle 
SZ, a to v rozsahu maximálně jedné poloviny 
strany A4.  

2. Příspěvky musí být předány do 16. 8. v elek-
tronické formě na adresu redakce@svetlans.cz, 
případně písemně do Turistického informačního 
centra, nám. Trčků z Lípy 16.

Světeláci podepisovali knihu rekordů

O víkendu 12. a 13. června se v Pel-
hřimově konal jubilejní 20. ročník Fes-
tivalu rekordů a kuriozit. Jeho součástí 
byla největší autogramiáda rekordmanů 
na světě, při které za 165 metrů dlouhé 
stoly zasedlo 155 rekordmanů zapsaných 
ve třetím vydání České knihy rekordů, 
kterou vydává agentura Dobrý Den 
z Pelhřimova. 

Z oblasti sportu podepisovali knihu 
vedle takových borců, jako byli olym-
pijští medailisté Věra Čáslavská, Jarmila 
Kratochvílová, Martina Sáblíková, Karel 
Loprais nebo šéf hokejové Dukly Jihlava 
Bedřich Ščerban, také světelští fotbalisté 
Jiří Krupička a Jaroslav Veselský. Ti za-
stupovali C mužstvo FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S., které je uvedeno ve zmíněné 
knize na straně č. 30 s odůvodněním:

„FOTBALOVÉ MUŽSTVO S NEJ-
VYŠŠÍM VĚKOVÝM PRŮMĚREM – FK 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou „C“, 
hrající v sezoně 2006(2007 pravidelnou 
soutěž organizovanou ČMFS, nastoupil 
29. dubna 2007 k mistrovskému utkání 
IV. třídy okresního přeboru Havlíč-
kobrodska proti TJ Sokol Okrouhlice „B“ 
v sestavě, jejíž věkový průměr činil více 
než 52,5 roku. 

Základní jedenáctka: Pavel Bárta 
(1954), Petr Matějka (1952), Jiří Krupič-
ka (1949), Zdeněk Benda (1953), Pavel 
Korejtko (1951), Stanislav Hirš (1956), 
Jaroslav Veselský (1955), Josef Beránek 
(1956), Vlastimil Švondr (1954), Ladislav 
Štěrba (1957), Jaroslav Havel (1958) 
a v průběhu druhého poločasu utkání, 
v němž rekordmani vyhráli 3:1, stří- ▶
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Sousedské posezení

ČČK a SDH v Dolní Březince již 
tradičně pořádaly pro místní občany 
sousedské posezení spojené s oslavou 
Mezinárodního dne dětí. Konání le-
tošní akce připadlo na 5. červen. 

Aby si svůj den užily i děti, byla pro 
ně připravena trasa se třinácti stanovišti. 
Děti se například trefovaly šípem do ter-
če, házely kamínky do obruče připevně-
né nad potokem, hledaly stříbrné korále, 

▶ Propagační jízda mopedů 

Klub mopedistů Stadion klub S 11 
Světlá n. S. a město Světlá n. S. připra-
vily na sobotu 12. června již 4. ročník 
populární jízdy historických mopedů 
Vysočinou. Slunečné sobotní dopoledne 
přilákalo na náměstí Trčků z Lípy mno-
ho diváků, kteří si se zájmem prohlíželi 
naleštěné stroje, když věk některých 
těch krasavců se blížil padesátce. Byly 
doby, kdy populární moped Stadion 
S 11 byl velice rozšířeným nenáročným 
vozítkem, sloužícím k jízdě do zaměst-
nání i za zábavou, a dnešní majitelé 
péčí o své miláčky vzdávají hold těmto 
historickým pomocníkům člověka. Bě-
hem dopoledních hodin se ve stánku 
pořadatelů před radnicí prezentovalo 89 
majitelů malých motocyklů, mezi který-
mi nechyběli tradiční účastníci ze stře-
dočeského Žebráku, byli tu mopedisté 

z Hodonína, Zruče nad Sázavou, Cho-
dové Plané a také z Kralup nad Vltavou. 
Za zmínku určitě stojí, že dva účastníci 

letošní jízdy Vysočinou se mohli poch-
lubit rokem narození 1939. Byli to Josef 
Zíma z Kublova u Berouna a Bohumil 
Foukal z Kralup nad Vltavou. Krátce 
před polednem vydal hlavní pořadatel 
akce pokyn jezdcům, aby nastartovali 
své stroje, a přesně ve 12 hodin mís-
tostarosta Josef Böhm jízdu odstartoval. 
Trasa osmdesátikilometrového okruhu 
vedla severní částí našeho okresu a ko-
lonu mopedů zavedla do Habrů, Uhelné 
Příbrami, Vilémova, Golčova Jeníkova, 
Leštiny, cíl byl ve Světlé na nádraží, kde 
se konalo v restauraci U Košků závěreč-
né hodnocení akce, při kterém nechyběla 
hudba a tradiční tombola. 

Text a foto: jív

dali: Karel Dušátko (1959), Milan 
Štěpánek (1960), Pavel Tyller (1960).“

U tohoto textu je barevná fotografie 
mužstva a na stejné straně knihy jsou 
ještě například fotbalisté Karel Poborský 
a Jan Koller. 

A tak se oba světelští fotbalisté stali 
opět rekordmany, když byli účastníky 
největší autogramiády rekordmanů na 
světě. 

jív
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Bilance světelského fotbalu

přenášely vodu, prolézaly opičí dráhou, 
říkaly básničky a dokonce za pomoci 
svých výtvarných schopností křídami 
vytvořily na jednom z domů úplnou 
zoologickou zahradu. Za každý splněný 
úkol dostávaly odměnu v podobě slad-
kosti nebo drobnosti. 

Zatímco děti s radostí procházely 
trasu a plnily úkoly, u místní hasičské 
zbrojnice, kde byl také start trasy, se 

scházeli místní občané, kteří se přišli 
pobavit a odpočinout si od běžných po-
vinností. Pro ty, kteří přišli na sousedské 
posezení, bylo připraveno občerstvení 
v podobě čtyř opékajících se vepřových 
kýt, točeného piva, zákusků apod. Pro 
doplnění atmosféry nám celý den, který 
se opravdu velmi vydařil, krásně hrála 
světelská skupina SOBAKO.  

Kristýna Kubíková

Fotbalový klub Sklo Bohemia Světlá 
n. S. měl v mistrovských soutěžích 
2009/2010 osm družstev a čtyři z nich 
lze počítat mezi ty úspěšné: vítěze 
svých soutěží mladší přípravku s C 
družstvem dospělých a na druhých 
místech A tým dospělých a starší pří-
pravku. 

V každém sportovním klubu je vždy 
nejsledovanějším týmem I. družstvo do-
spělých a je tomu tak i ve světelském fot-
bale. „Áčko“ vedené trenérem Františkem 
Polákem skončilo v I.A třídě na pěkném 
druhém místě s třinácti výhrami, deseti 

nerozhodnými výsledky, třemi prohrami 
a ziskem 49 bodů. Před startem sezony 
prohlásil trenér Polák, že by si přál skončit 
s mužstvem do pátého místa a hrát fotbal, 
který by se líbil divákům. Cíl umístě-
ní v tabulce mužstvo druhým místem 
značně vylepšilo a soudě podle slušných 
návštěv se hra mužstva snad také líbila. 
A jak sezonu trenér Polák zhodnotil? 
„Umístění mě samozřejmě těší, ale největší 
radost mám z toho, že se nám podařilo 
zvládnout systém hry na zónovou obra-
nu. Však jsme v soutěži obdrželi ze všech 
týmů nejméně branek. Kladem bylo také 

to, že jsme dokázali uhrát slušné umístění 
pouze se třemi hostujícími hráči, Lubošem 
Koudelkou v bráně a v poli to byli Michal 
Mišta (oba z Havlíčkova Brodu) a Tomáš 
Blažek z Havlíčkovy Borové. V nové sezo-

ně budeme hrát pouze s hostujícím Kou-
delkou, jinak budou v mužstvu Světeláci. 
K dobrým výsledkům přispěla i dobrá 
parta v kabině, bez které se dobrý fotbal 
nedá hrát. Jediné, co mě mrzí, jsou jarní 
ztráty v  bezgólových remízách s Chotě-
boří, hrálo se na umělé trávě v Humpolci 
a doma s Ledčí a Věžnicí.“

C družstvo dospělých dovedl trenér 
Radek Volšanský k vítězství ve IV. třídě 
okresu, když jistotu postupu měli senioři 
již tři kola před koncem soutěže, po výhře 
2:1 v Hněvkovicích a nic na tom nemohly 
změnit dvě poslední prohry na domácím 
trávníku 0:2 s Lučicí B a 0:3 s Vilémo-
vem. Však si tu postupovou radost pěkně 
užili, když po zápase s Lučicí navlékli 

Vítězové IV. třídy okresu FK Sklo Bohemia Světlá n. S. C. Stojící zleva: Jaroslav 
Veselský, Pavel Tyller, Stanislav Hirš, Jiří Krupička, Pavel Čihák, Petr Čihák, Richard 

Pešek, Bohuslav Čížek, Karel Dušátko, František Novotný, Jan Novotný a Ladislav 
Štěrba. Dolní řada zleva: Martin Kroužek, Martin Bezouška, Petr Domkář, Václav 

Rejnek, Roman Truhlář, Radek Volšanský, Milan Štěpánek, Jiří Černý a Martin Tvrdík. ▶

Studená koupel hráčů v Sázavce na 
oslavu postupu do III. třídy.

Zleva brankář Roman Truhlář, trenér 
Radek Volšanský, Martin Tvrdík, Pavel 

Tyller a František Novotný.
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Medailisté kung-fu na radnici

Tradice přijetí úspěšných spor-
tovců na radnici byla dodržena 
i v případě medailistů z juniorského 
mistrovství Evropy bojového umění 

žlutá trička s nápisem Vítěz pralesní 
ligy 2009/2010 a naskákali do studené 
vody Sázavky hned u hřiště. Vítězství 
v soutěži je o to cennější, že mužstvo s vě-
kovým průměrem více než 47 let hrálo 
proti soupeřům s věkovým průměrem ur-
čitě o dvacet let nižším. Například Jiřímu 
Krupičkovi bylo v dubnu 62 let, Bohouš 
Čížek má 59 roků, kapitán Standa Hirš 54, 
Karel Dušátko 50, padesátku letos oslaví 
i Pavel Tyller a nejlepší střelec mužstva 
František Novotný má rok narození 1961. 
A pořád je fotbal baví, mají ze hry radost, 
ale dokážou se i pohádat pro špatnou 
přihrávku nebo chybu v obraně. Z dva-
advaceti zápasů jich 16 vyhráli, jednou 
hráli nerozhodně a pětkrát odešli ze hřiště 
poraženi.

Dalším úspěšným družstvem byla 
mladší přípravka. Nejmenší světelští fot-
balisté vedeni trenéry Liborem Teclem 
a Slávkem Muzikářem ani jednou nepo-
znali hořkost porážky. Základní dvanác-
tikolovou soutěž vyhráli bez ztráty bodu 
a brankové skóre měli 124:6. Znamenitě 
si vedli i v následném play-off, které 
rozhodlo o přebornících okresu. V semi-
finále remízovali 0:0 v Přibyslavi a do-
ma s tímto soupeřem vyhráli 12:0. Pak 
přišlo obávané finále s kluky ze Ždírce 
nad Doubravou. Světeláci nejprve doma 
zvítězili 4:0 a svoji suverenitu potvrdili 
vítězstvím 6:3 ve Ždírci.

Dobře si v okresním přeboru vedla také 
starší přípravka vedená trenérem Marti-
nem Krajanským. Okresní přebor vyhráli 
mladí fotbalisté z Tisu s devětačtyřiceti 
body a o pět bodů méně získala na dru-
hém místě starší přípravka Světlé. Z osm-
nácti zápasů svěřenci trenéra Krajanského 
jich čtrnáct vyhráli, prohráli doma s Ti-
sem 2:5, ve Ždírci 2:4 a remízovali 4:4 
v Přibyslavi a 1:1 v Tisu.

U ostatních družstev se nedá psát 
o úspěšné sezoně. „B“ tým dospělých, 
který by měl být zálohou hráčů pro první 
mužstvo, měl v okresním přeboru téměř 
do závěru soutěže sestupové starosti. Na-
konec mužstvo obsadilo ve čtrnáctičlenné 
tabulce desáté místo se ziskem 32 bodů, 
když sestupující Dolní Město jich nasbíra-
lo 29. Tato světelská záloha devět zápasů 
vyhrála, pět jich hrála nerozhodně a dva-
náct bylo prohraných zápasů. Ne příliš 
lichotivým vysvědčením pro mužstvo je, 
že v soutěži obdrželo 63 branek, nejvíc ze 
všech účastníků okresního přeboru.

Družstvo dorostu skončilo na dvanác-
tém místě I. třídy kraje Vysočina ze čtr-
nácti účastníků s pěti vítězstvími, čtyřmi 
remízami a sedmnácti prohrami. Vítězné 

zápasy byly doma 3:2 s Tisem, 2:0 s Brt-
nicí, 4:3 s Dobronínem, 5:2 s Batelovem 
a jeden vítězný zápas vybojovali v Boh-
dalově, tam vyhráli 5:3.

Starší žáci pod vedením trenéra Jarosla-
va Beránky obsadili v I. třídě kraje před-
poslední osmé místo, když ze šestnácti zá-
pasů pouze třikrát dokázali vyhrát, uhráli 
jednu remízu a dvanáctkrát šli ze hřiště 
poraženi. U tohoto kolektivu byl problém 
v malé účasti na trénincích, některé zápa-

sy dokonce absolvovalo mužstvo v neú-
plné sestavě. To nevěští pro budoucnost 
světelského fotbalu nic dobrého.

I mladší žáci hráli I. třídu kraje a v de-
vítičlenné tabulce obsadili páté místo 
se šesti vítězstvími a deseti prohrami 
v základní soutěži. Kluci se snažili, ale 
uhráli, na co měli. Trenérem tohoto týmu 
je Jaroslav Maleček. 

Text a foto: jív

▶

Vítězové okresního přeboru mladších přípravek FK Sklo Bohemia Světlá n. S. Vzadu 
trenéři Tecl a Muzikář, zleva stojící hráči Pavel Pavlovič, Jakub Němec, Vojtěch Lebeda, 

Petr Čížek, Lukáš Beránek, Miloš Sedlmajer, Pavel Karas, Petr Filippi, 
v pokleku zleva Petr Janota, Pavel Boudník, Ondřej Muzikář, Adam Böhm, 

Pavel Malimánek a Adam Skalický.

kung-fu, které se konalo v polské 
Bieruni. Tři mladé medailisty z to-
hoto šampionátu přijala ve středu 
2. června v obřadní síni radnice sta-
rostka města Ing. Lenka Arnotová, 
aby jim pogratulovala k úspěchu na 
mezinárodním poli a poděkovala za 
reprezentaci města. 

Těmi oceněnými byli Barbora Sadíl-
ková, která vybojovala kov nejcennější, 
zlatou medaili v technice semi-contact, 
Zuzana Rajdlová si přivezla z Polska 
stříbrnou medaili, stejně jako Jan 
Kadlec, který startoval v nejpočetněji 
obsazené kategorii chlapců do 15 let. 
Vedle samotných sportovců se slavnosti 
na radnici zúčastnili trenér Vladimír 
Honkyš, ředitelé světelských základ-
ních škol Mgr. Vlastimil Špatenka, 

Zleva Marta Žižková, Jana Myslivcová, 
Vlastimil Špatenka, Zuzana Rajdlová, Jan 

Kadlec, Barbora Sadílková a Vladimír 
Honkyš, v popředí starostka Lenka 

Arnotová
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Zleva horní řada: Jozef Foťko, Václav Mareš, Lukáš Pavlovec, Jakub Voplakal, 
Lukáš Kodým, Jan Majer, Zdeněk Vacek a Jan Zahradníček, prostřední řada: 

Hana Ptáčníková, Dominik Plaskoň, Tomáš Major, Tereza Kolářová, Lucie Čiháková, 
Květa Fialová, dolní řada: Barbora Tylichová, Andrea Holubová, Vít Hemerka, 

Čestmír Holan, Jiří Linek, Petr Svoboda.

Atleti ze světelského tartanu

Víceúčelový sportovní areál u Zá-
kladní školy v Komenského ul. slouží 
školám a široké sportovní veřejnosti 
od září 2001. Téměř denně je obsazeno 
hřiště s umělou trávou a stejně tak 200 
metrů dlouhá tartanová dráha si příliš 
neodpočine. Nejčastěji ji využívají 
mladí atleti z tréninkové skupiny Joze-
fa Foťka, kteří se uplatňují ve známém 
atletickém klubu Hvězda SKP Pardu-
bice v soutěžích jednotlivců a v kraj-
ských soutěžích družstev žactva, 
dorostu a dospělých, děvčata reprezen-
tují ve 2. celostátní lize žen. Však také 
naběhané kilometry na světelském 
tartanu nesou své ovoce. Atleti z Foť-
kovy líhně se svými výkony dokázali 
probojovat na mistrovství republiky, 
a to na dráze pod širým nebem i v ha-
le. V celostátních halových tabulkách 
kategorie starších žákyň zaujímají 

Co je kung-fu?

Pro mnohé z nás je kung-fu stále 
exotickým sportem, přece jenom to 
není fotbal nebo hokej či volejbal. 
Proto byl trenér světelského oddílu 
východních bojových umění Dračí styl 
Vladimír Honkyš požádán, aby čtená-
řům Světelského zpravodaje přiblížil, 
co je to za sport. 

„Styl Chan Shaolin Si a Dju Su Kung 
Fu (poněkud záhadný název) sahá až 
do doby Budhy. K nám se tento styl do-
stal oklikou přes Holandsko, Německo 
a Polsko. V podstatě se jedná o směs 
karate, juda, aikida, jiu-jitsu a klasic-
kého stylu kung-fu. Je to prostě směska 
nejlepších dosud poznaných účinných 
technik z Mongolska, Číny, Indie a Ja-
ponska. 

Pro každodenní život nás učí od-
vracení reálného útoku, má prvky 
sebeobrany, je to výcvik těla a ducha. 
Trénink se skládá z rozmanitých me-
ditací, statických cvičení a základních 
technik sebeobrany. Je to otevřený styl, 
to znamená, že se nebrání dalšímu roz-
víjení a přijímá věci nové, ale přitom si 
ponechává základy bojového ducha ve 
stylu draka.“ 

A poznání nezasvěceného laika? Na 
první pohled to je sport náročný na 
ovládání ducha i těla, vyžadující dob-
rou fyzickou kondici. 

Text a foto: jív

Trenér Vladimír Honkyš s titulem „sensei“ 
(učitel bojových umění) při rozhovoru se 

starostkou města

přední místa výkony Hany Ptáčníkové 
ve sprintech 7,84 s na 60 m a 12,65 s na 
150 m. Lukáš Kodým dokázal v roce 
2001 jako šestnáctiletý žák uběhnout 
60 m za 7,1 s. Vynikající hodnotu mají 
například výkony Kristýny Kroužko-
vé 45,77 m v disku, 100 m překážek 
Květy Fialové za 17,9 s, Eva Pajerová 
běžela 400 m za 59,72 s. Štafeta žákyň 
ve složení Hana Ptáčníková, Lucie 
Čiháková a Tereza Kolářová dokázala 
na mistrovství České republiky běžet 
3 x 300 m za 2:19,09 min. Lucie Či-
háková, věkem ještě mladší žákyně, 
má osobní rekord v běhu na 150 m 
20,8 s. Z těch nejmladších zasluhuje 
pozornost výkon Barbory Tylichové 
z atletické přípravky, která poslala kri-
ketový míček do vzdálenosti 33,36 m. 

Text a foto: jív

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka svě-
telského Domu dětí a mládeže Marta 
Žižková a rodiče úspěšných sportovců. 
Po krátké řeči starostky poděkoval za 
přijetí trenér Honkyš a připomněl, co 
předešlé úspěchy jeho svěřenců svě-
telskému oddílu Dračí styl přinesly: 

„Vzhledem k vynikajícím výsledkům 
našich zápasníků na mezinárodních 
mítincích se nám dostalo cti zapsat 

se do Mezinárodní federace W.M.A.A. 
– R.O.C. a I.B.F., která je kolébkou na-
šeho stylu v Evropě se sídlem v němec-
kém Menchengladbachu. Znamená to 
pro nás, že v budoucnu budeme moci ve 
Světlé nad Sázavou pořádat mezinárod-
ní mistrovství a účastnit se nám dosud 
nepřístupných speciálních seminářů.“ 

Text a foto: jív

C
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Komu se to poštěstí?

V sobotu 19. června se konal v Tisu 
fotbalový turnaj starších přípravek, na 
kterém startovali též malí fotbalisté FK 
Světlá n. S. Z osmi startujících druž-
stev skončili svěřenci trenéra Martina 
Krajanského na pěkném třetím místě. 
Nevšední zážitek připravili pořadatelé 
turnaje všem malým fotbalistům a je-
jich doprovodu, když do Tisu pozvali 
hokejového mistra světa Petra Čáslavu, 
který s sebou přivezl onen krásný po-
hár z letošního šampionátu v Německu 
a pochopitelně i svoji zlatou medaili. 
Jednatřicetiletý hokejový reprezentant 
se všem ochotně podepsal na plakát 
s fotografi í mistrů a všichni měli mož-
nost se nechat vyfotit s jeho medailí na 
krku i s pohárem, ze kterého se bez-
prostředně po fi nálovém zápase mimo 
jiné napil i prezident Václav Klaus. 

S ohromným nadšením využil mož-
nosti i jeden tatínek světelského fot-
balisty a velký příznivec světelského 
hokeje Radek Kohout. S hurónským 
pokřikem „Jsme mistry světa“ zvedl 
slavný pohár nad hlavu a připomenul 
si tak nezapomenutelné chvíle, které 

Radek Kohout s pohárem mistrů světa 
nad hlavou

Turistika

Jednou z akcí, které jsme v poslední 
době absolvovali, byl hvězdicový vý-
stup na Čeřínek, 761 m vysoký zalesně-
ný vrch asi 10 km západně od Jihlavy. 
Záměrem pořadatelů z Klubu českých 
turistů Čeřínek, který letos slaví 90 
let své existence, bylo dostat do stej-
nojmenného přírodního parku a poté 
k jejich chatě nejen turisty, kteří tuto 
lokalitu dobře znají, ale i lidi, kteří 
dosud neměli to štěstí poznat nádhe-
ru pohybu a pobytu v místě skvělém 
a přírodními zajímavostmi vyšperko-
vaném. 

Proto vymysleli celkem 14 přístupo-
vých tras různých délek a obtížnosti, vět-
šinou po značených turistických cestách, 
aby se akce mohly zúčastnit všechny 
věkové kategorie. Tolik možností výstupu 
je zde proto, že u chaty se kříží všechny 
barvy značených turistických tras, a také 
cyklisté tu využívají spleť lesních asfal-
tek a prašných cest. 

My jsme si za výchozí místo vybrali 
Dolní Cerekev a po modré značce jsme se 
vydali na trasu. Cestu jsme si prodloužili 
o odbočku k Čertovu hrádku, který byl 
už v roce 1984 vyhlášen chráněným pří-
rodním výtvorem. Je jedinečnou ukázkou 
žulového výchozu s výraznou lavicovitou 
odlučností, a jak to v takovýchto místech 
bývá, vztahuje se k němu lidová pověst 
o čertech, kteří si jej začali stavět, když 
je Lucifer pro jejich bujnost a nezvlada-
telnost vyhnal z pekla.

Podle přísloví Láska prochází žalud-
kem chtěli v sobotu pořadatelé (a hlavně 
pořadatelky) účastníky zaujmout sladkou 
odměnou, a proto jich několik věnovalo 
pátek pečení dobrot. Každá donesla jiný 
druh buchet, což turisty, kteří vystoupili 
na kopec, přimělo při konzumaci k po-
chvalným citoslovcům... Poté dostali do 
jedné ruky diplom a povídání o Čeřínku 
a do druhé klobásku, kterou si u ohně 
opekli, popovídali se známými a uží-
vali si krásného dne. Komu by chybělo 
pivo nebo vydatnější jídlo, mohl zajít do 
nedaleké chaty, chlouby místního KČT. 
První, malá turistická chata zde byla 
otevřena již v roce 1913, pouhý rok poté, 
kdy byl v Jihlavě založen Spolek pro 
zimní sporty. Se stoupající návštěvností 
vzniklo rozhodnutí postavit novou velkou 
chatu, což se stalo v roce 1923 skutkem. 
Po velmi úspěšném desetiletém provozu 
však v roce 1934 chata vyhořela, ale ještě 

téhož roku byla za velikých oslav otevře-
na chata nová, která sloužila až do roku 
1986. O dva roky později byla postavena 
chata v té podobě, jak ji vidíme dnes, a od 
roku 1991 je spolu s první, malou chatou 
opět majetkem odboru KČT Čeřínek 
Jihlava. V průběhu celého roku jsou zde 

dobré ubytovací možnosti, v zimě je lá-
kadlem nedaleká sjezdovka s lyžařským 
vlekem a na úbočích řada běžeckých 
lyžařských tras.

Zpáteční cestu po žluté značce jsme 
zkombinovali s částí naučné stezky, která 

na 6,5 km své délky upozorňuje na ge-
omorfologické, botanické a zoologické 
zajímavosti tohoto území na celkem 14 
zastaveních s informačními tabulemi. 
Názvy jednotlivých zastavení dávají tušit, 
co zde najdete, například: Skalní mísy, 
Mrazové sruby, Pseudokar apod. Ze skal-

ního výchozu Přední skála (712 m) jsme 
se potěšili krásným výhledem do okolí 
včetně Křemešníku s rozhlednou a vrátili 
jsme se do Dolní Cerekve.

Text a foto: Jaroslav Vála

jsme my všichni prožívali při televiz-
ních přenosech z Německa. 

Text a foto: jív

Čertův hrádek Chata na Čeřínku
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Klub českých turistů Sklo Bohemia  Světlá nad Sázavou
pořádá v sobotu 28. srpna 2010

29. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy
zařazených do IVV

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA
Prezentace, start a cíl na základní škole v Lánecké ulici
Pěší trasy:

start pro všechny pěší trasy v sobotu 28. srpna 
 pro trasy 50 a 30 km: od 6.00 do 8.00 hod. 
 pro trasy 20 a 10 km: od 7.00 do 10.00 hod.
 městská trasa IVV - 12 km: neděle 29. srpna 

(individuálně)
Cyklotrasy:
 start od 8.00 do 11.00 hod. v sobotu 28. srpna 

Odměna:
 diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr  
Stravování:
 z vlastních zásob, na kontrolách chléb a čaj, dále 

v restauracích na trasách
Ubytování:

před pochodem i po pochodu ve vlastních 
spacích pytlích v místě startu 

Popis pěších tras:
• 10 km   Světlá – Horní Březinka – Benetice 

– Modlaň – Světlá 
• 20 km   Světlá – Benetice – Pavlov – Vilémovice 

– Mezilesí – Modlaň – Světlá 
• 30 km   Světlá – Benetice – Pavlov – Vilémovice 

– Háj rozcestí s červenou – Stvořidla – hájovna 
Pavlíkov – Mezilesí – Modlaň – Světlá

• 50 km   Světlá – Pavlov – Vilémovice – rozcestí 
před Ledčí – Melechov – Dolní Město – Lipnice 

– Pohleď – rozc. Dobrá Voda – Světlá 

Popis doporučených cyklotras:
• 20 km   Světlá – Opatovice – Pavlov – Ostrov 

– Vilémovice – Modlaň – Světlá 
• 45 km   Světlá – Opatovice – Vlkanov – Číhošť 

– Hlohov – Vrbka – Ledeč – Vilémovice – Modlaň 
– Světlá 

• 65 km   Světlá – Dobrá Voda – Lučice – Tis 
– Zboží – Habry – Leština – rozc. Křivánky – rozc. 

Hlohov – Vrbka – Ledeč – Vilémovice – Modlaň 
– Světlá

• 80 km   Světlá – Závidkovice – Krásná Hora 
– Březinka – Vadín – Okrouhlice – Lučice – Tis 
– Zboží – Habry – Leština – rozc. Křivánky – rozc. 

Hlohov – Vrbka – Ledeč – Vilémovice – Modlaň 
– Světlá

Po dohodě s pořadateli možnost zkrácení nebo 
prodloužení tras.

Upozornění:  Pochod a cykloturistická jízda se 
konají za každého počasí. 

Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí.  
Srdečně zvou pořadatelé!

Město Světlá nad Sázavou
a Sportovní zařízení města, s. r. o.

nabízejí všem fi rmám a podnikatelům

možnost 
UMÍSTĚNÍ REKLAMY

v novém sportovním 
centru Pěšinky

Ceny dle dohody.

Kontakt:

Mgr. J. Beránek
tel. 606 843 619

beranek@svetlans.cz
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Půjčím peníze 
oproti zástavě zlata.

Případně vykoupím zlato.
Vyplatíme až 400 Kč za gram.

Zeptejte se, kolik vám 
dají jinde?

Světlá nad Sázavou
777 050 588
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

email: tritex.dolezal@seznam.cz
www.tritex.cz

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50
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