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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
uplynuly čtyři roky a končí volební 

období, v němž se všichni Vámi zvolení 
zastupitelé snažili splnit to, co ve svých 
volebních programech slíbili.

Vím, že hodnotit úspěšnost uplynulého 
volebního období přísluší Vám občanům 

– voličům. Přesto mi dovolte, abych průběh 
uplynulých let trochu zrekapitulovala.

Rok 2007 byl pro naše město jubilejním 
– ve znamení oslav 800 let první písemné 
zmínky. Celý rok byl provázen mnoha 
kulturními, sportovními a společenskými 
akcemi. Vrchol oslav probíhal v měsíci 
červnu, kdy se uskutečnil VI. ročník 
folklorního festivalu, Vlastivědný spolek 
Světelsko uspořádal akci Není pokoje na 
tomto světě. Tato akce byla korunována 
křtem prvního dílu vlastivědného sborní-
ku Světelsko a slavnostním otevřením pa-
mětní síně v zámku. Tento rok jsme však 
nežili jen oslavami. Považuji za důležité, 
že zastupitelstvo města nechalo v tomto 
roce provést audit v příspěvkové organi-
zaci TBS. Cílem auditu bylo posouzení 
organizace z pohledu efektivity a kvality 
poskytovaných služeb a důvěry v její hos-
podaření. S odstupem času mohu říci, že 
to byl správný krok. 

Rok 2008 – první polovina roku byla pro 
město příznivá. Nesporným úspěchem je, 
že jsme získali dotaci z EU na realizaci 
projektu „Rekonstrukce zimního stadionu 
na víceúčelové sportovní zařízení“. Přes 
negativní reakce určité skupiny lidí se 
jedná o významný počin pro vytvoření 
podmínek pro rozmanité volnočasové ak-
tivity, a to nejen dospělých, ale především 
dětí a mládeže. Realizace byla dokončena 
v termínu, a co je nutné zdůraznit, bez 
víceprací. Je to důkaz kvalitně připravené 
investiční akce našeho města, ukazuje to 
na profesionalitu úředníků majetkového 
odboru, kvalitního projektanta a přístup 
zhotovitelské firmy. 

Druhá polovina roku již byla pozname-
nána pádem světelských skláren. V závěru 
roku 2008 a následujícím roce se prohlu-
bovala krize, a to nejen hospodářská, ale 
především politická. Míra nezaměstnanos-
ti prudce stoupla. Do listopadu roku 2008 
byla v našem městě ve výši 5,3 % (350 
lidí), k 31. 1. 2009 dosáhla výše 13,5 %, 
což je 750 lidí, k datu 31. 3. 2009 dokonce 
20,34 %, tj. 1 154 lidí.

Právě v takovém momentě se ukazuje 
význam města a městské samosprávy. Se-
tkávali jsme se s výtkami, a v tomto přípa-

dě neoprávněnými, z řad občanů. Musím 
zdůraznit, že město nemá v případě úpad-
ku zaměstnavatele žádné kompetence za-
sahovat do individuálních pracovněpráv-
ních, občanskoprávních a majetkových 
záležitostí firem. Úkolem města, veřejno-
právní korporace, je v rámci samostatné 
působnosti spravovat majetek obce a dbát 
o všestranný rozvoj svého území. 

Přesto vedení města nerezignovalo na 
danou situaci a pokusilo se ji zlepšit. Nej-
zásadnějším problémem bylo po ukončení 
výroby ve sklárnách zajištění dodávek 
tepla z městské kotelny. Díky sérii jedná-
ní s provozovatelem kotelny, společností 
TEDOM Energo, s. r. o., byla dodávka 
tepla zajištěna bez přerušení. Po doho-
dě s Krajským úřadem kraje Vysočina 
a Úřadem práce v Havlíčkově Brodě byl 
vytvořen pracovní tým, jehož cílem bylo 
poskytování individuálních informací 
z oblasti agend úřadu práce, sociálních 
dávek a dávek pomoci v hmotné nouzi 
v informační kanceláři na Městském úřa-
du Světlá n. S. Město umožnilo a zorgani-
zovalo jednodenní setkání se zaměstnanci 
Sklo Bohemia, a. s., v místním kině, kde 
byly poskytovány informace ze strany 
městského úřadu, úřadu práce a Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina. Zaměstnancům 
byla nabídnuta i právní pomoc.

Souběžně probíhala ve společenském 
sále burza práce, kde nabízelo práci 50 
potenciálních budoucích zaměstnavatelů. 
Z pověření Rady města Světlá n. S. jsem 
se dopisem obrátila na Městský soud 
v Praze 2 se žádostí o urychlené ustanove-
ní insolvenčního správce.

S bývalým hejtmanem kraje Vysočina 
RNDr. Milošem Vystrčilem jsem navští-
vila místopředsedu vlády a ministra práce 
a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase. Byl 
mu předán dopis s podněty na řešení situ-
ace zaměstnanců v období od začátku září 
do doby ukončení pracovního poměru, 
které je nedostatečně ošetřeno insolvenč-
ním zákonem. Obsahoval také upozornění 
na situaci zaměstnanců, kterým byla při-
znána ztráta na výdělku z důvodu nemoci 
z povolání zjištěné před 1. 1. 1993. Město 
Světlá n. S. se podílelo na zřízení pravidel-
né autobusové linky do měst, kde naši ob-
čané našli práci. Při podávání hromadných 
výpovědí poskytlo město úřadu práce 
pro rozšíření jeho činnosti společenský 
sál a velkou zasedací místnost městského 
úřadu. Nový hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Běhounek byl požádán o zpra-

cování legislativních návrhů na úpravu zá-
kona o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele. Pravidelně 
jsme se zúčastňovali schůzek věřitelů Sklo 
Bohemia, a. s., a získané informace jsme 
zveřejňovali formou tiskových zpráv na 
webových stránkách města.

Zastupitelé města na svém prosinco-
vém zasedání vyjádřili podporu všem 
podnikatelským záměrům, které by vedly 
k opětovnému obnovení výroby ve sklár-
nách, dále rozhodli nezvyšovat poplatek za 
odvoz domovního odpadu a tuto činnost 
dotovat z rozpočtu města, nevyužili mož-
nost zvýšit koeficient daně z nemovitosti. 
Zásadním rozhodnutím bylo investovat 
finanční prostředky z rozpočtu města 
nikoliv do krátkodobé spotřeby, ale do 
dlouhodobějších aktivit, které povedou 
k vytváření pracovních míst, do investič-
ních akcí a do výkupu pozemků za účelem 
zajištění dalšího rozvoje města - pozemky 
pro průmyslové zóny a bydlení. 

 Aktuálně město řešilo pomoc občanům 
při podání daňového přiznání na daň z pří-
jmu zaměstnancům a možnost získání až 
několikatisícových vratek na zálohách 
daně. Byl připraven instruktážní seminář 
pro zájemce.

Město prostřednictvím TBS ve Světlé 
n. S. a ve spolupráci s Úřadem práce 
v Havlíčkově Brodě vytvořilo pracovní 
místa v rámci veřejně prospěšných prací. 
V roce 2009 se tak podařilo zajistit 52 
pracovních míst, které město dotovalo 
částkou 710 tis. Kč, v roce 2010 to je 37 
míst s dotací města dalších 720 tis. Kč. Od 
června 2009 začalo město využívat insti-
tutu veřejné služby. Jedná se o možnost 
zvýšení příjmu dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Do dnešního dne této možnosti 
využilo 15 zájemců.

Souběžně vedení města jednalo s míst-
ními podnikateli, se kterými hledalo cesty, 
jak zmírnit dopady krize. Výsledkem byl 
vznik pracovní skupiny složené z  pod-
nikatelů a zástupců komunální politiky, 
která zpracovala koncepci rozvoje města, 
event. přilehlého regionu, zaměřenou na 
podporu drobného a středního podnikání, 
a která zapojuje i zástupce institucí jako 
je hospodářská komora, Czechinvest, úřad 
práce apod. 

Město se muselo vyrovnávat i se stavem 
veřejných financí. Nižší daňová výtěžnost 
se negativně projevila v příjmech města. 
Meziročně (2009/2010) byly příjmy z roz-
počtového určení daní o 18 mil. Kč nižší. 
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Schůze rady 19. července

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Věra 
Tyčová, Mgr. Jan Tourek, Mgr. Jana Kup-
číková, omluveni: Josef Böhm, PhDr. Jana 
Myslivcová.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu. Konstatovala, že úkoly jsou prů-
běžně plněny.

RM po projednání schvaluje:
 • pronájem cca 10 m2 části pozemku 

parc. č. 103/3 v k. ú. Světlá n. S. za 
účelem zřízení předzahrádky před 
pivnicí „U Šímy“ do 31. 8. 2010 
s podmínkou ohrazení pronajatého 
prostoru a dodržování pořádku. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
23. 7. 2010. 

 • přidělení bytu v Josefodole v čp. 24 
(1+2) paní Martině M., Josefodol 36, 
náhradník: Dagmar V., Sázavka 124.

 • směnu bytu 1+1 v Lipničce čp. 30 
v přízemí za uvolněný byt v 1. po-
schodí pro p. Josefa K. k 1. 8. 2010. 
Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., ta-
jemnice bytové komise, termín: 
1. 8. 2010. 

 • uzavření smlouvy o spolupráci s ko-
lektivním systémem ASEKOL na 
umístění stacionárních kontejnerů na 
elektrozařízení, baterie a akumuláto-
ry. Vytypované lokality pro umístění 
kontejnerů – stávající stanoviště u se-

paračních stání Na Bradle, v Dolní 
ulici, u sokolovny. Zajistí: vedoucí 
odboru životního prostředí, termín: 
31. 7. 2010. 

 • Provozní řád odchytového zařízení 
pro opuštěná zvířata města Světlá 
n. S. s účinností od 1. 8. 2010. Za-
jistí: velitel MP Světlá n. S., termín: 
1. 8. 2010. 

 • příspěvkové organizaci ZŠ Komen-
ského, Světlá n. S., použít rezervní 
fond ve výši 39 tis. Kč k posílení in-
vestičního fondu. Zajistí: vedoucí FO, 
ředitelka ZŠ Komenského, termín: 
31. 8. 2010. 

 • uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 42/OPV/125/2009 mezi 
městem Světlá n. S. a Zemědělskou 
vodohospodářskou správou, Oblast 
povodí Vltavy, Rudolfovská 80, Čes-
ké Budějovice, na pronájem částí po-
zemků parc. č. PK 1105 k. ú. Světlá 
n. S. a parc. č. 992/1, 993/1 k. ú. Dol-
ní Březinka. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2010. 

 • pronájem části pozemku p. č. 641/1 
v k. ú. Světlá n. S. (cca 20 m2) v ter-
mínu od 20. 7. 2010 do 31. 8. 2010 
paní Jitce K., bytem Poštovní 1050, 
Světlá n. S., za účelem umístění nad-
zemního nafukovacího bazénu. Cena 
pronájmu je stanovena 5 Kč/m2/rok. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 23. 7. 2010. 

 • zveřejnění záměru pronájmu neby-
tového prostoru – garáže v čp. 185, 
ul. Nádražní, Světlá n. S., za cenu 
500 Kč/měsíc + aktuální výše DPH. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 7. 2010.

 • uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Světlá n. S. a Pozemkovým 
fondem ČR, Praha 3, za účelem pro-
nájmu pozemku parc. č.1227/1, k. ú. 
Horní Bohušice. Roční výše nájem-
ného činí do data 30. 9. 2010 – 23 Kč 
(termín nabytí právní moci stavební-
ho povolení na akci), po nabytí právní 
moci stavebního povolení je sjednána 
částka za pronájem 2 Kč/m2/rok. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
I. 31. 7. 2010.

 • pronájem pozemku parc. č. 590/19 
o celkové výměře 83 100 m2 a po-
zemku parc. č 590/20 o celkové 
výměře 21 716 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. společnosti PODHRADÍ, s. r. o., 
Lipnice n. S. 131, Havl. Brod, za cenu 
10 482 Kč/rok. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 7. 2010. 

 • uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové 
kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2010 
s firmou JSW Solar (zwei) k. s., se 
sídlem 147 00 Praha 4. Dodatek se 
týká účtování DPH. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 7. 2010. 

 • uzavření smlouvy o dílo „Zpracování 
žádosti o dotaci z OPŽP za úče-

I pád skláren měl dopad na městský roz-
počet. Do rozpočtu musely být zařazeny 
vyvolané investice, nákup majetku sklá-
ren. Jedná se o pozemky pod tenisovými 
kurty, tenisovou halu a především objekt 
bývalé ubytovny. To vše na úkor jiných in-
vestic potřebných do komunikací a budov 
v majetku města. A právě finanční důvody 
vedly k tomu, že zastupitelé rozhodli 
o prodeji pozemků na zřízení fotovoltaic-
ké elektrárny a finančním výnosem z této 
aktivity posílit rozpočet města.

Vedení města se obracelo o pomoc na 
poslance parlamentu a na premiéra. Pro-
běhla řada jednání na ministerstvu práce 
a sociálních věcí, ministerstvu financí 
a agentuře Czechinvest. Z těchto jednání 
se podařilo získat dotaci na nákup pozem-
ků pro průmyslovou zónu ve výši 20 mil. 
Kč a získali jsme příslib na rekonstrukci 
viaduktu v Lánecké ulici, jejíž realizace se 
předpokládá v roce 2011.

Obnovení výroby ve sklárnách umožni-
lo získat práci cca 350 lidem a nezaměst-
nanost klesla pod 15 %. Věříme, že se 
výroba ve sklárnách bude dále rozšiřovat 
a nabídne další pracovní místa. 

Věřte mi, nebylo to lehké volební období. 
Jsem velice ráda, že se nejčernější prognó-
zy např. o vzestupu kriminality, vylidnění 
města, pádu cen nemovitostí apod., i díky 
přijatým rozhodnutím orgánů města, ne-
vyplnily. Vedení města se vždy snažilo 
svým občanům naslouchat a v rámci 
možností i pomoci. Navíc jsme dokázali 
dokončit projekty pro další rozvoj města 

– výkup pozemků pro výstavbu rodinných 
domků, pozemky pro průmyslovou zónu 
apod. Je to první krok k napravení slabé 
stránky města, kde zaměstnanost byla po 
desetiletí odkázána na jednoho hlavního 
zaměstnavatele.

Výkup pozemků je však teprve začátek, 
teď bude na novém vedení radnice, zda 

a jak se mu podaří zajistit investory. Od 
nově zvoleného zastupitelstva očekávám, 
že bude pokračovat v námi započaté prá-
ci, např. realizaci rekonstrukce viaduktu 
v Lánecké ulici, zasíťování průmyslové 
zóny a lokalit pro výstavbu rodinných 
domků, v řešení dopravní situace ve měs-
tě, řešení nezaměstnanosti atd. Se znalostí 
problematiky mohu říci, že to opět nebude 
lehké volební období. 

Jsme si vědomi toho, že je co zlepšovat, 
například komunikaci mezi radnicí a ob-
čany. Co se v našem městě podařilo vy-
budovat v průběhu uplynulého volebního 
období si přečtete na jiném místě tohoto 
čísla SZ.

Současným zastupitelům, členům vý-
borů a komisí děkuji za práci v uplynulém 
volebním období a nově zvoleným zastupi-
telům přeji hodně úspěchů.

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶
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Schůze rady 2. srpna 

Přítomni: Josef Böhm, Ing. Lenka 
Arnotová, Mgr. Jan Tourek, Ing. Luboš 
Vacek, PHDr. Jana Myslivcová, Věra Ty-
čová, tajemník MěÚ: Ing. Jiří Moučka, 
omluvena: Mgr. Jana Kupčíková. Hosté: 
Josef Hnik, ředitel SC města Světlá n. S. 

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého, kdy 

lem zateplení MŠ Lánecká „s firmou 
IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., 588 13 
Polná. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 7. 2010. 

 • ukončení stávající nájemní smlou-
vy, která byla uzavřena mezi Měs-
tem Světlá n. S. a Fotbalovým klu-
bem Sklo Bohemia Světlá n. S. dne 
18. 3. 2002. RM souhlasí s uzavře-
ním nové platné nájemní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a Fot-
balovým klubem Sklo Bohemia 
Světlá n. S. na pozemek parc. st. 
č. 828 – zázemí fotbalového stadi-
onu – kabin o celkové výměře 168 
m2 od 1. 8. 2010 za cenu 100 Kč/rok. 
Ostatní pozemky fotbalového záze-
mí budou zahrnuty pod správu spo-
lečnosti Sportovní zařízení města 
Světlá n. S., s. r. o., k 1. 8. 2010. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín. 
31. 7. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o podmínkách 
připojení EPS prostřednictvím ZDP 
k zařízení PCO mezi spol. Sportovní 
zařízení města, s. r. o., Pěšinky 971, 
Světlá n. S., spol. PATROL Group, 
s. r. o., 586 01 Jihlava, ČR – Hasič-
ským záchranným sborem kraje Vy-
sočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 7. 2010. 

 • uzavření smlouvy mezi městem 
Světlá n. S., a společností Wave-Net 
Světlá n. S., s. r. o., Mrzkovice 59, 
za účelem vedení optického kabelu 
na mostní konstrukci na pozemku 
parc. č. 627/6 v k. ú. Světlá n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2010. 

▶  • podání žádosti o dotaci na akci Sta-
vební úpravy mateřské školy Lánec-
ká – energetické úspory stávajících 
objektů. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2010. 

 • uzavření Smlouvy o poskytnutí pod-
pory FV 015/242/10 mezi krajem 
Vysočina a městem Světlá n. S. za 
účelem podpory realizace projek-
tu Oprava části cyklotrasy Lipnič-
ka – Dolní Město – 4. etapa. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 1 
tis. Kč Tenisovému klubu Sklo Bohe-
mia Světlá n. S. na pořádání 2. roční-
ku tenisového turnaje neregistrova-
ných hráčů ve čtyřhře, který se bude 
konat ve dnech 4. a 5. září 2010. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 31. 8. 2010. 

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

 • požadavky OV Lipnička. Ukládá 
odboru MIRR jednotlivé požadavky 
ocenit a projednat s osadním výbo-
rem Lipnička možnosti realizace. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2010. 

 • žádost SBD Světlá n. S., Dolní 419, ze 
dne 12. 5. 2010. RM souhlasí s postu-
pem OMIRR v dané věci, nedoporu-
čuje zajištění opravy přístupové úče-
lové komunikace č. 000075 z důvodu 
toho, že toto bude zahrnuto do někte-
ré z etap projektu revitalizace sídlišť. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 7. 2010. 

 • žádost Aleny M. a ukládá odboru 
MIRR jednat o odkupu části po-
zemku parc. č. 599/1 k. ú. Mrzkovice 
dotčené obecní cestou s paní Alenou 
M., bytem, Praha 4-Chodov za cenu 
v rozmezí 40 - 70 Kč/m2. Následně 
RM souhlasí s objednáním geome-

trického plánu pro odkup části po-
zemku parc. č. 599/1 k. ú. Mrzkovice. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 2. 8. 2010. 

 • žádost Společenství pro dům čp. 943, 
944, 945. Obyvatelé žádají o likvida-
ci ptactva. RM nesouhlasí s prove-
dením odchytu a odstranění ptactva 
z panelového domu č.p. 943-945 na 
náklady města Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2010. 

RM bere na vědomí 
 • neutěšený stav lávky pro pěší přes 

řeku Sázavu. RM ukládá odboru 
MIRR vypsat výběrové řízení na 
opravu lávky pro pěší přes řeku Sá-
zavu, za účelem zjištění ceny. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 7. 2010. 

RM Světlá n. S. nevyhovuje 
 • žádosti obce Příseka o darování so-

chy anděla. RM ukládá TBS, aby 
se postaraly o očištění sochy anděla 
a její umístění v prostoru hřbitova 
(vsypové loučky). Zajistí: I. vedou-
cí odboru MIRR, II. ředitel TBS 
Světlá n. S., termín: I. 31. 7. 2010, II. 
31. 8. 2010. 

RM nesouhlasí 
 • se zřízením nového bezdrátového 

rozhlasového hnízda v Mrzkovicích 
– Modlaň. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 7. 2010. 

Starostka informuje, že jsme obdrželi 
dotaci od ministerstva práce a sociálních 
věcí na vybudování půdní vestavby v do-
mově důchodců. Realizací vznikne 18 
pokojů, dojde k navýšení kapacity o 25 
lůžek. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

konstatovala, že úkoly jsou průběžně 
plněny. 

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • žádost paní Vladimíry P. o pro-

dloužení nájemní smlouvy na byt 
v čp. 546 v Sázavské ulici ve Světlé 
n. S. do 31. 8. 2010. Rada vyhovuje 
žádosti pod podmínkou, že uhradí 
dlužnou částku na nájemném. Po-

Prezident ČR navštíví 13. září 
Světlou n. S. 

V rámci návštěvy kraje Vysočina navští-
ví v pondělí 13. září na pozvání starostky 
Lenky Arnotové naše město prezident ČR 
Václav Klaus s manželkou Livií a hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek. Prezident 
se svým doprovodem přijede v 10.00 hod. 
na náměstí Trčků z Lípy před radnici 
města. Od 10.00 do 10.45 hod. proběhne 
setkání s občany města a místní samosprá-
vou. V 10.45 hod. je naplánována návštěva 
místních skláren Crystalite Bohemia, 
s. r. o. V 11.30 hod. bude cesta prezident-
ského páru pokračovat na poutní místo 
Křemešník u Pelhřimova. 

Všichni občané jsou srdečně zváni.
Redakční rada
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Hodnocení volebního období 2006 – 2010

Za uplynulé volební období bylo 
investováno do majetku města 272 
mil. Kč a podařilo se získat dotace 
ve výši 103 mil. Kč, což je téměř 
40 %. V níže uvedené tabulce je pře-
hled objemu finančních prostředků 
do jednotlivých oblastí. Součástí 
tohoto článku je barevná obrazová 
příloha.

V oblasti kultury bylo nejvýznam-
nější investicí rekonstrukce elektro 
a montáž nouzového osvětlení v kině. 
Byly provedeny nejnutnější opravy ve 
společenském sále, do středověkého 
podzemí se investovalo  téměř 0,5 mil. 

kud 31. 8. 2010 nebude na nájemném 
váznout žádný dluh, bude nájemní 
smlouva prodloužena na dobu urči-
tou do 31. 12. 2010 pod podmínkou 
plnění si svých povinností plynou-
cích z nájemní smlouvy. Jakmile 
však dojde k jejich porušení, bude ná-
jemní smlouva s okamžitou platností 
ukončena. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: ihned. 

 • doplnění užšího seznamu uchazečů 
o umístění do Domova pro seniory ve 
Světlé n. S. V kategorii „péče nutná“ 
o: Růženu Z., Druhanov, t. č. LDN 
Háj, Stanislavu F., PS Ledeč n. S., t. č. 
LDN Háj, Terezii U. (1915), Praha, 
Jaroslava Ž., Řečice-Bystrá, t. č. ON 
Havl. Brod, Jarmilu Š. (1920), Dolní 
Město, t. č. ODN Havl. Brod. V kate-
gorii „péče není nutná“ o: Ludmilu B. 
(1931), Sázava, Annu N. (1942), Dol-
ní Bohušice, Marii S. (1927), Světlá 
n. S., Marii U. (1924), Kožlí, Milosla-
vu Č. (1928), Ledeč n. S., t. č. LDN 
Háj, Jaroslavu S. (1931), Vilémovice, 
t. č. LDN Háj. Zajistí: ředitel SC měs-
ta Světlá n. S., termín: průběžně.

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu „Revitalizace sídliště 
Sázavská – zelený pruh s chodníkem 
a částí parkovacích stání“ mezi měs-
tem Světlá n. S. a krajem Vysočina. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 8. 2010. 

 • vyřazení dlouhodobého majetku 
TBS – osobní automobil Škoda 1203, 
rok výroby 1974, pořizovací cena cca 
16 tis. Kč. Zajistí: ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 8. 2010. 

 • zřízení věcného břemene spočívající-
ho v právu chůze a jízdy na části po-
zemku parc. č. 452/1 o výměře cca 80 
m2 v k. ú. Světlá n. S. pro pana Aleše 
F., bytem Dolní Březinka 87. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2010. 

 • záměr pronájmu pozemků v areálu 
tenisových kurtů. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 8. 2010. 

 • navrhované úpravy a změny v po-
jištění města pro Sportovní centrum 
Pěšinky (stavba a vybavení) a ukládá 
OMIRR zajistit uzavření pojistných 
smluv a dodatku k pojistné smlouvě 
města na základě návrhu spol. IN-
SIA-ADORES, s. r. o., 396 01 Hum-
polec. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 8. 2010. 

 • opravu schodiště mezi bytovými 
domy na sídlišti Bradlo na pozemku 
parc. č. 235/27 k. ú. Světlá n. S. a vy-
budování spojovacího chodníčku 
z volně ložených dlaždic na po-
zemku parc. č. 235/29 k. ú. Světlá 
n. S. mezi schodištěm a chodníkem. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 8. 2010. 

 • prominutí dluhu za poplatek za vý-
voz komunálního odpadu za roky 
2009, 2010 ve výši 948 Kč panu Lu-
boši S., bytem Lipnička 20, Světlá 
n. S. Ukládá TBS Světlá n. S. zpra-
covat cenovou nabídku na opravu 
účelové komunikace Lipnička – Zá-

vidkovice. Zajistí: I. vedoucí finanč-
ního odboru, II. ředitel TBS Světlá 
n. S., termín: 31. 12. 2010. 

 • poskytnutí úhrady nákladů za nákup 
pohárů a medailí (1 x putovní pohár, 
4 x malý pohár, 66 x medaile) při 
příležitosti uspořádání turnaje čtyř 
družstev starších žáků v ledním ho-
keji „O putovní pohár města Světlá 
n. S.“ dne 18. 9. 2010 v max. výši 
4 tis. Kč. Úhrada bude provedena 
oproti předložené faktuře. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
18. 9. 2010. 

  
RM Světlá n. S. jmenuje na návrh ta-

jemníka MěÚ podle § 102, odst. 2, písm. 
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, vedoucím 
odboru stavebního úřadu a územního plá-
nování Ing. Vladimíra Bártu s účinností 
od 3. 8. 2010. Zajistí: tajemník MěÚ Světlá 
n. S., termín: 3. 8. 2010. 

RM Světlá n. S. vítá aktivitu MO ČSŽ 
ve Světlé n. S. ke zkrášlení města osáze-
ním některé jeho části stromy prostřednic-
tvím grantového programu Nadace Part-
nerství (konkrétně zbývající plochy č. 4 
v zámeckém parku) a souhlasí s realizací 
projektu. Ukládá odboru MIRR vydat MO 
ČSŽ Světlá n. S. písemný souhlas města 
s realizací projektu, který bude obsaho-
vat specifikaci pozemku, případně další 
potřebné náležitosti. Zajistí: Ing. Lenka 
Arnotová, starostka města a Ing. Vladi-
míra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, 
termín: 25. 8. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

Dvěma snímky se vracíme k čištění koryta 
řeky Sázavy, které v létě 
provádělo Povodí Vltavy

jv (foto: Jiří Víšek)

Kč. Investice na zřízení muzea činila 
více než 1 mil. Kč. Za zmínku stojí 
i vydání I. a II. dílu sborníku Světel-
sko. Nezapomínalo se ani na údržbu 
napoleonského hřbitova a památníků 
padlých. Komplex budov – kavárna, 
společenský dům a kino volají po kom-
plexní rekonstrukci, jednak jsou ve 
velmi žalostném stavu, a navíc jsou to 
budovy na náměstí. V současné době 
je zpracovaná studie a bude záležet na 
financích, zda se bude realizovat. 

V oblasti školství bylo proinvestová-
no 12,5 mil. Kč. Jednalo se především 
o opravu střechy v havarijním stavu na 
budově ZŠ v Jelenově ulici, sociál- ▶
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ních zařízení, výměny oken, přístu-
pových komunikací a chodníčků v MŠ 
a zřizovaní speciálních učeben.

Máme připraven projekt na zateplení 
budovy a výměny oken v MŠ Lánecká 

– je podaná žádost o dotaci.
Do sportu šlo v tomto volebním ob-

dobí nejvíce peněz. Investovalo se do 
dětských hřišť – Bradlo, Dolní ulice, 
menší opravy se provedly na hřištích 
U Stromečku a v Čapkově ulici. Mů-

žeme se pochlubit nejmodernějším 
dopravním hřištěm, v roce 2009 se zde 
konala celostátní soutěž Mladý cyk-
lista. Součástí tohoto hřiště je i hrací 
koutek pro nejmenší, kteří ještě ne-
jezdí na kole. Máme připravenou pro-
jektovou dokumentaci na rekonstrukci 

zázemí fotbalového hřiště, na vybudo-
vání cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná 
(zde jsou i vykoupené pozemky) a je 
připravena dokumentace na výstavbu 
nové sportovní haly. Největší investicí 
je rekonstrukce zimního stadionu. Re-
konstrukce je nadčasová. Financovaná 
byla z peněz EU, z vlastních zdrojů 
a na dofi nancování byl použit dlouho-
dobý úvěr. Protože se jedná o víceúče-
lové zařízení, věříme, že zde najde své 

útočiště především mládež – hokejisté, 
stolní tenisté, vyznavači šachu. Bude 
zde možné provozovat on-line bruslení, 
futsal, atd. I spolky si přijdou na své. 
Navíc středisko regenerace – sauna, 
vířivka a posilovna – bude přístupné 
veřejnosti.

V oblasti technické a dopravní  in-
frastruktury se investovalo jednak do 
parkovišť – Na Sídlišti, U Gusty, dále 
do ZTV Kalvárie. Byla opravena ko-
munikace a chodníky v ulicích Horní, 
Panuškova, a V Polích a také v Bohu-
šicích, dále byl vybudován vodovod 
v Lipničce, kanalizace na Rozkoši. Je 
připraven projekt pro ZTV v lokalitě 
Pod vodárnou. Nemalá částka byla 
investována do veřejného osvětlení 

– rozšíření. Co nás trápí, je zpřístup-
nění Bradla, dodneška se nepodařilo 
tento problém vyřešit. Máme připra-
vené dvě varianty, ale veškerá jednání 
ztroskotávají na souhlasech vlastníků 
pozemků a nesouhlasu občanů bydlí-
cích v daných lokalitách.

Do bytového fondu bylo investo-
váno téměř 13 mil. Kč. Jednalo se 
především o výměny oken, výměny 
stoupaček v bytových domech a různé 
opravy. Navíc se provádí běžná údržba, 
jejíž fi nancování provádí TBS.

V oblasti přípravy podmínek pro 
podnikání se městu podařilo zakoupit 
pozemky mezi TBS a věznicí, ty už 
jsou zasíťované. Zde by měly být smě-
rovány aktivity nenáročné na dopravu. 
Naše představa je, že by zde měly 
být podniky, které poskytují drobné 
služby. Za úspěch pokládáme nákup 
pozemků pro průmyslovou zónu za 
sklárnami, na cenu pozemků ve výši 
26 mil. Kč se podařilo získat dotaci 
ve výši 20 mil. Kč. Teď bude důležité 
získat investory.

V tomto období jsme museli vybu-
dovat další etapu skládky. Řediteli 
TBS se v letošním roce podařilo získat 
dotaci od Státního fondu životního 
prostředí na projekt Svoz bioodpadů 
a separovaných složek komunálních 
odpadů ve Světlé n. S. Celkové ná-
klady ve výši 10 070 000 Kč, dotace 
činí 9 063 000 Kč a z vlastních zdrojů 
zaplatíme 1 007 000 Kč (vše uvedeno 
bez DPH).

Do vodních děl (rybníků) jsme 
investovali nemalé částky, jednalo se 
o opravy havarijních stavů. Na tyto 
aktivity, jak je patrné z tabulky, se 
podařilo získat dotace.

Kvůli vichřici Kirill, která nadělala 
v parku velké škody, musela být pro-
vedena nová výsadba. I zde jsme byli 
úspěšní v získání téměř milionové 
dotace.

Sociální centrum si vyžádalo za 
celé volební období pouze 0,5 mil. Kč, 
jednalo se provedení oplocení DPS, 

▶

Oblast
náklady 
(tis. Kč)

z toho 
dotace 
(tis. Kč)

připravené projekty

náklady (tis. Kč) z toho o dotace (tis. Kč)

Kultura 4 165 251
Školství 12 416 - 7 350 3 255 – zateplení MŠ
Sport 137 491 63 312
Tech. infrastruktura 38 288 8 173
Bydlení 12 904 6 785
Podnikání 29 232 20 000
Skládka 9 845
Vodní díla 6 377 3 000 
MěÚ 2 925 277 
Park 1 367 902
Sociální centrum 483 - 16 889 12 668 – půdní vestavba
Místní části 10 943 652
Nákup majetku skláren 6 000
celkem 272 438 103 352 24 239 15.923
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Povodně ve Světlé a jejích místních částech

Ve dnech 7. a 8. srpna prošla říčkou 
Sázavkou a řekou Sázavou povodeň, 
přičemž Sázavka dosáhla až 3. stupně 
povodňové aktivity a Sázava 2. stupně. 
Další povodňová vlna proběhla Žebrá-
kovským a Zbožským potokem. Během 
sobotního dopoledne byla aktivována 
činnost povodňové komise města.

Povodňová vlna měla na každém z uve-
dených toků velice rychlý nástup. Na-
příklad na Sázavce stoupla hladina vody 
během dvou hodin cca o 1,5 m. Značný 
vliv na rozvodnění Sázavky měl Zbož-
ský potok, který napáchal největší škody 

Oznámení podnikatelům

V důsledku změny zákona o základ-
ních registrech provozoven, budou pod-
nikatelům podnikajícím v provozovnách 
písemným oznámením přidělována 
identifikační čísla provozovny (IČP). 
Oznámení o přiděleném identifikač-
ním čísle provozovny vydává Městský 
úřad Světlá n. S., odbor správní, škol-
ský a živnostenský od 1. 8. 2010. Toto 
přidělené identifikační číslo provozovny 
(IČP: --) musí podnikatel doplnit k stá-
vajícímu označení provozovny, tj – pro-
vozovna bude označena obchodním jmé-
nem (právnická osoba obchodní firmou), 
identifikačním číslem (IČ: --), identi-
fikačním číslem provozovny (IČP: --), 
provozní dobou a odpovědnou osobou. 

O podrobné informace je možné za-
volat na tel. č. 569 496 670, 569 496 672, 
569 496 673.

Městský úřad Světlá n. S.,
odbor správní, školství a živnostenský 

vybudování chodníčků a altánu. Je 
připraven projekt na půdní vestavbu, 
kterou by se získalo 18 pokojů pro 25 
klientů. Panu řediteli sociálního centra 
se podařilo získat na tento projekt do-
taci. Už je vydáno rozhodnutí o přidě-
lení. Realizace si vyžádá náklad téměř 
17 mil. Kč, dotace by měla představovat 
téměř 13 mil. Kč. Velkým problémem 
je však to, že při realizaci tohoto pro-
jektu je nutné provést opravu střechy 
nákladem cca 2 mil. Kč a nevyhnutel-
ná je i oprava izolací, které si vyžádají 
další cca 2 mil. Kč.

Nezapomínalo se ani na místní 
části, za celé období se do těchto částí 
investovalo téměř 11 mil. Kč. Jednalo 
se o rozšíření veřejného osvětlení, 
opravy komunikací, vybudování 
vodovodu v Lipničce, opravu lávky 
v Mrzkovicích po povodních, knihov-
nu v Mrzkovicích atd.

Do rozpočtu nám zasáhly i vyvolané 
investice – nákup majetku od skláren. 
Jedná se především o budovu bývalé 
ubytovny a areál tenisových kurtů 
včetně haly. Celková cena tohoto ma-
jetku je 12 mil., splatné do 3 let. V tom-
to volebním období jsme uhradili 6 mil. 
Kč, zbývajících 6 mil. bude splatných 
v letech 2011 a 2012. 

Vedení města Světlá n. S.
Foto v barevné příloze: 

OMIRR (24), J. Vála (8)

Sportovní centrum Pěšinky

Stavební práce akce Rekonstrukce zim-
ního stadionu na víceúčelové zařízení pro-
bíhaly v období duben 2009 – srpen 2010. 
Generálním dodavatelem byla firma PKS 
INPOS, a. s., Žďár nad Sázavou. 

Před zahájením hlavních stavebních 
prací byla provedena demolice stávajících 
objektů a zdvižení a zesílení nosné ocelové 
konstrukce střechy nad ledovou plochou. 
Předání staveniště proběhlo 20. dubna 
2009, slavnostní poklepání na základní 
kámen se uskutečnilo 24. června 2009.

Celý projekt spočíval v rekonstrukci 
vlastní ledové plochy spolu s technologií 
chlazení a zároveň řešil přístavbu dvou-
podlažního objektu. Dále byla vytvořena 
tribuna s kapacitou 520 diváků. V přista-
vované budově se v I. NP nachází zázemí 
pro činnost hokejového klubu, šatny pro 

veřejnost, zázemí pro krasobruslení, po-
silovna s regenerací. Posilovna a regene-
race s vířivkou a saunou jsou navrženy se 
samostatným zázemím pro možné využití 
veřejností. Do II. NP jsou situovány pro-
story pro klubovou a spolkovou činnost, 
místnost pro matky s dětmi, veřejně pří-
stupný internet, místnost pro hru stolního 
tenisu, též s potřebným zázemím. 

Nemalou investicí byl také nákup vyba-
vení víceúčelového sportovního zařízení, 
který zahrnuje dodávku elektrické rolby 
pro úpravu ledové plochy, mobilní více-
účelové podlahy, mobilních mantinelů, 
branek pro futsal, florbal, hokej, mobilní 
badmintonové soupravy, sportovního vy-
bavení posilovny, defibrilátoru a zajištění 
vybavení místností nábytkem.

Provoz Sportovního centra Pěšinky má 
ve své kompetenci společnost Sportovní 
zařízení města Světlá n. S., s. r. o. Infor-
mace o provozu a otevírací době pro ve-
řejnost naleznete na webových stránkách 
města www.svetlans.cz nebo na webových 
stránkách sportovního centra www.pesin-
ky.cz.

Lenka Marešová, OMIRR
Foto: Jiří Víšek

Projekt „Rekonstrukce zimního stadio-
nu na víceúčelové zařízení“ je spolufinan-
cován Evropskou unií. Projekt „Vybavení 
víceúčelového zařízení ve Světlé nad Sáza-
vou“ podpořila Nadace ČEZ.

▶

v místní části Josefodol. Pro příklad 
uveďme vyplavené suterény či přízemí 
dvou trvale obydlených objektů, skláren, 
zanesení koupaliště bahnem a pískem či 
stržení upraveného povrchu komunikace 
ke koupališti. 

Na dlouho zaměstnal hasiče, některé 
obyvatele Dolní Březinky a další zúčast-
něné osoby také Žebrákovský potok, který 
se v místní části Dolní Březinka rozvodnil 
a začal zaplavovat zahradu přilehlé nemo-
vitosti. 

Věřme, že se život v poškozených objek-
tech vrátí brzy k normálu, povodňové 
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▶ žádost členů povodňové komise pomáhali 
při zabezpečovacích pracích. Především 
zaměstnancům Technických a bytových 
služeb města Světlá n. S., panu Kolářovi 
z Mrzkovic, panu Rázlovi z fi rmy MON-
TRAZ, některým obyvatelům Josefodolu 

a dalším zúčastněným, v neposlední řadě 
již výše zmíněným hasičům a některým 
obyvatelům Dolní Březinky.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

Foto: J. Semerád (2). J. Vála (1)

Celkový pohled na řeku

Most přes Sázavku v Nádražní ulici

Zahrádky podél Bohušického potoka

škody budou zahlazeny a doufejme, že 
se nám pro příště podobný živel vyhne.

Na závěr tohoto příspěvku se sluší po-
děkovat všem, kteří ze své iniciativy či na 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 15. A 16. ŘÍJNA
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SENÁTNÍ VOLBY 15 A 16. ŘÍJNA

Vážení čtenáři Světelského zpravodaje, 

oslovuji Vás jako dlouholetá poslankyně a nyní i jako kandidátka do senátu. 
Proč kandiduji do senátu a právě zde? Protože jsem do Vašeho obvodu byla pozvána svými mi-

lými kolegy a přáteli. Mým rodným městem je Kroměříž. Je to od Vás necelé dvě hodinky cesty au-
tem. Vaše město i okolí však znám dobře. Výrobky světelských sklářů jsem v Poslanecké sněmovně 
pomáhala propagovat. Znám Vaši  střední odbornou školu a gymnázium. Vzpomínám na drama-
tické chvíle kolem rušení nižšího stupně osmiletého gymnázia. Paní ředitelce Pláteníkové se tehdy 
podařilo zachránit alespoň gymnázium čtyřleté. Tehdy i nyní platí, že Praha je daleko a ministerští 
úředníci rádi  rozhodují od stolu své pracovny,  aniž by věděli, jak se daří lidem 150 km od Prahy. 

Znám také Vaše zdravotní středisko, kde mne po pádu z kola ošetřila ochotná paní doktorka. Af-
rická fialka, kterou mi dala, mi doma právě kvete.

Jistě je mnohem víc toho, co u Vás ještě neznám. Těším se, že postupně poznám celé město i vás, 
jeho občany.

Prací v senátu bych chtěla navázat na zkušenosti, které jsem jako poslankyně získala. Soustředila 
jsem se na problematiku školství, na sociální politiku a zdravotnictví. Zkrátka to, co lidi každodenně 
potřebují. Pomáhala jsem starostům i občanům řešit jejich problémy s dopravou, s opravami škol nebo hřišť. Ve Světlé nad Sázavou 
jsem poznala paní starostku Arnotovou a pana místostarostu Tourka a myslím, že jejich práce je ve městě vidět.  

Vím, že na senát se někteří občané dívají jako na zbytečně drahou instituci. Myslím si, že je na tom kus pravdy. Právě proto, že 
mohu posoudit množství práce a dobu zasedání v Poslanecké sněmovně, vím, že senát má rezervy.

Pokud budu zvolena, pak udělám vše proto, aby senát měl buď více práce a byl pro občany užitečnější, anebo aby byl levnější. To 
je možné dosáhnout jednak změnou zákonů, ale také vlastním příkladem. Například dlouho připravovaná přestavba železničního 
viaduktu by neměla být ministerstvem dopravy zastavena. I tady by mohl senátor pomoci a zasadit se přímo u ministra o dokončení 
již schválené akce, navíc tak potřebné z hlediska bezpečí občanů, zejména dětí.

Milí čtenáři, dovolte mi, abych na začátku září popřála hlavně učitelům hodně sil do nového školního roku, rodičům a jejich dětem 
pak přeji trpělivé a moudré učitele. Nám všem přeji vládu, která bude šetřit tam, kde má, citlivě a s ohledem na ty, kteří nevydělávají 
miliony, ale  pracují a starají se o děti.  

Těším se ve Světlé na viděnou.  
Michaela Šojdrová, Vaše kandidátka do senátu

Vše o mně na www.sojdrova.cz
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Dům čp. 127
Dne 8. listopadu 1862 se v tomto domě 

narodil řezbář a akademický sochař Bo-
humil Vlček, o němž se případní zájemci 
dočtou více ve Vlastivědném sborníku 
Světelsko II. díl). 

První zmínka o domě je sice z roku 
1815, ale prvními známými majiteli jsou 
až v roce 1871 Augustin a Anna Wotra-
towcovi. O deset let později jsou uváděni 
Karel a Anna Wotratowcovi, v roce 1896 
Josef Provazník a v roce 1919 Rudolf 
a Anna Provazníkovi. Dne 20. září 1919, 
adresoval Rudolf Provazník dopis „Slav-
nému městskému stavebnímu úřadu ve 
Světlé n. S.“: 

„Podepsaný majitel domu v Dolní ulici 
žádá o povolení v uprázdněné místnosti 
znovu zříditi chlév. K tomu dovoluji si 
podotknouti následující: světnice, která 

V noci z pondělí na úterý 6.7. neznámý 
pachatel poškodil dvě bezpečnostní závo-
ry u železničního přejezdu v ulici Komen-
ského ve Světlé n. S. U závor ulomil vrchní 
části o délce 1,5 metru a dále u dvou signa-
lizačních zařízení poškodil tzv. pozitivky 
(bílé žárovky). Poškozené společnosti 
vznikla škoda za více než 14 tis. Kč.

V noci ze středy na čtvrtek 15.7. se do-
sud neznámý pachatel vloupal do objektu 
penzionu v obci Kochánov. Následně vni-
kl do prostor restaurace, kde ze skříňky 
za barem odcizil kartony cigaret různých 

Kriminalita na Světelsku
značek, dále finanční hotovost, klíčky od 
firemního vozidla a také kabelku s peně-
ženkou a různými doklady. Poškozeným 
majitelům vznikla škoda za více než 31 tis. 
Kč.

V noci z pátku na sobotu 24.7. došlo ve 
Světlé n. S. ke krádeži několika dřevěných 
trámů, které měl majitel připravené na 
vazbu střechy. Trámy byly složeny před 
rozestavěným rodinným domem v ulici 
Malostranská. Jejich odcizením vznikla 
škoda za 10 tis. Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Nově mohou občané města Světlá 
n. S. bezplatně odevzdat na sběr-
ný dvůr použité injekční stříkačky. 
Příjem použitých jehel je podmíněn 
pouze odevzdáním ve speciálních 
nádobách, které jsou za úplatu k dis-
pozici na TBS města Světlá n. S. nebo 
na vrátnici areálu Střediska nakládání 
s odpady Rozinov. Před samotným 
předáním je nutné předem zavolat na 
tel. 569 452 656 a dohodnout se s pro-
vozovatelem sběrného dvora (TBS) na 
termínu předání infekčních odpadů, 
aby se mohlo ve spolupráci se smluv-
ním partnerem zajistit včasné předání 
odpadu k odstranění. Infekční odpad 
následně končí ve spalovně odpadů.

Upozorňujeme, že infekční odpady 
z lékařských ordinací nepřijímáme.

Dále jsme zahájili příjem odpadů 
s obsahem azbestu. Jedná se přede-
vším o stavební materiály a střešní 
krytinu. Odpad s obsahem azbestu při-
jímáme pouze zabalený ve fólii, v pytli 
nebo ve velkokapacitních žokách. 

Žoky je možné zakoupit na TBS. Pře-
dání odpadu v žokách je nutné taktéž 
předem telefonicky nahlásit. Uložení 
odpadu s obsahem azbestu je i pro ob-
čany našeho města zpoplatněno. Cena 

byla stanovena ve výši 3,50 Kč bez 
DPH za 1 kg.

Více informací ohledně příjmu od-
padů na tel. 569 452 656 nebo pište na 
e-mail: uhrova@tbs-svetla.cz.

Novinky ze sběrného dvora
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Světelští a izraelští studenti v Českém ráji

byla obývána p. Krejčím, byla zřízena 
z chléva a tuto k témuž účely potřebuji, 
neboť vlastním krávu, kterou moje man-
želka věnem obdržela, mám v Boušicích, 
což jest spojeno pro mne se značnými 
obtížemi, a kterou si nyní již odebrati 
musím. Neb již skoro rok na vyprázdnění 
místnosti té sem čekal. Nový chlév vzhle-
dem k značnému nákladu mi není možno 
stavěti a krávu k svému živobytí potřebuji, 
neboť zaměstnání moje pro výživu rodiny 
naprosto nestačí.“ 

Stavební komise konstatovala, že 
„...místnost, o níž se jedná a jež se má 
používati za chlév, nalézá se v nejzazší 
části domu a že přístup do ní děje se 
dveřmi přímo ze dvorku, tudíž jako míst-
nost obývací je vysazena dešti a větrům 
při otevření dveří. Místnost ta jest vlhká 
a pro byt méně způsobilá.“ Komise pře-
měnu obytné místnosti na hospodářskou 
schválila 6. října a dne 17. října majitel 
obdržel stavební povolení. 

Dne 16. prosince 1919 požádal Ru-
dolf Provazník Berní správu v Ledči 
n. S. o odepsání daní z uvedené místnosti, 
načež 16. ledna 1920 Berní správa napsa-
la Obecnímu úřadu ve Světlé: „Ku zjiště-
ní, zda jedná se pouze o adaptaci vnitřní, 
aneb byly-li přestavovány zdi neb střecha 
vyzdvižena, nachází-li se chlév ten se sta-
vením obytným pod společnou střechou 
přiložena buď jednoduchá situační skiz-
za, ze které by byla poloha jednotlivých 
místností v čp. 127 ve Světlé patrna.“

V odpovědi ze světelské radnice ze dne 
3. února 1920 čteme: „Jedná se pouze 
o přeměnu světničky v chlév bez pře- neb 

přístavby. Zdivem ani střechou nebylo 
hnuto, chlév je pod jednou střechou 
s ostatním stavením obytným.“ Proto 
není divu, že Berní správa odepisuje: 

„Žádosti Vaší ze dne 16. 12. 1919, podané 
zde 18. 12. 1919 za překatastrování resp. 
slevu daně domovní třídní nelze vyho-
věti, protože prostým používáním dříve 
obytné místnosti za chlév, při němž žádná 
změna v rozsahu stavení nenastala, není 
případem, na který by cestou evidenční 
zřetel vzat býti měl (dekr. dvorské kanc. 
ze 27. 4. 1830 č. 1338 sb. prov. zák. pro 
Čechy, 12. sv.).“

***
Od roku 1948 byla majitelkou domu 

Vlasta Mencová. O deset let později 

schválil odbor pro výstavbu rady ONV 
v Ledči n. S. na žádost Jana a Boženy 
Šemberových smluvní zcizení nemovi-
tostí podle kupní smlouvy mezi Šembe-
rovými a Vlastou Mencovou z Klášterce 
nad Ohří.

V roce 1987 bylo v rámci projektu 
Komplexní bytová výstavba Nové Město 
navrženo k demolici 43 objektů se 46 
byty, mezi nimi i domek čp. 127. V ma-
teriálech je uvedeno jeho stáří, tak jako 
u mnoha jiných, 157 let, poznámka „není 
trvale obydlen – pouze k rekreaci“ a jako 
vlastník Erika Šemberová.

Jak je z fotografií patrné, dům stojí 
dodnes…

Text a foto: Jaroslav Vála

V termínu 2. až 6. srpna se skupina 
pěti studentů zapojených do Progra-
mu EDIE zúčastnila spolu se svým 
vedoucím Mgr. M. Šimkem jako po-
mocníci části programu projektu pro 
izraelské studenty Adventurous Jour-
ney The Czech Republic 2010 – bronz 
expedition + hobbies. 

Celá akce byla organizována Alenou 
Jeslínkovou z pražské kanceláře Pro-

gramu. Z Izraele dorazilo celkem 24 
mladých lidí ve věku 14 až 18 let  spolu 
s třemi svými vedoucími, a také Avi-
va, vedoucí Programu Award v Izraeli. 
Jejím úkolem bylo monitorovat práci 
mladých lidí a jejich vedoucích při ná-
vštěvě ČR. Pojďme si přiblížit, co bylo 
náplní našich společných aktivit. 

V pondělí brzy ráno byla nalože-
na expediční dodávka batohy spolu 
s výtvarným materiálem a čekala nás 

cca dvouhodinová cesta do Mnichova 
Hradiště. Zde jsme se pozdravili s naší 
dobrou známou Hanou Sukovou-Pe-
lantovou, ředitelkou DDM Mladá Bo-
leslav. Díky dlouholeté spolupráci nám 
umožnila využít jako zázemí prostory 
KDM Mnichovo Hradiště. Po vyložení 
osobních věcí jsme vyrazili do ubyto-
vacího zařízení Fokus v kapucínském 
klášteře, kde již od neděle byli naši 
kolegové ubytováni. ▶
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Po krátkém seznámení byl naplá-
nován výlet do pískovcové skalní lokali-
ty Drábské světničky. Pěší výlet byl asi 
10 km dlouhý a počasí přálo. Díky tomu 
mohli všichni ocenit výhled do kraje, na 
Bezděz, Mnichovo Hradiště, Ještěd či 
Turnov. Zajímavé bylo srovnání fyzické 
kondice českých a izraelských studentů. 
Zatímco naši přátelé po prvních kilome-
trech sotva funěli, světelští gymnazisté 
šlapali s úsměvem na tvářích a cestu si 
náležitě užívali. A ještě si stíhali poví-
dat s novými kamarády, samozřejmě 
v angličtině. 

Na úterý byly naplánovány výtvarné 
dílny. Ve skupinách se pracovalo na vý-
robě figurek z květináčů, polystyreno-
vých koulí, chemlonu a dalších materiá-
lů, vyráběly se drobnosti z keramiky, ze 

skleněných tyčinek se nad kahanem tva-
rovaly přívěsky a z balonků a mouky se 
všichni učili dělat koule na žonglování. 
V pilné práci den rychle uběhl a večer 
jsme se sešli ve společenské místnosti, 
kde zástupci izraelské skupiny předsta-
vili svou krásnou a zajímavou zemi. 

Ve středu všechny čekal pěší výlet. 
Vlakem jsme z Mnichova Hradiště doje-

li pod Hrubou Skálu, kde všichni museli 
zbývající dva kilometry zvládnout pěš-
ky. Z Hrubé Skály skupina dále pokra-
čovala pěšky do Turnova a vychutnávala 
si výhledy na okolí – Kozákov či Trosky. 
V Turnově byla po krátké regeneraci 
připravena prohlídka místní synagogy 
s výkladem v angličtině. Čeští studenti 
si zde mohli najít přepis a výklad svých 
jmen v hebrejštině, což je nesmírně za-
ujalo. Pak už následovala cesta vlakem 
zpět do Mnichova Hradiště a příprava 
na Český večer. Kromě prezentace 
ČR jsme nachystali ukázku některých 
dobrot – tentokrát se degustovala kofola 
a lázeňské oplatky. Závěr večera patřil 
žonglování a ohňové show, kterou při-
pravil kamarád Matěj. 

Čtvrtek byl ve znamení dalších díl-
niček. Kromě toho, že si někteří dodě-

Prázdniny v ZŠ Komenského

Ve všech školách se o prázdninách 
obvykle opravuje, maluje, uklízí… V le-
tošním roce kromě obvyklých činností 
proběhly dvě rozsáhlejší akce. V budově 
v Komenského ulici došlo k rekonstruk-
ci sociálního zařízení pro chlapce. Bu-
dova v Jelenově se bude v nejbližší době 
chlubit zcela novou střechou. Jménem 
vedení školy přeji všem dětem příjemný 
nástup do nového školního roku a věřím, 
že se jim v příjemném prostředí bude 
dobře učit. 

Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ
Foto: Jiří Víšek

▶ lávali skleněné přívěsky, byla většina 
dalších aktivit ve znamení papíru a vos-
ku. Přijely totiž kolegyně z DDM Nové 
Město pod Smrkem. S sebou přivezly 
výtvarnou dílnu zaměřenou na zpra-
cování papíru do podoby nejrůznějších 
malých i velkých výrobků, dále lití sví-
ček z včelího vosku do lukoprenových 
forem, a také znalostní soutěž o chovu 

včel. I tento program zaujal a náš po-
slední den s přáteli rychle utekl. Večer 
jsme ještě společně vyráběli dlouhý 
papírový EDIE řetěz, kde jednotlivé 
články symbolizovaly účastníky Pro-
gramu a popisovaly jejich aktivity. Před 
půlnocí již zbývalo jenom rozloučení 
obou skupin a poslední nocleh v KDM 
pře odjezdem do Světlé. Izraelské kole-
gy čekal ještě několikadenní program 
v Praze. 

Musím konstatovat, že tento pobyt 
znamenal pro naše studenty zajíma-
vou zkušenost spojenou s možností 
procvičit angličtinu. Vždyť všechny 
čeká podzimní dobrodružná cesta po 
zajímavých lokalitách Izraele včetně 
několikadenního pochodu pouští. Jedná 
se tedy o pokračování již několik let 
trvající spolupráce mezi Programem 
EDIE v ČR a izraelským protipólem 
Israel Award. 

Závěrem si dovolím jménem naší sku-
piny poděkovat řediteli školy ing. J. Vo-
dičkovi za poskytnutí služební dodávky 
a také Bc. Haně Sukové-Pelantové, 
která nám umožnila využít pro přespání 
prostory KDM Mnichovo Hradiště. 

-mš-
Foto: Ondřej Doktor
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na září:

zahájíme celoroční projekt Česká pohádka, 
jako první nás čeká Zlatovláska   

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
Úterý:  8:30 hod. 
 Večerní tvořivá dílna 
Pátek:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi!

Přijďte si se svými dětmi pohrát: 
Kdo si hraje, nezlobí!

vedoucích. Letošní celotáborová hra 
se jmenovala Cesta do pravěku a děti 
rozdělené do jednotlivých pravěkých 
tlup plnily nelehké úkoly a zkoušky, 
které jim každý den předával sám 

„Velký medvěd“. Kromě spousty her 

Letní dětský tábor 

děti absolvovaly výlet do Hluboké nad 
Vltavou, kde navštívily zámek a ZOO 
Ohrada. V rámci celodenního výletu 
navštívily také zříceninu Karlův Hrá-
dek nedaleko tábora. 

Věříme, že tento tábor přinesl dětem 
spoustu radosti, zážitků, dobrodružství 
a nová kamarádství. Tohle všechno si děti 
z tábora odnesly i díky sponzorům, kteří 
náš tábor podpořili; touto cestou jim ještě 
jednou děkujeme. Věcné ceny věnovala 
Drogerie Jana Holoubková, Světlá n. S., 
odvoz batohů a kufrů tam zajistila firma 
Gold-Crystal, s. r. o., pan Tomáš Šilhan, 
Světlá nad S., odvoz batohů a kufrů zpět 
firma BKD – sádrokartony, plovoucí pod-
lahy, Světlá n. S. 

Všem dětem, nejenom těm, které 
s námi absolvovaly tento tábor, pře-
jeme úspěšný a pohodový školní rok 
2010/2011 a někdy třeba zase na vi-
děnou.

Za všechny oddílové vedoucí 
Lucie Coufalová,

hlavní vedoucí tábora

Pionýrská skupina Jiřího Wolkera 
pořádala v letošním roce dětský tábor 
na základně České tábornické unie 
v Rachačkách u Purkarce (jižní Čechy, 
cca 12 km od Hluboké nad Vltavou). 
Tábora se zúčastnilo 46 dětí a 10 

Studijní návštěva v Německu

V červnu jsem se zúčastnila studijní 
návštěvy programu SVES ve městě 
Paderborn v severozápadním Německu. 
Program SVES (v programu Socrates 
se realizoval pod názvem Arion) je 
zaměřený na podporu evropské spolu-
práce prostřednictvím týdenních studij-
ních návštěv, jejichž cílem je výměna 
zkušeností, získaní nových informací 
a navázání přímých kontaktů v oblasti 
všeobecného a odborného vzdělávání. 
Za jejich organizaci je odpovědná Ná-
rodní agentura pro evropské vzdělávací 
programy v Praze. 

▶

Do programu jsou účastníci vybíráni 
na základě výběrového řízení, ve kterém 
se posuzují projektové žádosti podané 
v jednacím jazyce vybrané studijní ná-
vštěvy. Jako téma mé studijní návštěvy 
jsem si vybrala svoji specializaci, kterou 
je vzdělávání a podpora žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Ze 
tří možných destinací organizujících 
studijní návštěvu k danému tématu jsem 
byla vybrána právě do německého města 
Paderborn. 

Paderborn má asi 140 tisíc obyvatel 
a nachází se ve východní části spolkové 
země Severní Porýní-Vestfálsko. Název 
města je odvozen od říčky Pader, která 
pramení v centru města a svou délkou 
4 km je považována za nejkratší řeku 
v Německu.

Protože jsem přijela o den dříve, měla 
jsem možnost poznat toto krásné město 
a jeho okolí blíže. Organizátoři pro 
ubytování vybrali stylový hotel v klidné 
části centra města, a tak jsem měla nej-
významnější objekty přímo po ruce.

Dominantou města je katedrála s 93 m 
vysokou věží. K dalším památkám Účastníci a organizátoři
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▶ patří renesanční radnice, klášter 
Abdinghofkloster, kaple sv. Bartoloměje, 
historické muzeum Adam-und-Eva-Haus 
a řada dalších. Na konci druhé světové 
války bylo město vybombardováno a vět-
šina památek i hotel, kde jsme bydleli, 
zničena. To se však pozná pouze z foto-
grafií, které jsou po městě umístěny. 

Krásný nedělní den před zahájením 
studijní návštěvy jsem strávila výletem 
do nedalekého zámku Neuhaus. Měla 
jsem štěstí, neboť zde probíhala kulturní 
akce s názvem Schützenfest.

Cestu podél řeky Pader ke stejnojmen-
nému jezeru jsme v průběhu studijní 
návštěvy využívali k večerním procház-
kám. Vedle památek a nádherné přírody 
jsem obdivovala (a trochu záviděla) také 
hustou síť stezek pro cyklisty.

Tématem studijní návštěvy v Severním 
Porýní-Vestfálsku bylo vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V úvodním vystoupení nás představitel 
státní správy seznámil se školským 
systémem v této spolkové republice. Je 
velmi podobný našemu a  řeší podobné 
problémy jako my. Stejně jako v České 
republice směřují k inkluzi, ale jde 
o inkluzi částečnou, neboť nadaní žáci 
jsou podobně jako u nás segregováni 
do víceletých gymnázií. V obou zemích 
spočívá cesta k inkluzivnímu vzdělávání 
v hledání modelu, jak vzdělávat žáky 
se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi v běžných školách. Jelikož cesta 
k inkluzivnímu vzdělávání v Severním 
Porýní-Vestfálsku je přece jen o něco 
delší než naše, setkala jsem se zde s pro-
pracovanějším systémem opatření, který 
eliminuje různé „experimenty“, jichž 
se dopouštíme na žácích se speciálními 
vzdělávacími potřebami u nás.

V rámci pětidenní studijní návštěvy 
jsem měla možnost navštívit dvě zá-
kladní školy a jednu mateřskou školu, 
které integrují žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, dvě speciální 
školy, hostitelskou organizaci, jež se 
zabývá pedagogicko-psychologickým 
poradenstvím a církevní nadaci věnující 
se sociální péči. 

Ve všech zařízeních měli ředitelé vel-
mi pečlivě připraven program, po úvodní 
prezentaci většinou následovala prohlíd-
ka zařízení a účast ve výuce. Během ce-
lého bloku byl prostor pro diskuzi, rozho-
vory se žáky, zaměstnanci, klienty apod. 
Společná pro všechny byla velká vstříc-
nost, otevřenost a snaha ukázat nám co 
nejvíce. Já osobně jsem obdivovala také 
vynikající schopnost komunikace v ang-

lickém jazyce jak ředitelů a zaměstnanců, 
ale také některých žáků.

Z každého navštíveného zařízení si 
odnáším řadu zkušeností a poznatků. 
Viděla jsem péči o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami jak ve školách 

„hlavního vzdělávacího proudu“, tak ve 
školách speciálních. 

Na běžných základních školách se žáci 
integrují v maximálním počtu 6 na třídu, 
ve třídách jsou 24 žáci. Každá skupinka 
integrovaných žáků má svého určeného 
speciálního pedagoga, který se rovněž za-
pojuje do výuky. Jeden speciální pedagog 
má na starost většinou dvě skupinky. Za-
pojuje se tedy do výuky střídavě ve dvou 
třídách, jde zejména o hlavní předměty.

Kromě toho komunikuje s rodiči, 
připravuje vzdělávací plán žáků a koor-
dinuje jejich vzdělávání. V případě žáků 
s těžším postižením je ve třídě ještě asi-
stent pedagoga. Současně ve třídě tedy 
působí až 3 pedagogičtí pracovníci. Ti 
se třídou pracují buď společně, nebo spe-
ciální pedagog některé hodiny skupinku 
integrovaných žáků vyučuje odděleně, 
případně si odvádí žáky jednotlivě a pra-
cuje s nimi individuálně. K tomu je škola 
uzpůsobena, tzn. vedle každé třídy je 
menší místnost, kde může oddělená vý-
uka probíhat. Dále je ve školách místnost 
uzpůsobená k rehabilitaci nebo individu-
ální péči po vyučování, kde opět pracuje 
odborník – např. fyzioterapeut nebo 
logoped apod. Samozřejmostí je kvalitní 
vybavení pomůckami. Velký důraz se 
klade na týmovou spolupráci všech osob, 
které se na výchově a vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

podílí. Integrovaní žáci mají přístup do 
všech prostor školy a zapojují se do všech 
školních a mimoškolních aktivit.

V navštívených hodinách většinou žáci 
pracovali ve skupinách, vyučující vhod-
ně volenými otázkami a materiály vedli 
žáky k aktivitě a samostatnému řešení 
problémů vycházejících z praxe. Díky 

výuce 2 až 3 pedagogickými pracovníky 
byl prostor na individuální podporu žáků. 

Systém speciálních škol jsme měli 
možnost poznat ve školách pro žáky se 
zrakovým a sluchovým postižením. Sou-
částí první z nich byl rovněž internát, po-
radenské centrum a oddělení péče o žáky 
s těžkým postižením (více vad, mentální 
postižení, autismus). Obě školy byly vy-
baveny nejmodernější technikou. Vlastní 
organizace výuky v těchto školách je 
podobná jako u nás s jedním velkým 
rozdílem. Škola poskytuje dětem s posti-
žením pomoc již od narození – pracuje 
s rodinou, odborně ji vede. Pokud se ro-
diče rozhodnou pro integraci svého dítěte 
v běžné škole, speciální škola dohlíží na 
úroveň této integrace. Pověřený speciál-
ní pedagog školu navštíví a zjistí, zda má 
pro integraci podmínky, případně jí je 
pomůže vytvořit. Speciální škola zapůjčí 
pomůcky, vyškolí pedagogy (např. Brail-
lovo písmo, používání pomůcek apod.). 
Speciální pedagog také do školy, v níž 
probíhá integrace, pravidelně dochází, 
zpravidla 1-3 hodiny týdně. 

Měli jsme možnost se setkat se dvěma 
takto integrovanými nevidomými žáky-
němi. Během asi dvouhodinového bloku 
nás plynnou angličtinou seznámily se 
systémem speciální péče, demonstrova-

Závěrečné foto
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ly práci s notebookem upraveným pro je-
jich potřeby a podělily se o vlastní pozi-
tivní i negativní zkušenosti s integrací. 

Systém komplexní péče nám byl 
představen v zařízení sociální péče 
v Biefeldu. Jde o velmi rozsáhlý moder-
ní komplex (asi 5 ha) zajišťující ústavní 
i ambulantní péči snad pro všechny ka-
tegorie sociálně potřebných (zdravotně 
postižení, nemocní, bezdomovci, děti, 
senioři…). Najdou zde lékařskou péči, 
sociální péči a poradenský servis, pra-
covní uplatnění (chráněné dílny), vzdě-
lávací a volnočasové aktivity apod. 

Mgr. Eva Kořínková 
školní inspektorka

(redakčně zkráceno)

Z domova pro seniory

V letních měsících se u nás usku-
tečnilo několik našich pravidelných 
Kavárniček. Dále proběhly dvě před-
nášky v rámci Univerzity slunečního 
věku. První z nich byla na téma „Karel 
Hynek Mácha – 200 let od narození 
knížete českých básníků“ v podání 
PhDr. Hynka Bouchala. Druhá před-
náška nesla název „Bezpečnost senio-
rů“ a přednášejícím byl velitel Městské 
policie Světlá nad Sázavou pan Zdeněk 
Novák. Oběma přednášejícím ještě 
jednou za jejich zajímavou přednášku 
a čas, který nám věnovali, děkuje-

me. Také jsme absolvovali výlet do 
Želivského kláštera, kde jsme zhlédli 
krásy tamního kláštera a vše zakončili 
dobrým obědem v jedné humpolecké 
restauraci. 

Léto se blíží pomalu ke svému zá-
věru a my již teď máme plno plánů 
a akcí, které chceme v příštích měsí-
cích navštívit či uskutečnit. Ale o tom 
zase v příštím vydání Světelského 
zpravodaje.

Lucie Coufalová, DiS
sociální pracovnice

Foto: Monika Horáková

Přednáška Bezpečnost seniorů

V rámci týdne sociálních služeb, 
který pořádá Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb v ČR, se 
Sociální centrum města Světlá 
n. S. připojuje uspořádáním Dne 
otevřených dveří v obou službách, 
které veřejnosti poskytuje. 

Den otevřených dveří se uskuteč-
ní v pátek 8. října od 9 do 16 hod. 
v Domově pro seniory, Na Bradle 
1113, Světlá n. S., a v Pečovatelské 
službě, U Rybníčku 1044, Světlá 
n. S. V tento den bude moci široká 
veřejnost obě zařízení navštívit 
a získat základní informace o jejich 
činnosti. Všichni jste srdečně zváni!

U příležitosti X. výročí otevření 
domova bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Světlá nad Sázavou 
výstava mapující život klientů v do-
mově pro seniory + jejich výrobky 
vyrobené v rámci různých terapií. 
Tato výstava se uskuteční v období 
od 13. do 31. října.
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Transsibiřská magistrála – Rusko 

V loňském roce jsme podnikli náš 
první výlet do Ruska a po prohlíd-
kách měst Petrohradu a Moskvy bylo 
naprosto jasné, kam se letos opět vy-
pravíme.

Veškeré plánování a průběh cesty za-
čínáme organizovat hned po zakoupení 
letenky v úseku Vladivostok – Moskva. 
Kupujeme ji přes internet čtyři měsíce 
dopředu za (pouhých) 3 600 Kč. Násle-
duje zakoupení pojistky na cestu a stejně 
jako v loňském roce vyřízení povinných 
víz přes cestovní kancelář. Zajišťujeme 
si také jízdenky a potřebná lůžka na naši 
dlouhou cestu přes celé Rusko a vstřebá-
váme informace z internetu, abychom se 
na cestu co nejlépe připravili. Pojedeme 
přes Maďarsko a Ukrajinu do Moskvy 
a Transsibiřskou magistrálou až do Vla-
divostoku.

Abychom se vyhnuli placení tran-
zitního víza přes Bělorusko, volíme 
cestu přímým rychlíkem z Budapešti 
přes Ukrajinu do Moskvy. Po příjezdu 
do Budapešti nám zbývají čtyři hodiny 
do odjezdu mezinárodního R 16 Tisza 
Budapešť-Moskva. Procházíme se po 
nábřeží podél Dunaje a v hlavách se nám 
honí myšlenky, jaké to bude za pár dní, 
až budeme cca 12 000 km od domova.

Po návratu na nádraží a vyzvednutí 
batohů z úschovny čekáme na přista-
vení našeho vlaku. Je složen převážně 
z ruských a ukrajinských vozů. Jsou 
zde i přímé vozy z Bělehradu a Sofie 
do Moskvy. Před každým vozem stojí 
děžurný, který nás po kontrole jízde-
nek uvádí do našeho kupé. Jsou zde 
tři lůžka a my se seznamujeme s na-
ším spolucestujícím. Je to Rus Maxim 
(geolog a historik), který se vrací zpět 
do Moskvy. V Maďarsku si u Balatonu 
sháněl byt. Oprašujeme naše skromné 
znalosti ruštiny a angličtiny a snažíme 
se konverzovat. Rychlík se dává do po-
hybu. Projíždíme Maďarskem a okolo 
22. hodiny přijíždíme na maďarsko-

-ukrajinskou hranici do města Záhony. 
Celní a pasová kontrola probíhají spíše 
formálně. Po přejetí hranice do Chopu 

přicházejí ukrajinští celníci, kterým 
dáváme jeden díl vstupního dokumentu, 
který se vyplňuje dvakrát. Po přejezdu 
hranic si posouváme hodinky o hodinu 
dopředu. Kontrola proběhla bez problé-
mů a na našem vagóně mění podvozky. 
Okolo poledne přijíždíme do Lvova, 
kde probíhá výměna lokomotivy a my 

máme trochu času opustit naše kupé 
a protáhnout svá těla po první noci naší 
dlouhé pouti.

V průběhu cesty pomalu zpracovává-
me naše zásoby jídla a pití a udržujeme 
konverzaci s Maximem. Večer zastavu-
jeme v hlavním městě Ukrajiny v Ky-
jevě. Odpojují se některé vozy a opět 
máme čas na prohlídku nádraží a jeho 

okolí. Na nástupišti se snaží spousta 
prodejců využít pobytu našeho vlaku 
na prodej svých produktů. Potraviny, 
zmrzlina, pivo a jiné mizí v útrobách 
vlaku a prodavači už očekávají příjezdy 
dalších vlaků.

Po půlnoci jsme na ukrajinsko-ruské 
hranici, kde odevzdáváme druhý díl 

dokumentu a vyplňujeme nový, ten-
tokrát pro Rusko. Opět si posouváme 
hodinky. Časový posun vůči ČR je už 
dvě hodiny.

Přesně na čas v 9:56 zastavujeme na 
kyjevském nádraží v Moskvě. Loučíme 
se s Maximem a po výměně rublů si 
kupujeme jízdenky na metro. Přepra-
vujeme se na Jaroslavské nádraží odkud 
nám večer odjíždí náš vlak R2 Rossia. 
Ukládáme batohy do úschovny a fotí-
me se u nultého kilometru transsibiřské 
magistrály.

Jedeme na Rudé náměstí, kde probíha-
jí mohutné přípravy na oslavu Dne vítěz-
ství (Den pobedy). Vloni jsme Moskvu 
prohlédli celkem důkladně, ale nebyli 
jsme za zdmi Kremlu, takže naše další 
kroky směřují právě tam. Za 350 rublů 
si kupujeme vstupenku a po důkladné 
kontrole vcházíme do Kremlu.

Moskva, chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí

Moskevské metro
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Slovo kreml znamenalo ve sta-
rém Rusku městský hrad nebo pevnost. 
Tuto budovu ve středověku mělo mnoho 
ruských měst, nicméně později se pro 
kreml v Moskvě, jako nejvýznamnější 
baštu a sídlo ruských panovníků, začal 
používat prostý název Kreml s velkým 
K. Vnější zdi moskevského Kremlu 
jsou z pálených cihel, jsou vysoké 5 až 
17 metrů, dlouhé přes dva kilometry 
a posílené dvaceti věžemi. Uvnitř se 
nacházejí nejvýznamnější ruské kostely, 
například chrám Nanebevzetí Panny 
Marie z 15. století, „Blagověščenskij 
sobor“ (chrám Zvěstování Panny Marie) 
a „Archangelskij sobor“ (chrám Archan-
děla Michaela) s hrobkami carů. Kromě 
těchto (i dalších) kostelů jsou v Kremlu 

rovněž významné paláce, například 
„Bolšoj Kremljovskij dvorec“, dokonče-
ný roku 1949 a „Terjemskij dvorec“ se 
soukromými komnatami carů. V něko-
lika palácích jsou vystaveny umělecké 
poklady ruské říše, shromážděné v prů-
běhu celých staletí.

Nachází se zde také největší zvon na 
světě Car Kolokol, který ale nikdy neza-
zvonil. Je vysoký 6,14 m a váží 210 tun. 
Na náměstí stojí dělo Car Puška, z kte-
rého byla vystřelena pouze jediná koule. 
Dělo váží 40 tun a má ráži 890 mm a by-
lo odlito z bronzu.

Po prohlídce Kremlu navštěvujeme 
obchodní dům GUM a metrem přejíž-
díme k fotbalovému stadionu Lužniky, 
který si také prohlížíme.

Večer se přiblížil a tím i náš odjezd. 
Na nádraží si dokupujeme zásoby a ne-
trpělivě čekáme i s ostatními cestujícími 

Moskva, Jaroslavské nádraží

na přistavení vlaku. R2 Rossia je tradič-
ní vlak jezdící od roku 1903 a současně 
nejkvalitnější z celé série spojů jezdících 
na Transsibu. Vozy z ruské vagonky 
Tvér  mohou jet až 200 km/hod. Celý 
vlak je složen ze čtyř poštovních vozů, 
restauračního vozu a vozů první (lux), 
druhé (kupejnyj) a třetí (platzkartnyj) 
třídy. Interiér vozů je vybaven jednodu-
še, ale účelně. U vstupu do chodbičky je 
samovar s horkou vodou. Na konci chod-
by jsou dvě WC. V našem vlaku jsou již 
vakuované, což je velice příjemné a WC 
je možné používat kdykoliv. Ve starších 
vozech jsou WC obyčejná a musí se do-
držovat tzv. sanitární zóny a WC jsou po 
tuto dobu uzamčena. V našem kupé je 
i televize, na které je během cesty na ně-

kolika programech pouštěno DVD. Vět-
šinou se jedná o ruské seriály. Na každé 
straně lůžka je i zdířka na sluchátka, kde 
je možno nerušeně poslouchat hudbu ně-
kolika žánrů. Každý den se luxuje a myjí 
okna. Po celou dobu se o nás starají dva 
průvodci vozu.

Během jízdy se lokomotivy několikrát 
mění z důvodu napájecí soustavy. Vlak 
projede při své cestě 7 časových pásem 
a dva kontinenty. Po celou dobu jízdy 
platí moskevský čas.

Čas odjezdu se přiblížil a přesně ve 
21:25 se Rossia pohnula z jaroslavského 
nádraží a začala svou dlouhou cestu, aby 
po ujetí 9 288 km dorazila do svého cíle 
na pobřeží japonského moře ve Vladi-
vostoku.

Transsibiřská magistrála je nejdelší 
železniční tratí na světě a hlavní doprav-
ní tepnou Ruska. Od 9 288 km dlouhé 
tratě odbočují další magistrály. Jsou to 
Bajkalsko-Amurská (BAM), Transmon-
golská a Transmanžurská.

(pokračování příště)
Jan Machek, Havlíčkův Brod

Aleš Machač, Valašské Klobouky

Nultý kilometr Transsibiřské magistrály

Rychlík Rossija na jedné ze svých zastávek
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novomanželského života za 
nabitou zbraň a dobrou mušku.
Hrají: K. Heigl, A. Kutcher
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Říjen

Pátek 1. 10., 19.30
Sexy 40 (USA) 95´
Komedie. Sandy náhodou odhalí 
nevěru svého muže, opustí ho 
a i s dětmi se odstěhuje. Do jejího 
života vstoupí mladík, do kterého 
se zamiluje, společně pak čelí 
předsudkům společnosti.
Hrají: C. Zeta-Jones, J. Bartha
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Neděle 3. 10., 19.30
Kajínek (ČR) 107´
Drama. Není to životopis Kájínka, 
je to poselství o tom, že všichni 
mají právo na spravedlnost. Film 
ukazuje dobu, která není natolik 
vzdálená, aby neovlivňovala naši 
současnost. Vypráví o zločinu, 
trestu a těch, kdo o nich rozhodují. 
Hrají: V. Dlouhý, K. Lavronenko 
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let

Pátek 8. 10., 19.30
Salt (USA) 100´
Akční thriller. Agentka CIA je 
obviněna z toho, že je ruskou 
špionkou. Začíná závod s časem 
o odhalení pravdy, během kterého 
musí využít veškerých svých 
schopností a zkušeností.
Hrají: A. Jolie, L. Schreiber
Vstupné: 70 Kč
Od 15 let

Neděle 10. 10., 19.30
Dostaň ho tam (USA) 109´
Komedie. Z rockové hvězdy se 
stane vlivem chlastu a drog lidská 
troska. Dostat ho zpět na scénu je 
nadlidský úkol. 
Hrají: R. Brand, J. Hill
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Pátek 15. 10., 19.30
Největší z Čechů (ČR) 103´
Komedie. Neúspěšní filmaři 
dostanou nabídku natočit film 
z metropole českých rekordů 
a kuriozit Pelhřimova. Mají to být 
příběhy lidí, kteří něco vlastní pílí 
dokázali, ale jsou považováni za 
blázny. 
Hrají: J. Plesl, S. Babčáková
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Září
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: 65 Kč
Od 15 let

Neděle 12. 9., 19.30
Dopisy pro Julii (USA) 105´
Romantická komedie. Američanka 
Julie najde ve Veroně dopis z roku 
1957, který žádá o radu v otázce 
nešťastné lásky, odpoví a zahájí 
tak poetickou jízdu po starobylé 
Itálii plné slunce, vinic a lásky.
Hrají: A. Seyfried, G. G. Bernal
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Pátek 17. 9., 19.30
Agora (USA) 127´
Drama/historický. 
V roce 391 se Egypt nacházel 
pod nadvládou upadajícího 
římského impéria, v této době 
žije i vynikající astronomka 
a filozofka Hypatia.
Hrají: R. Weisz, M. Minghella
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Neděle 19. 9., 19.30
Zatím spolu, zatím živí (USA) 
109´
Komedie. Dva rozdílní lidé jsou 
uprostřed životu nebezpečného 
dobrodružství nuceni začít si 
důvěřovat. 
Hrají: T. Cruise, C. Diaz 
Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 26. 9., 19.30
Vrahouni (USA) 100´
Komedie. Tajný nájemný 
zabiják a počítačová expertka 
budou muset vyměnit pohodlí 
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ČKA připravuje

z raného období Oborohu a z ještě star-
ších časů stejně jako skladby z nového 
alba, případně ty úplně nejnovější, které 
by měly časem tvořit obsah buď mého 
příštího sólového alba nebo dalšího CD 
naší skupiny. A samozřejmě mohu kdy-
koli sáhnout po ledačems, co lze nalézt 
mezi tím. V současné době uvádím i blok 
nově zhudebněných žalmů, které ještě na 
žádném dosud vydaném albu nenajdete.

Ačkoli má každý koncert jisté proporce 
a  stavbu, lze jej okamžitě přizpůsobo-
vat situaci, náladě a prostředí. Svou 
roli při výběru písní hraje samozřejmě 
i období, v němž se právě koncert ode-
hrává. V čase adventním nebo vánoč-
ním, navíc třeba v sakrálním prostoru, 
vystoupení vypadá jinak než uprostřed 
léta pod širým nebem na festivalu na 

plovárně.  Koncertuji s pomocí kvalit-
ní aparatury, několika různých kytar 
a foukacích harmonik. Jde mi o to, aby 
na mých sólových recitálech i u písní 
známých z nahrávek s Oborohem nebo 
s jinými muzikantskými přáteli nespadla 
instrumentální stránka do roviny jed-
noduchých doprovodů, nýbrž aby sama 
o sobě nesla hudební sdělení.“  

Muzikantská historie skladatele, au-
tora textů, zpěváka a kytaristy Slávka 
Klecandra zahrnuje například velmi 
příznivé odezvy v odborných hudebních 
časopisech Rock & Pop, Big Beng! nebo 
Folk & Country; téměř výhradní autor-
ství hudby a textů pro jedno sólové a  pět 
úspěšných alb legendární folk-rockové 
skupiny Oboroh; autorství a aranžmá 
celovečerního programu společného ▶

Slávek Klecandr ve světelském 
kostele
Místní skupina České křesťanské aka-

demie ve Světlé srdečně zve na koncert 
Slávka Klecandra, který se uskuteční 
v chrámu Páně svatého Václava v pátek 
17. září od 19.00 hodin.

Slávek Klecandr, zkušený písničkář, 
zpěvák, kytarista a kapelník skupiny 
Oboroh, odehraje ve Světlé koncert, 
v němž budou převažovat jím zhudeb-
něné žalmy. Ostatně podobu svých 
sólových koncertů dokáže nejvýstižněji 
přiblížit on sám: „Sólové vystupování mi 

– na rozdíl od hraní s kapelou – umož-
ňuje volný pohyb v čase své muzikantské 
historie. Znamená to, že můžu hrát písně 
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koncertu Oborohu s Filharmonií 
Hradec Králové; koncertní turné po 
Irsku a zájezdy do řady dalších evrop-
ských zemí. 

V recenzích jeho koncertů jsme se 
mohli mj. dočíst: „A pokud jde o sílu 
jeho osobnosti, sálá z každé odehrané 
noty.“ (Jindřich Göth v časopise Big 
Beng!); „A když se vám někdy podaří 
slyšet Slávka živě a samotného, budete 
překvapeni, kolik muziky dokáže ještě 
dnes jeden člověk s kytarou udělat.“ 
(Milan Tesař, redaktor Rádia Proglas); 

„Netušil jsem ale, jaká síla bude vyzařo-
vat ze Slávka Klecandra...“ (Jiří morav-
ský Brabec v časopise Folk&Country)

Je tedy zřejmé, že recitál ve světel-
ském kostele bude výjimečným svátkem 
hudby.

Hynek Bouchal

▶

Nový Kalendář akcí

Kalendář s přehledem kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, které se 
od září do prosince uskuteční ve Světlé 
n. S. nebo v blízkém okolí, je zájemcům 
zdarma k dispozici v turistickém infor-
mačním centru. Vydavatelem kalendáře 
je kulturní zařízení KyTICe.

-zh-

Jazykové kurzy 2010/2011
Anglický jazyk: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí  Francouzský jazyk: začátečníci
Německý jazyk: začátečníci, mírně pokročilí Ruský jazyk: dle zájmu

Délka každého z kurzů a doba výuky:   říjen 2010 – květen 2011 = 30 týdnů = 60 vyučovacích hodin
Rozložení výuky:  1 x 2 vyučovací hodiny týdně
Začátek výuky jednotlivých lekcí:  nejdříve v 17 hodin
Velikost skupiny:  8 až 14 účastníků 
Cena kurzu: 1 800 Kč Místo konání:  ZŠ v Komenského ulici

Zájemci se mohou do kurzu zapsat a uhradit kurzovné v kanceláři odd. kultury od 1. 9. do 24. 9.
Pořadatel: KZ KyTICe – tel. č. 569 496 660 (odd. kultury)

Tip na knihu

V červenci byla v rámci mahlerov-
ských oslav pokřtěna kniha Kaliště 

– Gustav Mahler. Bezmála stostránkové 
dílo manželů Evy a Libora Prouzových 
a fotografky Marie Holečkové pojedná-
vá nejen o světoznámém skladateli, rod-
né vesnici, jeho dětství a mládí v Jihlavě, 
ale v širších souvislostech i o krajině 
mezi Humpolcem a Jihlavou.

„Dávat dohromady knížky nás baví. 
Když jsme se o tomto záměru od starosty 
dozvěděli, okamžitě jsme se začali shá-
nět po pamětnících. Moc času nebylo, 
ale na to už jsme zvyklí,“ řekla Eva Prou-
zová, autorka několika obdobných titulů 
o Kamenici nad Lipou.

Knihu vydalo Nakladatelství MH Be-
roun, vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, 
a. s. V turistickém informačním centru 
ji můžete koupit za 160 Kč.

Jaroslav Vála



Světelský zpravodaj září 2010 strana 24 strana 25 září 2010 Světelský zpravodaj 

Odchodu Květy Kimové želíme

Ve čtvrtek 10. čer- 
vna zemřela po těž-
ké nemoci Květa 
Kimová, učitelka 
zpěvu a ředitelka 
Uměleckého cen-
tra dětí a mládeže 
v Havlíčkově Bro-
dě. Bylo jí 54 let. 
Umělecké centrum 

založila společně s Lucií Rabensovou 
v roce 1999. Její třídou v Klubu mláde-
že v Horní ulici, později na Rubešově 
náměstí, prošly stovky dětí a mladých 
lidí. Kromě hlasových cvičení, klasic-
kých a populárních písní s nimi nacvi-
čovala divadelní představení a muzikály. 
Brodské publikum si jistě vzpomene na 
Popelku, Myší kožíšek, Elfí princeznu, 
Růži lásky, Sen noci svatojánské nebo 
Kdo si vezme Kateřinu. 

Květa Kimová významně přispívala ke 
kulturnímu dění v našem městě. Kromě 
muzikálů se její žáci tradičně představo-
vali na jarních a vánočních koncertech, 
vystupovali na předávání maturitních 
vysvědčeních či vítání občánků. Řadu 
z nich svědomitě připravila na přijímací 
zkoušky na hudební obory vysokých 
škol. Čest její památce.

Aneta Štefánková
(převzato z Havlíčkobrodských listů 

– červenec 2010)

Květa Kimová před jedenatřiceti lety 
stála u zrodu světelského smíšeného 

pěveckého sboru Gaudeamus. Tehdy 
ještě slečna Květa Rajdlová, učitelka 
zpěvu a hudební nauky v místní „li-
dušce“, byla jeho první sbormistryní. 
Spolupráce se sborem však byla po půl 
roce společného počátečního pěvecké-
ho snažení přerušena odchodem Květy 
na operní angažmá do Olomouce. 
I nadále však sledovala činnost sboru 
Gaudeamus a těšila se z jeho úspěchů, 
což stvrzuje i několik řádků, které 
napsala do almanachu sboru vydaného 
k 20. výročí jeho založení:

„Blahopřeji Vám všem k tak krásné-
mu jubileu smíšeného pěveckého sboru 
Gaudeamus. S láskou v srdci sleduji 
úspěchy ve Vašem pěveckém snažení. 
Upřímně se raduji, že Váš sbor doká-
že rozdávat tolik radosti, když zpívá 
v Dur či moll. Přeji Vám všem, moji 
milí a drazí, zpěváci a zpěvačky, pane 
dirigente, do další práce v pianu či 
forte, mnoho zdraví, lásky a úspěchů 
ve všech oktávách. S láskou Vaše Kvě-
ta Jevdokimovová.“

Všem přála zdraví, ji samotnou však 
zradilo. Mezi Světeláky je ale stále 
spousta lidí, a to nejen členů pěvecké-
ho sboru, kteří na Květu budou s úctou 
vzpomínat. 

Zdena Horní
kulturní zařízení KyTICe

Jiří Jun

Kulturní zaříze- 
ní KyTICe obdrželo 
dopis od Jiřího Ju- 
na, kreslíře perem 
a tuší, rodáka ze 
Světlé, který žije 
a pracuje v Cho-
dově u Karlových 
Varů. Dopis přetis- 

kujeme spolu s krátkou informací 
o výstavě v Plzni. 

V době od 6. října do 14. listopadu 
bude v Západočeském muzeu v Plzni 
probíhat VII. mezinárodní bienále kres-
by Plzeň 2010, soutěžní přehlídka kreseb 
od výtvarníků z celého světa.

Rok 2010 vyhlásilo UNESCO jako 
Rok sbližování kultur a Bienále kresby 
Plzeň bylo vybráno mezi 350 projektů 
celého světa, které naplňují ideu sbližo-
vání kultur.

Ve dnech 7. - 9. července zasedala 
mezinárodní porota složená z odborníků 
z několika evropských zemí, která shlédla 
1489 prací od 388 autorů ze 40 zemí. Pro 
plzeňskou výstavu porota vybrala 193 kre-
seb od 119 autorů z 26 zemí. Jiří Jun bude 
zastoupen kresbami Klíčení, Odkrývání 
a Na vahách, za které od poroty obdržel 
čestný certifikát ocenění nejvyšší kvality 

– Short list.                                       -zh-
foto: Jiří Hrbek
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Veteránem do Alp – jako Karel Čapek

Čtyřiatřicetiletý Zdeněk Vacek z Dol-
ní Březinky se prostřednictvím svého 
koníčku, kterým jsou historická auta, vy-
pracoval mezi naše přední publicisty světa 
automobilů. Vede veteránský internetový 
magazín, publikuje v řadě motoristických 

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

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 15.6. do 22.8.:

Beletrie
Gawende Atul - Komplikace

 - poznámky významného chirurga 
a filozofa  o práci lékařů podané 
s citlivostí a humorem

Keleová-Vasilková T. - Srdce v tem-
notách
 - nový psychologický příběh známé  

slovenské autorky
Läckberk Camilla - Kazatel

 - švédská detektivka
Pratchett Terry - Pyramidy

 - čtvrtá dvojkniha z románů Úžasné  
Zemělochy

Vondruška Vlastimil - Tajemství aba-
tyše z Asissi
 - nový případ zavede královského  

prokurátora Oldřicha z Chlumu da-
leko za  hranice Čech

Naučná literatura
Henderson Veronique - Jaká barva 

mi sluší?
 - poradce pro vkusné barevné sladění  

oblečení a líčení
Venezia Shlomo - V pekle plynových 

komor
 - autentické svědectví někdejšího čle-

na  židovského sonderkommanda 
v Osvětimi

Vondruška Vlastimil - Život ve 13. sto-
letí
 - druhý díl obrazového průvodce po 

historii  Českých zemí

Knihy pro děti a mládež
Funke Cornelia - Lovci strašidel na 

ledové stopě
 - strašidelný dobrodružný příběh

Klepáč Vladimír - Král lesa
 - pohádky o lesních zvířátkách, kde 

se  dovíte i ledacos poučného
Kubištová Jaroslava - Trampoty čer-

ného kocourka
 - pohádková knížka pro nejmenší

Eva Kodýmová

Víte, že…

…už brzy poběží portál www.svetla.na-
seadresa.cz, kde najdete zprávy ze Světlé 
a okolí? Jedná se o multimediální projekt 
Naše adresa – Havlíčkobrodsko, který 
představuje propojení webového a tištěné-
ho zpravodajství. Kromě centrálního webu 
www.havlickuvbrod.cz, budou existovat 
i tři další – Chotěbořsko, Přibyslavsko 
a Světelsko. Tištěný týdeník by měl začít 
vycházet koncem září, případně začátkem 
října. Bude se zaměřovat na region Havlíč-
kobrodsko. Prioritou celého projektu je co 
největší lokálnost.  jv

Podzemí o pouti

Prohlídky středověkého podzemí budou 
v rámci Svatováclavské pouti organizo-
vány od 11.00 hod. vždy v celou hodinu. 
Maximální počet návštěvníků v jedné 
skupině je 15 osob, v případě většího zá-
jmu bude počet prohlídek zvýšen. Poslední 
prohlídka se uskuteční v 17 hod. vstupné 
činí 20 Kč, děti do 6 let 10 Kč.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

časopisů i v denících, zvláště rád propagu-
je českou klasiku v zahraničí. Sám o sobě 
tvrdí, že ho tato vášeň provází již od dět-
ství, kdy každý kousek papíru pomaloval 
většinou obrázky aut s typickými stupač-
kami po stranách karoserie. 

Olga Scheinpflugová před Škodou Rapid (foto Karel Čapek)
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Mezníkem pro něj prý byl rok 1990, 
kdy poslal blahopřání k 90. narozeninám 
slavné automobilové závodnici Elišce 
Junkové a když od ní přišlo poděkování, 
byl definitivně chycen světem starých aut. 
Během studií na Vysoké škole ekonomické 
v Praze docházel často do Národního tech-
nického muzea, vyhledával v archivních 
materiálech a tím se současně i vzdělával. 
Díky svému stále se prohlubujícímu zájmu 
se po úspěšném ukončení studií dostal na 

civilní vojenskou službu právě do archivu 
technického muzea, kde měl neomezený 
přístup k mnoha cenným materiálům 
zachycujícím rozvoj automobilismu. Po-
máhal s jejich záchranou v zatuchlých 
prostorách pražské Invalidovny, stejně 
jako s následnou identifikací a digitalizací 
mnohých skvostů.

Jako každý správný kluk či chlap po-
chopitelně toužil po svém autě. Ale nebyl 
to Mercedes nebo Ford, ani nejnovější typ 
značky Škoda. Zdeněk si vysnil stařičkou 
Tatru 75. Hledal v inzertních rubrikách 
automobilových časopisů, objížděl maji-
tele historických aut, dostal se do mnoha 
stodol s ukrytými automobilovými dědeč-
ky – to byl rok 2001. Ale jak už to v životě 
chodí, nezískal původně vytipovanou 
Tatru, nýbrž její vrstevnici Škodu Rapid 
z roku 1940, kterou objevil u jednoho sbě-
ratele historických aut. 

Zde začíná automobilové dobrodružství 
Zdeňka Vacka s veteránem Škoda Rapid 
typu 922. Již při první prohlídce poznal, 
že tehdy více než šedesát let starý vůz 
s platnou SPZ i TK a emisemi je v až 
nečekaně dobrém stavu. Než se však 

definitivně rozhodl k jeho koupi, přibral 
si k další kontrole odborníka, Světeláka 
pana Jaromíra Vadinského. Ten první 
dojem automobilového fandy potvrdil, 
a tak již nic nestálo v cestě zachovalou 
babičku Škodu Rapid koupit. Po jejím 
převozu domů do Dolní Březinky se nový 
majitel držel nejdůležitější zásady automo-
bilových veteránů: „Co funguje, v tom se 
nešťourej!“ Pan Vadinský zkontroloval 
to nejdůležitější: brzdy, řízení a elektriku, 

o nový lak a repasi dalších komponentů 
se postaral pan Josef Čelanský z Dolní 
Březinky a vnitřní čalounění vozu peč-
livě zrestauroval pan Milan Janďourek 
z Humpolce. Po dvou letech tak byl vete-
rán uveden do stavu blízkého původnímu, 
takže umožňoval bezproblémovou jízdu 
v silničním provozu. 

Nebyl by to ale Zdeněk Vacek, aby se 
s tím spokojil. V muzeu mladoboleslavské 
Škody začal pátrat po historii vozů typu 
Rapid, který firma vyráběla od roku 1935. 
Do rukou se mu dostaly staré záznamy, 

ve kterých objevil zajímavou informaci, 
že v roce 1937 koupil vůz Škodu Rapid 
typu 901 známý spisovatel a dramatik 
Karel Čapek pro svoji ženu herečku Olgu 
Scheinpflugovou. Ta informace ho natolik 
zaujala, že se začal zajímat o další osud 
Čapkova vozu, neboť Karel Čapek je pro 
něj uznávanou literární osobností. „V Pa-
mátníku národního písemnictví jsem před 
lety objevil podrobné itineráře spisovate-
lových cest do Alp, které překvapily i Spo-
lečnost bratří Čapků,“ prozradil Zdeněk.

A to je další díl dobrodružství s historic-
kou škodovkou. Vyvstala myšlenka vydat 
se stejnou cestou jako oba umělci. Důleži-
té bylo, že pro uskutečnění této cesty se 
Zdeňkovi díky letité spolupráci podařilo 
získat důvěru a podporu automobilky Ško-
da. Tu zaujal dosud nevyužitý propagační 
potenciál Čapka jako spokojeného majitele 
hned dvou škodovek.

Příprava skoro detektivní výpravy tr-
vala několik měsíců. S manželkou Petrou 
podrobně prostudovali Čapkovy itineráře, 
které před tři čtvrtě stoletím připravil Au-
toklub RČs., hledali v současných mapách 
původní silničky, počítali a kombinovali. 
Technici muzea mladoboleslavské auto-
mobilky před cestou podrobně prohlédli 
technický stav Škody Rapid a jako dopro-
vodný vůz byla zapůjčena horká novinka 

– Škoda Fabia Combi RS s turbomotorem 
o výkonu čtyřikrát vyšším než u rapidu: 
180 místo 42 koní. 

Manželé Vackovi si ze dvou Čapkových 
alpských cest vybrali tu delší z roku 1937, 
která měřila více než 3 000 kilometrů 
a vedla přes Rakousko, Itálii, Švýcarsko, 
Francii, Lichtenštejnsko a Německo. Start 
dvou škodovek, sedmdesát let starého Ra-
pidu a nové Fabie, do které zasedli Petřini 
rodiče, byl stylově v Praze na Vinohra-
dech před vilou bratří Čapků v sobotu 
19. června. Cílem první etapy se po 368 
kilometrech ujetých převážně v dešti sta-
ly rakouské lázně Bad Ischl. Přišly další 
zajímavé zastávky, Salcburk, do nebe se 
tyčící Grossglockner: „Třicet kilome-
trů stoupání do výšky 2 571 metrů na 
Edelweisspitze, kde ještě ležel sníh, jsme 
zvládli s naším veteránem celé na dvojku,“ 
hrdě dodal vedoucí expedice.

„Určitě nezapomenutelným zážitkem 
pro celou naši čtveřici cestovatelů byla 
zastávka v tyrolském Gnadenwaldu, kde 
jsme navštívili hotel Speckbacher, ve 
kterém tehdy Čapek požádal Olgu o ruku. 
V jiném hotelu v Interlakenu jsme dokonce 
personálu předložili historickou Čapkovu 
účtenku z července 1937. Dobové ceny nás 
všechny rozesmály.“ Obě škodovky ▶

Účastníci výpravy Petra a Zdeněk Vackovi u Rapidu a Jana a Vladimír Parenicovi 
u Fabie v průsmyku Pordoi (2239 m n. m.) 

Na Glossglockner na dvojku, dolů místy 
i na jedničku



Světelský zpravodaj září 2010 strana 28 strana 29 září 2010 Světelský zpravodaj 

postupně zdolávaly další zajímavá 
místa, jako například Bolzano v italských 
Dolomitech, populární lyžařský ráj Cor-
tina d Ámpezzo, francouzské Chamonix 
na úpatí Mont Blancu, město čokolády 
švýcarský Curych, Ženevské jezero a také 
nechvalně proslulý Mauthausen v Němec-
ku. Na rozdíl od Čapka a Scheinpfl ugové, 
kteří tehdy přespávali v hotelích, čtyřčlen-
ná výprava novodobých cestovatelů nachá-
zela ubytování v kempech a sama si vařila. 
Romantické výhledy na alpské velikány za 
ty chladné noci ve spacáku stály.

Celé dobrodružné až detektivní putová-
ní po stopách Karla Čapka trvalo 18 dní, 

veterán Škoda Rapid najel téměř 3 500 
kilometrů s průměrnou spotřebou deseti 
litrů benzínu a 0,3 l motorového oleje na 
sto kilometrů. „Světe div se, ta alpská ces-
ta proběhla bez větších technických závad, 
za zmínku stojí pouze porucha na elektro-
instalaci, která je na voze stále původní. 
Auto se však nezastavilo, pouze jsme mu-
seli obden dobíjet šestivoltovou baterii,“ 
s oprávněnou pýchou na výkony dědečka 
automobilu závěrem dodává automobilový 
novinář Zdeněk Vacek, původem z Dolní 
Březinky. Zároveň neopomene vyslovit 
dík své manželce Petře za perfektně 
zvládnutou roli navigátorky i fotografky 

▶ výpravy, svým rodičům za všestrannou 
podporu včetně aktuální předpovědi poča-
sí na trase a Petřiným za doprovod. Ti na 
rozdíl od manželů Vackových cestu absol-
vovali v moderní, rychlé a pohodlné Fabii 
RS. Rozdíl v únavě obou posádek vozidel 
vyrobených v rozmezí 70 let byl dost zna-
telný. Ale jak známo „zážitky nemusejí být 
jen kladné, jen když jsou silné“…

Jiří Víšek
Foto: Petra Vacková (1), 

archiv autora (2)

Dopis čtenáře

Moped́áci propagují Světlou

Stadion klub S11 Světlá nad Sáza-
vou je agilní parta lidí, která šíří slá-
vu dnes již historických malých mo-
tocyklů české výroby, mopedů typu 
Stadion S11. A co víc, ti stále mladí 
kluci na svých strojích každoročně 
vyráží na populární spanilé jízdy po 
celé naší republice a propagují tak 
naše město Světlá nad Sázavou. 

Bylo tomu tak i o letošních letních 
prázdninách, v roce 20. výročí založení 
klubu. Dlouho dopředu se plánovala ta 
letošní týdenní cesta, která vedle kraje 
Vysočina protínala další čtyři kraje re-
publiky: Středočeský, Ústecký, Plzeň-
ský a Jihočeský. 

Start Spanilé jízdy 2010 byl v sobotu 
3. července před radnicí na náměstí 
Trčků z Lípy. Pro celou kolonu, tradič-
ně doprovázenou nezbytnou Škodou 
1203, byla určitě zajímavou zastávkou 
obec Křečovice u Benešova, kterou 
proslavil populární fi lm Jiřího Menzla 
Vesničko má středisková. Nocovalo se 
na Slapské přehradě v kempu Cholín. 
Další den čekala kolonu mopedů etapa 
dlouhá téměř 140 km, která vedla přes 
Dobříš, chmelu zaslíbená města Rakov-
ník a Žatec do Chomutova, během cesty 
mopeďáci navštívili například muzeum 

V Křečovicích u Benešova
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motocyklů na Křivoklátě. Cílem druhé-
ho dne bylo mediálně tolik proslavené 
Kamencové jezero u Chomutova, kde 
celá výprava strávila pondělní den 
odpočinku. Čtvrtý den byl přesun přes 
Žatec a Kaznějov do západočeské met-
ropole Plzně. Zde se výprava ubytovala 
v kempu Litice. Ve středu 7. července 
přejížděla kolona mopedů a populární 

„dvanáctsetrojka“ s vlajkou města Svět-
lá nad Sázavou na střeše z Plzeňského 
kraje do jižních Čech. Na trase byla 
opět zajímavá místa, jako Nepomuk se 
Zelenou horou známou z románu Mi-
loslava Švandrlíka Černí baroni, cílem 
předposlední etapy byly Strunkovice 
nad Blanicí. V autokempu Žíchovec 
měli Světeláci den odpočinku, takže 
tu strávili dvě noci. Čtvrtek 8. červen-
ce byl dnem odpočinku, ale nebylo to 
odpočívání v tom pravém slova smyslu. 
V programu poznávání krás naší vlasti 
vyrazili světelští cestovatelé na zříce-
ninu hradu Helfenburk poblíž Volyně, 
zajímavá byla návštěva dalšího místa 
známého z filmového plátna, Hoštice, 
proslavené Troškovou trilogií Slunce, 
seno..., na vlakové zastávce pod Hoš-
ticemi si všichni připomněli známé 
volání vlakové průvodčí: „Nezastavuje-
me, máme zpoždění.“ V pátek 9. srpna 
čekala na historické mopedy předpo-
slední etapa přes Vodňany, Týn nad 
Vltavou a Tábor do kempu u Knížecího 
rybníku. Naposledy se stavěl velký stan 
pro přenocování, naposledy se večer 
roztáčela pípa s pivkem a u ohýnku se 
vzpomínalo na všechna zajímavá místa, 
která parta světelských mopeďáků bě-
hem toho červencového týdne navštívi-
la. V sobotu se peloton „kozích dechů“ 
i s doprovodem vydal na poslední etapu 
letošní Spanilé jízdy, která měla cíl 
doma ve Světlé nad Sázavou. Zastáv-
ka byla již téměř „doma,“ v obci Želiv, 
místě se známým premonstrátským 
klášterem, a potom přišla Světlá nad 
Sázavou. 

Shrnuto, jízda pěti kraji se vydařila, 
vždyť během těch osmi stovek kilo-
metrů nepotkala výpravu žádná větší 
závada natož nehoda. Všichni účastníci 
výpravy si pochvalovali dobré počasí, 
poznali mnoho zajímavých míst, všude, 
kde zastavili, budili jejich stroje zaslou-
ženou pozornost, všichni si vyzkoušeli 
spolehlivost svých strojů a to byly hlav-
ní důvody celé té cesty. 

Jiří Víšek
Foto: archiv klubu Stadion S11

Jak bude vypadat světelské nádraží?

V letošním roce uplyne 140 let od vybu-
dování úseku Severozápadní dráhy mezi 
Kolínem a tehdejším Německým Brodem. 
Pravidelná doprava byla zahájena o rok 
později. Ze stejné doby je i výpravní 
a odbavovací budova světelského nádraží, 
přesněji řečeno její levá část z pohledu 
od kolejiště. Pravá část byla ve stejném 
provedení přistavěna v souvislosti se 
zahájením provozu na trati Světlá nad 
Sázavou – Kácov roku 1903. Nádražní 

budova ve Světlé patří k nejhezčím na trati, 
celé nádraží a jeho okolí bylo v 90. letech 
za silné finanční podpory města upraveno 
a modernizováno.

Když se na radnici dostala informace 
o tom, že České dráhy, konkrétně Regi-

onální správa majetku Brno, vybraly naši 
nádražní budovu k zateplení, které by 
navždycky zničilo její historickou podobu, 
vyburcovalo to radu města ke krokům, 
které by měly rozhodnutí ČD změnit. 
Zateplení budovy včetně výměny oken 
samozřejmě vítáme, ale polepení budovy 
izolací a nahrazení fasády fólií napodo-
bující cihly, otlučení nadokenních ozdob 
apod. je nepřijatelné. Jednání se správcem 
budovy (Regionální správa majetku Brno) 

žádnou změnu nepřineslo, jeho rozhodnutí 
budovu zateplit zvnějšku je zatím hlavně 
z finančních důvodů nezvratitelné. Proto 
se vedení města odhodlalo ke kroku, 
který by měl zásah do budovy alespoň 
pozdržet, aby mohla být vedena další ▶
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Skvělý start fotbalistů do nové sezony

Tak úspěšný vstup do nové sezony 
fotbalisté A mužstva FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. nepamatují. Po třech úvod-
ních kolech I. A třídy 2010/2011 byli na 
1. místě šestnáctičlenné tabulky se zis-
kem devíti bodů a skóre 12:3. V úvodním 
kole soutěže porazili svěřenci trenéra 
Poláka na domácím hříšti TJ Sokol Štoky 
4:2, když se o branky podělili  Křikava 
(3) a  Rezek (1). Ve druhém kole vyhráli 
fotbalisté Světlé v Humpolci nad týmem 
FK Humpolec B 4:1 (Křikava 3 góly, 
Valenta 1). I ve třetím utkání soutěže si 

dokázali Světeláci udržet znamenitou 
čtyřgólovou normu, neboť doma porazili 
po skvělém výkonu Spartak Pelhřimov B 
4:0 (Valenta 2 góly, Křikava 1, Štros 1). 
Křikava zřejmě opět nalezl své správné 
kopačky, protože v prvních dvou zápa-
sech zaznamenal hattrick a svůj sedmý 
gól přidal právě proti Pelhřimovu.

Trenér František Polák, který se svým 
týmem vstupoval do soutěže s před-
sevzetím hrát opět na špici, první tři 
zápasy zhodnotil slovy: „Všechna tři 
úvodní utkání jsme vyhráli zaslouženě, 

ale v těch prvních dvou jsem nebyl zcela 
spokojen. Nedařilo se nám udržet kon-
centraci po celý zápas, vždy se střídaly 
dobré momenty s těmi horšími. Až v tom 
třetím doma s Pelhřimovem jsem kluky 
za výkon pochválil. Dokázali jsme po ce-
lých 90 minut kontrolovat hru, hrálo se 
pod naší taktovkou. Kluci na hřišti splnili 
to, co jsme si předsevzali. Ale ten úspěš-
ný začátek nepřeceňuji, ještě nás čeká 
hodně zápasů a určitě těžší soupeři.“

Je chvályhodné, že se trenérovi po-
dařilo sestavit perspektivní mužstvo 

Světelská zahrádka

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu ve Světlé n. S. pořádá 
v letošním roce opět výstavu ovoce, 
zeleniny a květin Světelská zahrádka. 
Od pátku 1. října do neděle 3. října bude 
v sále Společenského domu k vidění 
přehlídka výpěstků nejenom místních 
zahrádkářů. Pořadatelé prosí všechny 
pěstitele – i nečleny ČZS, aby rozšířili 
výstavu i o své výpěstky (dopravte je 
odpoledne ve čtvrtek 30. září do výstav-
ních prostor). 

Ani v letošním roce nebude chybět 
možnost zakoupit si květiny pokojové 
i pro venkovní pěstování, cibulky květin 
pro výsadbu, dále pak med a výrobky 
z včelího vosku. Na vaši návštěvu se těší 
světelští zahrádkáři.

Ota Jirák

▶ jednání. Městem byl ministerstvu 
kultury dán podnět k prohlášení výpravní 
a odbavovací budovy železniční stanice 
Světlá nad Sázavou za kulturní památku. 
Nelze předjímat rozhodnutí ministerstva, 
ale po dobu správního řízení, které se na 
základě našeho podnětu povede, nesmí 
majitel na budově provádět žádné změny. 
Takto získaný čas bude využit k hledání 
možností, jak upravit budovu a zachovat 
její unikátní zjev. 

Josef Böhm, místostarosta
Foto: Jiří Víšek

Na nově rekonstruovaném zimním stadionu v Pěšinkách v šatně hokejového 
A mužstva HC Světlá nad Sázavou je u vstupu do sprch a WC tato informační 
tabulka. Je tedy pravděpodobné, že od nové sezony budou hrát v A týmu HC 

Světlá n. S. ženy. 

Text a foto: jív
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Nešpor se v Bohemians 1905 chytil

Talentovaný třiadvacetiletý fot-
balista Daniel Nešpor, který začínal 
s fotbalem před sedmnácti roky ve 
Světlé nad Sázavou na hřišti v Ná-
dražní ulici, učinil ve své sportovní 
kariéře další krok kupředu. Po Světlé, 
Havlíčkově Brodu, dorostu v pražské 
Spartě, Jihlavě a druholigové Vlašimi 
je nyní zapsán na soupisce populární-
ho pražského klubu Bohemians 1905 
a již nastupuje v zápasech Gambrinus 
ligy. 

Ke „Klokanům“ přišel z Graffinu Vla-
šim zatím pouze na půlroční hostování. 
Hostovací lístky podepsal zelenobílým 
barvám 13. června, když předtím absol-
voval s novým týmem letní soustředění 
na Slovensku. Vlašimský trenér Roman 
Nádvorník, který před časem o Danovi 
prohlásil, že vedle fotbalového talentu je 
navíc charakterově výborný člověk, věří, 

že se v Bohemians zviditelní a může jít 
ještě výš. 

Historicky prvním zápasem Daniela 
Nešpora v Gambrinus lize bylo 26. čer-
vence televizní utkání 2. kola soutěže 
FC Hradec Králové – Bohemians 1905, 
ve kterém si zahrál celých devadesát 
minut. Po remíze 1:1 prvoligový nová-
ček prohlásil: „Osobně jsem se na svoji 
ligovou premiéru moc těšil, byl to můj 
životní sen, zahrát si nejvyšší domácí 
soutěž, a to, že to bylo před vyprodaným 
stadionem, celý ten dojem ještě navyšuje. 
Samozřejmě v mém výkonu byly chyby, 
ale celkem mám z utkání pozitivní do-
jem.“ Celý zápas si Dan zahrál i v ná-
sledujícím ligovém kole v Plzni, tam 

„Bohemka“ prohrála 1:2. Premiérové ví-
tězství svého týmu zažil ligový mladíček 
se světelskými kořeny v sobotu 7. srpna 
na stále ještě novém stadionu pražské 
Slavie v Edenu, kde mají Bohemians 

Trenéři mladší přípravky Petr Janota a Slávek Muzikář při prvním seznamovacím 
tréninku po letní přestávce

z domácích hráčů (jediným „cizincem“ 
je brankář Luboš Koudelka z Havlíčkova 
Brodu). Kdo tedy je v kádru A mužstva: 
Luboš Koudelka, Luboš Rezek, Petr 
Dvořák, Martin Náděje, Milan Šmíd, 
Martin Karel, Bohuslav Císař, Roman 
Závorka, Michal Čáslavský, Jiří Valenta, 
Miroslav Křikava, Josef Štros, Tomáš 
Bárta, Jan Pohnětal, Rostislav Frolka, 
Martin Křikava. 

Text a foto: jív

Střelec Miroslav Křikava 

Hledají kluky fotbalisty

FK Sklo Bohemia Světlá n. S. hledá 
kluky pro doplnění úspěšného družstva 
mladší přípravky, které v minulé se-
zoně v okresním přeboru ani jednou 
neprohrálo a zaslouženě tak získalo 
titul přeborníka okresu ve své katego-
rii. Byla to ta nejlepší známka na vy-
svědčení trenérů Libora Tecla a Slávka 
Muzikáře. Pro novou sezonu prvně 

jmenovaného vystřídal na trenérském 
postu bývalý vynikající brankář Petr 
Janota a nové trenérské duo Muzikář, 
Janota hledá kluky ročníků 2003 až 
2005, kteří by chtěli hrát fotbal. Trénin-
ky mladší přípravky jsou vždy v úterý 
a ve čtvrtek na hřišti v Nádražní ulici, 
vždy od 17 hod. 

Text a foto: jív

Hokejový turnaj 

V sobotu 18. září se uskuteční na 
ledě Sportovního centra v Pěšinkách 
hokejový turnaj starších žáků O pu-
tovní pohár města Světlá nad Sáza-
vou, který připravili realizační tým 
a rodiče družstva starších žáků HC 
Světlá n. S. 

Turnaj je určen mladým hokejistům 
ročníku 1997 a mladším. Vedle domá-
cího družstva se turnaje zúčastní týmy 
HC Chotěboř, Stadion Nový Bydžov 
a HHK Velké Meziříčí. Hrát se bude 
systémem každý s každým, vždy 2 x 15 
minut čistého času. Turnaj bude zahájen 
v 8:30 hod. zápasem HC Světlá n. S. 

– Stadion Nový Bydžov a postupně bude 
následovat vždy po úpravě ledu dalších 
pět utkání. 

Slavnostní vyhlášení výsledků s pře-
dáním pohárů a medailí je naplánováno 
na 16. hodinu. 

jív ▶
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Jiří Krupička první na novém ledě

Sportovec tělem i duší, jednašedesá-
tiletý Jiří Krupička se zapsal do histo-
rie nového Sportovního centra Pěšinky 
tím, že v pátek 27. září jako první 
okusil se svými bruslemi čerstvý, ještě 

„teplý“ led. 
Stále aktivní fotbalista bude mít 

v Pěšinkách k ledu velice blízko, je 
totiž členem party ledařů, kteří se 
mimo jiné budou starat o úpravu ledo-
vé plochy. 

Jirkovi lze jen přát, aby si ledu 
v nové hale užil a všichni hokejisté 
i bruslící veřejnost byli s kvalitou ledu 
spokojeni. 

Text a foto: jív

1905 v současné době své domácí 
prostředí. Zelení porazili ambiciózní FC 
Slovácko 1:0 a sám Daniel Nešpor k at-
mosféře po vítězném utkání se Slovác-
kem dodal: „V zápase se mi hrálo dobře 
a celkově jsem si to užil. Slovácko bylo 
silným soupeřem, ale my jsme se na něj 
dobře připravili a odměnou nám byla 
první výhra v nové sezoně.“ 

V sestavě Bohemians 1905 jsou 
Nešporové dva. Zatímco náš Světelák 
hraje v obraně s číslem 30, ten druhý, 
dvacetiletý Martin, hrál již v dorostu 
Klokanů, je útočníkem a na zádech má 
číslo 14. Nezbývá než Danovi přát další 
zápasy odehrané v naší nejvyšší fotbalo-
vé soutěži. 

Text a foto: Jiří Víšek

▶ Letní hokejový kemp

V týdnu od 15. do 22. srpna se usku-
tečnil již 3. ročník letního hokejového 
kempu malých světelských hokejistů. 
Kemp neboli soustředění proběhlo na 
chatách v Dobré nad Sázavou za účasti 
13 dětí, přičemž nejmladšímu Jakubo-

vi bylo 5 a nejstaršímu Lukášovi 13 
let. Program byl velice pestrý a někdy 
i fyzicky náročný. Celý týden probíha-
la kempová soutěž, která byla složená 
z různých sportovních aktivit, jako je 
jízda na kole, běh, střelba hokejkou 
na brankáře, střelba ze vzduchovky, 

Výprava v Praze nad Nuselským mostem

plavba na voru přes rybník a další. Celý 
týden děti s nadšením plnily různé 
zábavné úkoly a soutěže, mimo jiné to 
byla stavba voru z PET lahví, hledání 
pokladu, noční šipkovaná a spousta 
dalších her.

Velkým překvapením všech účast-
níků letošního hokejového kempu byl 
tajný celodenní výlet. Kromě několika 
dospělých nikdo do poslední chvíle 
netušil, kam se jede. Vyjelo se vla-
kem směr Praha. Cíl výletu se všichni 
dozvěděli téměř až na místě, když se 
vystoupilo z autobusu v Praze 4 na 
Kavčích horách. Potom teprve všem 
zúčastněným došlo, kam celé dvě 
hodiny cestují. Cílem výpravy byla ná-
vštěva a exkurze v České televizi. Zde 
jsme viděli zákulisí natáčení různých 
televizních pořadů. Viděli jsme čtyři 
studia, ve kterých se natáčejí pořady 
ČT. Menší děti nadchly kulisy z Kou-
zelné školky a Hřiště 7, ostatní byli 

Při zkoušení filmových kostýmů
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Jak začínal hokej ve Světlé

Od pátku 3. září mají světelští 
hokejisté pro svůj sport ty nejlepší 
podmínky, které jim nabízí zrekon-
struovaný zimní stadion v Pěšin-
kách. Prostorné šatny s dokonalým 
sociálním zařízením, krytá ledová 
plocha s rozměry 28 x 58 m, jaké vy-
žadují trendy současného moderního 
hokeje, ohraničená kvalitními plas-
tovými mantinely s bezpečnostními 
skly a to vše pod střechou, ukryto 
před nepříznivými povětrnostními 
vlivy, nechybí ani rehabilitační lin-
ka pro sportovce. 

Společná fotografie z Dobré

nadšeni z originálních kostýmů, které 
si mohl každý vyzkoušet. Největší zá-
jem vzbudil cestovní plášť ze seriálu 
Arabela. I v Praze se plnily sportovní 
úkoly, které se započítávaly do kem-
pové soutěže. Její výsledky pak byly 
slavnostně vyhlášeny poslední večer 
v Dobré.

Všichni účastníci byli oceněni diplo-
my a dárečky, za které touto cestou dě-
kují všem sponzorům, bez kterých by 
se hokejový kemp nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří především 
firmám: Pekárna Milan Brokl, ViD 
elstroem, Ski sport Tichý, Drogerie 
Holoubek, Time Potěhy, Jihlavské 
potraviny, Nowaco, Vitana, Restaura-
ce Alfa, a samozřejmě všem rodičům 
a prarodičům  malých hokejistů.

Text a foto: Bohuslava Böhmová

Ale světelský hokej začínal v jiných 
podmínkách. Vzpomíná jeden z pa-
mětníků, všestranný sportovec, dnes 
sedmaosmdesátiletý František Trtík:

„Hokej se ve Světlé začal hrát nej-
dříve na řece Sázavě, v místech nad 
splavem, kde se říkalo Panská řeka. 
To bylo přibližně v roce 1938. Hřiště 
tvořil obdélník ohraničený asi 20 cm 
vysokými mantinely s dřevěnými bran-
kami nynějších rozměrů. Jako jedni 
z průkopníků ledního hokeje ve Světlé 
nastupovali k přátelským utkáním: 
brankář František Košek a dále Karel 

a Ladislav Krupičkovi, Václav a Josef 
Novákovi, Petržílka, Šembera, Ladi-
slav a Čeněk Langpaulovi. Dále to 
byli Ledečáci Vova Novopacký, Josef 
Dvořák a Josef Wolf. Z těch mladších 

to potom byli hokejisté Jaroslav a La-
dislav Tomáškovi, Jaroslav Prchal, Ja-
roslav Pros, Miloš Strašík, František 
Vlček, Josef Vlček, Václav Partyk, Jan 
Hořínek a František Trtík. Je možné, 
že některé další jméno vypadlo z pa-
měti.

Jelikož řeka byla k tomuto účelu ne-
bezpečná, hledalo se jiné místo. Proto 
se hokejové hřiště stěhovalo do parku 
na první rybník (Dolní parkový), kde 
dříve stával krásný altánek. Ten nám 
z počátku sloužil jako převlékárna. Je-
likož byly problémy s převlékáním hrá-
čů v altánu, byla pro hráče obstarána 
jako kabina menší místnost v zadní 
části hostince na Malé Straně, odkud 
se na zápasy chodilo nynější Wolke-
rovou ulicí. Mantinely byly stejné František Trtík při návštěvě nového hokejového stadionu, krátce před jeho otevřením ▶
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jako na řece. Problémy byly vždy, 
když nastala obleva a při nástupu 
jara. Tehdy bylo vždy nutné mantinely 
z vody pracně vytahovati. Myslím, že 
v roce 1942 jsme požádali tehdejšího 
vedoucího pily v Kochánově (dnes 
Malý Mlýnek) pana Janečka, rodáka 
z Příseky, aby pro hokej přenechal 
prkna na stavbu mantinelů, ovšem 
bez finanční náhrady. Ten nám vyho-
věl, a tak jednoho dne jsme přivezli 
z Kochánova dvěma nákladními vozy 
prkna do Příseky na zahradu pana Tr-
tíka v čp. 14, kde pan Benda, původně 
vyučený tesař, pro nás vyrobil na celé 
hřiště na tu dobu výborné mantinely, 
asi jeden metr vysoké. Takové v té 
době neměly ani velké hokejové kluby, 
například v Havlíčkově Brodě, Chotě-
boři, Pelhřimově a dokonce ani v Jih-
lavě. Tak se již tenkrát hrál ve Světlé 
hokej na hřišti s vysokými mantinely, 
jak se hraje podnes. Problém byl opět 
s jejich odklízením, když led roztál.

V té době byli hybnou pákou hokeje 
na Světelsku dobrovolníci Strašík, Ko-
tink, Miloš Novotný, Ladislav Šťovíček, 
Šembera, Ladislav Krupička, Jan 
Smutný, Jaromír a Vlastík Šabachovi, 
Ferdinand Dokoupil, František a Josef 
Adamcovi, Arnošt Jelínek a další. Po 
tolika letech se mi některá jména již 
vytratila.

Po vybudování fotbalového stadionu 
na Staré pile v dnešní Nádražní ulici 
došlo i k postavení hřiště pro hokej 
v místech, kde je nyní tréninkové fot-
balové hřiště. Sem byly převezeny 
mantinely z parku a vybudovala se 
postupně plocha, na kterou se při mra-
zech stříkala voda, většinou vždy dva 
dny a noc. Tohoto úkolu se většinou 
ujali Jaroslav Kotink, Láďa Šťovíček 
a další příznivci, kteří fandili hokeji. 
Zde se hrály již v rámci Jihlavského 
kraje různé mistrovské zápasy a soutě-
že, které v jiných rozměrech pokračují 
i nyní.“

Později se hokej stěhoval k zámku, 
do míst, kde je dnes parkoviště u hos-
pody U Gusty, a nakonec byla plocha 
s přírodním ledem v Sázavské ulici, 
v místě dnešních tenisových kurtů.

Text a foto: jív

▶ Triatlon pod Melechovem

Neustálý déšť provázel během tří 
disciplín všechny účastníky 13. roč-
níku populárního triatlonového 
závodu Malý železný muž/žena Me-
lechova. Na start závodu na břehu 
rybníku v Koutech se postavilo 62 
triatletů, mezi kterými byly dvě od-
vážné ženy. 

Po čtyřech stech metrech plavání 
byla na čele závodu favorizovaná 
dvojice, zkušený reprezentant Tomáš 
Bednář a zástupce mladší triatlonové 
generace Pavel Hotař, oba z Jihlavy. 
Asi uprostřed startovního pole šel 
z vody čtyřiačtyřicetiletý Světelák 
František Tichý, reprezentující barvy 
Veloservisu Havlíčkův Brod a čtrnáctý 
od konce doplaval o pět let starší další 
Světelák Jaroslav Procházka. Druhou 
disciplínou závodu bylo 35 kilometrů 
jízdy na kole, a právě při cyklistické 
části se pro oba sportovce ze Světlé zá-
vod lámal do opačných poloh. Zatímco 
Tichému se podařilo předjet větší počet 
soupeřů a dostat se na dohled špičky 
závodního pole, Procházka druhou dis-
ciplínu nedokončil, když hned dvakrát 
píchl galusku a do cíle závodu na Horní 
Pasece kolo dotlačil, tím pro něj závod 
skončil.

Při závěrečném 6,5 kilometru dlou-
hém běhu, který účastníky závodu 
zavedl až na vrchol Melechova, Fran-
tišek Tichý potvrdil, že patří mezi 
nejlepší vytrvalce nejen na Vysočině. 

Nejrychlejším během ze všech (24:02 
min.) se vypracoval až na čtvrté místo 
v celkové klasifikaci, když byl nejlepší 
v kategorii 40 – 49 let. Překvapivě se 
vítězem závodu nestal favorizova-
ný Tomáš Bednář, ale Václav Holub 
z Mladé Vožice. 

Pro Jaroslava Procházku byla ta tři-
náctka v počtu startů pod Melechovem 
opravdu smolná. Sám k tomu dodal: 

„Byl jsem na startu všech třinácti roč-
níků závodu, ale jen jednou jsem to 
nedokončil. Na tom nešťastném čísle 
13 bude něco pravdy, ale těžkou hlavu 
si z toho nedělám, pořád je to jenom 
sport a dělám ho rád.“

Konečné pořadí nejlepších 
v celkové klasifikaci 13. ročníku 
závodu:

1.   Václav Holub (Mladá Vožice) 
  1:28:34 hod., 
2.  Pavel Hotař 1:31:35, 
3.   Tomáš Bednář 1:31:44 
  (oba Jihlava), 
4.   František Tichý (Světlá n. S.) 
  1:33:22.

Věková kategorie 40 – 49 let: 
1.   František Tichý (1966, Světlá n. S.) 

Text a foto: jív

Pěšky a docela s úsměvem přichází 
do cíle Jaroslav Procházka po dvou 

defektech

František Tichý s pohárem za vítězství 
v kategorii 40 – 49 let
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Turistika

Poslední srpnová sobota patřila 
jako obvykle turistům a jejich dál-
kovému pochodu Cestami Jaroslava 
Haška, na který se do Světlé sjíždějí 
turisté z různých končin republiky.

Prezentace, start i cíl pochodu, stej-
ně jako přenocování vzdálenějších 
účastníků se z důvodu rekonstrukce 
zimního stadionu opět odehrávaly 
v budově základní školy v Lánecké 
ulici. Počasí si – stejně jako loni 

– s pořadateli a účastníky trochu za-
laškovalo. Od rána pršelo a citelně se 

ochladilo, a tak nezbývá, než smek-
nout před těmi, které ani rozmary 
svatého Petra neodradily od výšlapu 
po naší krásné Vysočině. Účast byla 
nižší než v předchozích letech, přesto 
se sešlo úctyhodných 130 pěších a 40 
cykloturistů. Pro „pěšáky“ pořadatelé 
připravili čtyři trasy o délkách 50, 30, 
20 a 10 kilometrů, cyklisté vyrazili na 
trasy 80, 65, 45 a 30 km. V cíli každý 
obdržel diplom a skleněný suvenýr, 
několik vylosovaných šťastlivců ještě 
navíc dárky od sponzorů. Ti, kteří 
plní podmínky IVV, dostali do svých 
záznamníků speciální razítko, mnozí 
rádi využili možnosti zakoupit si dře-
věnou turistickou známku, turistickou 
vizitku nebo si vybrat z několika dru-
hů pohlednic.

Poděkování pořadatelů patří 
Mgr. Vlastimilu Špatenkovi, řediteli 
ZŠ v Lánecké ulici, a sponzorům: 
BRANS Bohemia v. o. s., Dvořák 
Golčův Jeníkov, Rodinný pivovar Ber-
nard Humpolec, Glasspo Jiří Pospíšil, 
Jaroslav Šembera – Penzion Kadlečák, 
Městský úřad Světlá n. S., Pekárna 
a cukrárna Milan Brokl, Pertlovi 

– broušení skla, Rabbit Trhový Štěpá-
nov a. s., Toscada s. r. o. a zdravotní 
pojišťovna Metal - Aliance.

-jv-
Foto: J. Vála 

a archiv KČT Třebíč

Na Modlani, když se počasí umoudřilo

Letní šipkové turnaje ve Světlé

Restaurace Pohoda 
Na konci června se v Restauraci 

Pohoda uskutečnil šipkový turnaj 
s názvem Poslední úlet. Jelikož se 
přihlásilo 45 hráčů, bylo k dispozici 
rekordních 6 elektronických terčů. Na 
tuto sportovně-kulturní akci nepřijeli 
pouze hráči ze Světlé a okolí, ale i např. 
z Hlinska a Prahy. Nejdelší cestu 
k nám měl bývalý hráč Arrowsu Světlá 
Petr Janáček z Českých Budějovic. 

Nejen pro úspěšné hráče a hráčky 
byly připraveny krásné a hodnotné 
ceny. Nejvíce z nich si odnesl vítěz 
turnaje David Bártl (Tajfun HB), který 
ve fi nále porazil Jaromíra Hrušu (Dar-
da Radim). Nejlepší z „našich“ byl 
Jaromír Váňa, který skončil na 3. místě 
těsně před Lucií Wolfovou, která se 
tak stala nejlepší ženou turnaje. V tur-
naji Single se z vítězství radovala Jana 
Vacková (Světlá), která ve fi nále pora-
zila Petra Janáčka (ČB), třetí skončil 
Miroslav Baloun (Humpolec). 

Díky sponzorům to byl velmi vy-
dařený turnaj z hlediska oceněných 
hráčů (rozdalo se 30 pohárů a plaket, 
broušené sklo, poukázky, konzumace, 
trika, čepice, sklenice, atd.), proto 
jim chceme poděkovat alespoň touto 
formou. Sponzoři: Glasspo – broušení 
skla, Restaurace Pohoda – Štěpánka 
Stejkozová-Bartuňková, Petr Dlabač 

– pískování skla, Plzeňský Prazdroj, 
František Hudík, Bufet u Havlů.

Občerstvení Terasa
Druhý ročník šipkování pod širým 

nebem aneb II. Open Air 2010 se konal 
koncem července na Terase. Jelikož 
počasí nepřálo, byly s podporou města 
Světlá n. S. – a za to opravdu děkujeme 

– terče umístěny pod terasou u vstupu 
do kina. Byly celkem tři a hrálo na 
nich 22 hráčů. 

Nejlepším se stal Jaromír Váňa, kte-
rý ve fi nále porazil „domácího“ hráče 
Pepu Rezka. Třetí skončil David Bártl. 

Nejlepší ženou turnaje se stala Lu-
cie Wolfová (celkově 5. místo). Ve 
dvojicích se v „arrowsáckém fi ná-
le“ z vítězství radovali Míra Váňa 
s Honzou Stoklasou, kteří dokázali 
porazit pár Lucie Wolfová + Ondřej 
Bareš dvakrát 2:1. Bronzoví skončili 
hráči z týmu Kačeři Humpolec Mi-
roslav Baloun + František Švamberg. 
Nejvyšší zavření v jednotlivcích 

Počasí, že by ani psa nevyhnal

▶
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velké zázemí pro kompletní moto-
cyklový servis s velkým obchodem 
s příslušenstvím.

Bližší informace, fotografie, video-
záznamy a možnosti využití místní 
tratě najdete na webových stránkách 
www.kankovskymx.com. 

Tomáš Kaňkovský
Foto: Sandra Juklová

▶

Začátkem července proběhlo ve 
Světlé n. S. motokrosové soustředě-
ní jedněch ze současných největších 
českých nadějí tohoto sportu. Na 
místní supercrossové trati spravova-
né domácím jezdcem Tomášem Kaň-
kovským, který se dnes pravidelně 
zúčastňuje nejvyšší národní soutěže, 
tj. mezinárodního mistrovství České 
republiky. 

Ve třídě junior 125 se soustředění 
mimo jiných zúčastnil i David Šíma, 
mistr České republiky za rok 2009 tří-
dy 85 ccm, dále Daniel Kička, letošní 
vedoucí jezdec třídy 85 ccm, a Filip 
Podmol, velmi talentovaný závodník 
a bratr slavného FMX jezdce Libora 
Podmola, který také přijel na zdejší 
trať mladíky podpořit. Soustředění 
probíhalo pod vedením bývalého 
zkušeného motokrosového závodníka 
Jirky Jankovského, bydlícího ve Zdi-
slavicích u Vlašimi, kde vybudoval 

Daniel Kička (Osička MXteam)

Libor Podmol s mladším bratrem Filipem

Ze světa motocyklového sportu

předvedl Roman Matějka hodem 99 
bodů (19, D20, D20). Bingo (nejvyšší 
možný hod) padlo celkem 8 x (!!!), což 
o 2 překonalo loňský výkon (2 x bingo 
hodil Bártl). 

Za výborné občerstvení v podobě 
grilovaných kuřat, steaků a špízů a za 
spoustu sponzorských darů věnova-

Lenka Filipová (* 14. 2. 1954 v Praze), 
zpěvačka a kytaristka studovala na 
pražské konzervatoři a poté na Mezi- 
národní hudební akademii v Paříži 
obor klasická kytara. Dosud vydala 
11 řadových alb a 4 klasická kytarová. 
Většina z nich byla oceněna jako zlatá 
nebo platinová. Působí také jako autorka 
hudby a řada jejích skladeb se stala 
velkými a trvalými hity.

Hostovala i se skupinou Spirituál 
kvintet. V letech 1973-1975 se objevila 
i na prknech Divadla Semafor ve hrách 
Miloslava Šimka. Na podzim 1974 
hostovala v koncertním programu Karla 
Gotta, poté byla asi rok a půl druhou 
zpěvačkou Orchestru Karla Vágnera 
(vedle „jedničky“ Hany Zagorové). 
V letech 1979 až 1981 vystupovala se 
skupinou Flop Karla Zicha, vystupovala 
v pražském music-hallu Alhambra. V té 
době také vyšla její první gramodeska. 
V roce 1984 sestavila vlastní dopro- 
vodnou skupinu Domino, a v jejím 
repertoáru začal postupně převažovat 
střední proud. Koncertovala ve všech 
zemích Evropy, Japonsku, USA 
a Kanadě, získala Grand Prix na 
kytarovém festivalu v Nizozemských 
Antilách, v roce 1997 českou Cenu 
Grammy a podnikla dvě koncertní turné 
s Francisem Cabrelem. Hovoří plynně 
rusky, francouzsky a anglicky. Lenka 
Filipová byla v roce 2008 hudebním 
hostem koncertu Céline Dion. 

V recitálu se Lenka Filipová představí 
v triu společně s Mirkem Linhartem 
a Seanem Barrym. Mirek Linhart ze 
skupiny Yo Yo Band doprovází Filipovou 
už několik roků na elektrických 
a akustických kytarách a doplňuje ji i ve 
zpěvu. Sean Berry je irský Angličan, 
který hraje na keltskou harfu, akordeon 
a piano.

Z internetu zpracovala Z. Horní

PO UZÁVĚRCEných do turnaje děkujeme Aleši Vo-
pěnkovi. Další sponzoři turnaje: město 
Světlá n. S., Petr Dlabač – pískování 
skla, Restaurace Pohoda, B & L, a dal-
ší. 

Těšíme se na další ročník, tak ať to 
lítá…

Ondřej Bareš
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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
Půjčím peníze 
oproti zástavě zlata.

Případně vykoupím zlato.
Vyplatíme až 400 Kč za gram.

Zeptejte se, kolik vám 
dají jinde?

Světlá nad Sázavou
777 05 05 88
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