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Schůze rady 23. srpna

Přítomni: členové rady Ing. Lenka 
Arnotová, Josef Böhm, Ing. Luboš Vacek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jana Kup-
číková, tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka, 
omluveni: Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčo-
vá.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání minulého. 

K půdní vestavbě v SC – kraj Vysočina 
by byl dle sdělení p. Hnika ochoten se 
finančně spolupodílet na realizaci.

RM pověřuje starostku města Ing. Len-
ku Arnotovou a ředitele SC města Světlá 
n. S. Josefa Hnika sepsáním žádosti na 
kraj Vysočina ohledně spolupodílení se 
na financování půdní vestavby Domova 
pro seniory Sociálního centra města 
Světlá n. S. Zajistí: Ing. L. Arnotová, 
starostka města, ředitel SC Světlá n. S., 
termín: 30. 9. 2010. 

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 5 k pojistné 

smlouvě č. 2735304592 za účelem 
pojištění majetku města, a to Spor-
tovního centra Pěšinky, Pěšinky 
971, dále s připojištěním časomí-
ry vč. hodin umístěných ve Spor-
tovním centru Pěšinky po dobu 

Událostmi nabitý říjen
Vážení čtenáři, otvíráte letos v pořa-

dí deváté číslo Světelského zpravodaje. 
Měsíc říjen, v kterém vychází, bude 
letos opravdu pestrý. Čeká nás několik 
významných událostí a oslav. Pojďme 
si je společně připomenout. 

První důležitá událost se týká našich 
mladých – tedy studentů středních 
škol. Školní rok 2010/2011 je prvním, 
kdy proběhne nová, tolik diskuto-
vaná a roky připravovaná maturitní 
zkouška. Ta čeká více než 105 tisíc 
žáků středních škol. Ovšem již v říjnu, 
konkrétně od 11. 10. do 14. 10., bude 
realizována takzvaná Maturitní ge-
nerálka (MAG ´10) podle jednotného 
zkušebního schématu. Studenti si zde 
vyzkoušejí novou podobu maturitní 
zkoušky z českého jazyka, matematiky 
a cizích jazyků. Vyučující se potom 

seznámí s administrací nové maturity, 
která je ve srovnání s původním mo-
delem poměrně velmi složitá. Držme 
tedy společně letošním maturantům 
palce, aby se s tímto náročným úkolem 
dokázali poprat a obstáli se ctí. 

Další událost se týká nás všech. V pá-
tek 15. 10. a v sobotu 16. 10. budou pro-
bíhat komunální a senátní volby. My ob-
čané tedy máme opět možnost ovlivnit 
dění kolem nás v několika následujících 
letech. Svou účastí či neúčastí dáme na-
jevo náš zájem toto dění ovlivnit. 

Je jistě vhodné zamyslet se nad tím, 
co bylo za předchozí období vytvořeno. 
Samozřejmě, ne vše se třeba povedlo 
vybudovat a ne všechny předvolební sli-
by byly naplněny. Ale ruku na srdce, do-
kázal opravdu každý z nás vždy splnit 
to, co slíbil a zrealizovat vše plánované? 
Vždyť překážky, které se často staví do 

cesty, bývají nepředvídatelné a mnohdy 
se zdolávají velmi obtížně. Snažme se 
tedy vidět hlavně to pozitivní, co nám 
končící volební období přineslo. 

Říjen je také významný z histo-
rického hlediska. Vždyť nás čeká 
připomenutí si vzniku samostatného 
československého státu 28. října 1918. 
Tento den by rozhodně vzhledem 
k úctě k tradicím neměl být opomenut. 
Tedy, nevnímejme jej pouze jako volný 
den a snažme se zamyslet i nad jeho 
historickým obsahem. 

Chce se věřit, že příroda k nám bude 
shovívavá a umožní prožít tento pro 
mnohé jistě náročný měsíc za pěk-
ného podzimního počasí, které jistě 
všem dodá energii a optimismus před 
nadcházející zimou. Krásné slunečné 
říjnové dny přeje redakce SZ. 

-mš-

Slovo úvodem

1 roku, a s připojištěním mostku 
v Dolní Březince přes komunikaci 
na pozemku p. č. 979/2 a pozemku 
p. č. 977/2 v k. ú. Dolní Březinka 
a mostku v Mariadole, přes komu-
nikaci na pozemku p. č. 512 v k. ú. 
Lipnička. Dodatkem č. 5 bude roč-
ní platba pojistného navýšena o cca 
70 tis. Kč. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 8. 2010.

 • předání objektu ubytovny čp. 545, 
ulice Sázavská, do správy příspěv-
kové organizaci Technické a byto-
vé služby města Světlá n. S. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 9. 2010.

 • uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové 
kupní smlouvě a Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o úschově na základě jed-
nání se společnostmi Hansesolar CZ, 
s. r. o., Praha 6, s JSW Solar (zwei), 
k. s., Praha 4 (investor fotovoltaic-
ké elektrárny). Dodatek je uzavírán 
z důvodu zajištění platby DPH. DPH 
bude propláceno dle návrhu smlou-
vy.

 • prominutí nájemného pro společ-
nost JSW Solar (zwei), k. s., Ve Sva-
hu 482/5, 147 00 Praha 4, ve výši 
12 840 Kč. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2010.

 • Smlouvu o podnájmu družstevního 
bytu č. A2 bytového domu Na Bra-
dle čp. 1119, 1. NP, Světlá n. S., mezi 
pronajímatelem Bytovým druž-
stvem Na Bradle a městem Svět-
lá n. S., nájemcem paní Zdeňkou 
Š. a podnájemcem paní Kateřinou 
M. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 8. 2010.

 • nákup ochranné sítě pro zakrytí 
časomíry, okopových plechů na 
dveře v 1. NP a zrcadel v sociál-
ním zázemí pro veřejnost. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2010.

 • v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
daru v hodnotě 350 Kč od p. L. Vej-
sady – Gavina, Dolní Město 232 pro 
příspěvkovou organizaci KyTICe 

– Kulturní zařízení Světlá n. S. Za-
jistí: ředitelka PO KyTICe, termín: 
31. 8. 2010.

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
2 tis. Kč osadnímu výboru v Mrzko-
vicích na konání dětského dne, kte-
rý se bude konat 28. 8. 2010. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 8. 2010.
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Schůze rady 6. září

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu ze dne 23. srpna a 30. srpna. Úko-
ly jsou průběžně plněny.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

Schůze rady 30. srpna

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a konstatováním, že 
dnešní jednání bylo svoláno za účelem 
projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 2107/2010 a Dodatku č. 10 ke smlou-
vě o dílo č. 1943/2009 s firmou PKS 
INPOS, a. s., Žďár n. S., a objednávky 
dokumentace zdolávání požáru stavby 
Rekonstrukce zimního stadionu na více-
účelové zařízení.

 • vedení všech tras rychlostních zkou-
šek, které povedou po území města 
Světlá n. S. a jeho místních čás-
tí při Rallye Světlá, která se bude 
konat ve dnech 1. a 2. října. Zajistí: 
Josef Böhm, místostarosta, termín: 
30. 9. 2010.

 • výměnu bytu 2+1 za byt 1+1 v DPS, 
U Rybníčků 1044, Světlá n. S., pro 
p. Stanislava M., U Rybníčků 1044, 
Světlá n. S. Zajistí: ředitel SC města 
Světlá n. S., ředitel TBS Světlá n. S., 
termín: 1. 9. 2010.

OMIRR vypsal v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., O veřejných zakázkách 
soutěž ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na akci Snížení energetické 
náročnosti bytového domu, Dolní ul. 
939 - 942. Na akci bude požádáno o do-
taci z programu Zelená úsporám. RM 
schvaluje komisi pro výběr uchazeče 
ve složení: Mgr. Jan Tourek (náhradník 
Ing. Lenka Arnotová), Josef Böhm (ná-
hradník Ing. Luboš Vacek), Josef Šlechta 
(náhradník Jana Vaňková), Roman Hůla 
(náhradník Ing. Vladimíra Krajanská), 
Lenka Pavlovičová (náhradník Lenka 
Marešová DiS.). Schvaluje znění výzvy 
k předložení nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 8. 2010.

RM doporučuje ZM schválit poskyt-
nutí finanční dotace společnosti VITAL, 
s. r. o., Lánecká 970, Světlá n. S., ve výši 
200 tis. Kč za účelem provedení moder-
nizace rentgenového pracoviště formou 
rozpočtové změny. Zajistí: Ing. L. Arno-
tová, starostka města, vedoucí FO, ter-
mín: 22. 9. 2010. 

Starostka předkládá RM k projednání 
návrh na poskytnutí finančního příspěv-
ku některé z obcí, které byly postiženy 
srpnovými povodněmi. RM schvaluje 
poskytnutí finančního daru obci Mníšek 
u Liberce, Oldřichovská 185, Mníšek, 
463 31 Chrastava, zastoupené starostou 
p. Romanem Slezákem ve výši 10 tis. 
Kč. Finanční dar bude zaslán na účet 
veřejné sbírky obce Mníšek u Liberce 

– 238947851/0300  v. s. 5272 a bude hra-
zen z prostředků vyčleněných v rozpočtu 
města Světlá n. S. na par. 5212 – ochrana 
obyvatelstva. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 8. 2010.

Starostka seznamuje radu s programem 
návštěvy prezidenta republiky. Václav 
Klaus s manželkou Livií a hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek navštíví v pon-

dělí 13. září na pozvání starostky Lenky 
Arnotové naše město. Prezident se svým 
doprovodem přijede v 10.00 hod. na ná-
městí Trčků z Lípy před radnici. Od 10.00 

– 10.45 hod. proběhne setkání s občany 
města a místní samosprávou. V 10.45 hod. 
je naplánována návštěva místních skláren 
Crystalite Bohemia, s. r. o. V 11.30 hod. 
bude cesta prezidentského páru pokračo-
vat na poutní místo Křemešník u Pelhři-
mova. Jako dar od města bude panu pre-
zidentovi předán obraz od akademického 
malíře Josefa Sasky. 

RM vydává souhlas Ing. Miloši Krato-
chvílovi k požívání znaku města Světlá 
n. S. pro účely publikační, dále pro vý-
robu a prodej pohlednic, kalendářů, fo-
tografií a různých tiskovin souvisejících 
s městem Světlá n. S., a dále pro použití 
na vlastních webových stránkách. Za-

jistí: Josef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 8. 2010. 

Místostarosta J. Böhm seznamuje radu 
s vývojem záležitosti ohledně zateple-
ní budovy nádraží ve Světlé n. S. Dne 
27. 7. proběhlo jednání, na kterém ze 
strany ČD zaznělo, že rozhodnutí zateplit 
budovu z vnějšku je nezvratitelné. Umělá 
fasáda na této pro město významné bu-
dově je pro nás nepřijatelná. Proto jsme 
se pokusili tuto změnu vzhledu budovy 
zastavit podáním podnětu k prohlášení 
výpravní a odbavovací budovy železniční 
stanice Světlá n. S. za kulturní památku. 
Při všech jednáních jsme se shodli na 
myšlence, že změny nádražní budově 
prospějí, ale měl by být zachován její 
vzhled z doby před 140 lety.

Ing. Arnotová Lenka
starostka

RM Světlá n. S. souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 2107/2010 s fir-
mou PKS INPOS, a. s., Brněnská 
126/38, Žďár n. S., 

 • s uzavřením Dodatku č. 10 ke 
smlouvě o dílo č. 1943/2009 s fir-
mou PKS INPOS, a. s., Brněnská 
126/38, Žďár n. S., IČ: 46980059, 

 • s objednávkou dokumentace zdolá-
vání požáru požadovanou HZS kra-
je Vysočina.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 8. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová 
starostka 

 • manažerskou smlouvu pro proku-
ristu společnosti Sportovní zařízení 
města Světlá n. S. s. r. o., s účinnos-
tí od 1. 7. 2010 na dobu určitou do 
30. 4. 2011.

 • uzavření dodatku č.1 k SOD 46/10 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Evos-Hydro, s. r. o., na posunutí ter-
mínu ukončení díla Josefodol II/347 

– SO 03 Chodníky, účelové komuni-
kace, autobusová zastávka, SO 04 
Osvětlení přechodu do 30. 11. 2010.

 • uzavřením dodatku č. 1 k SOD 36/10/
E mezi městem Světlá n. S. a fir- ▶
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mou Evos-Hydro, s. r. o., na snížení 
ceny díla Kanalizace Josefodol, Slu-
žátky, Druhanov, Horní Bohušice 

– I. etapa na částku 1 814 922 Kč včet-
ně DPH a posunutí termínu ukončení 
díla do 30. 9. 2010. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 11. 2010.

 • na základě dotace přislíbené MPSV 
na akci Půdní vestavba Domova pro 
seniory, zadání aktualizace projektu 
firmě Projekt II., v. o. s., Světlá n. S.

 • cenu autorského dozoru a koordiná-
tora BOZP v celkové výši 94 tis. Kč 
na tuto akci.

 • doporučuje ZM odsouhlasit rozpoč-
tovou změnu týkající se převodu část-
ky 95 200 Kč z rozpočtu Sociálního 
centra Světlá n. S. do rozpočtu města 
Světlá n. S.

 • zahájení zadávacího řízení na akci 
Stavební úpravy Domova důchodců 

– vestavba 18 pokojů v souladu se 
zákonem 137/2006 Sb., v aktuálním 
znění. Jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ve slo-
žení: Mgr. Jan Tourek (zást. Josef 
Böhm), Roman Hůla (zást. Jana Vaň-
ková), Josef Šlechta (zást. Ing. Vladi-
míra Krajanská), Ing. Marie Kovan-
dová (zást. Pavel Chlád), Josef Hnik 
(zást. Lenka Marešová DiS.).

 • Souhlasí s vyzváním firem PKS 
INPOS, a. s., Chládek a Tintěra Hav-
líčkův Brod, a. s., Tost.cz, s. r. o., Le-
deč n. S., Ekologické a inženýrské 
stavby, s. r. o., Praha 9, ATOS, s. r. o., 
Ledeč n. S., k podání nabídky a spl-
nění kvalifikace. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 10. 2010. 

 • vypracování odborného posouzení 
proveditelnosti záměru zateplení pro 
objekt ZŠ Lánecká, Světlá n. S. za 
účelem prověření možnosti získání 
dotace z OPŽP. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 10. 2010.

 • pronájem pozemků Tenisovému klu-
bu Sklo Bohemia, Světlá n. S. na dobu 
určitou od 1. 2. 2010 do 30. 9. 2010 za 
cenu 100 Kč/rok. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 9. 2010.

 • předloženou projektovou dokumen-
taci Stavební úpravy a přístavba 
objektu čp. 190, ulice Dolní, Světlá 
n. S. Investor akce Mgr. Michaela D., 
Havlíčkův Brod. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 9. 2010. 

 • využití nebytového prostoru – gará-
že v čp. 185 pro potřeby města (ga-
rážování služebních vozidel). Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 10. 2010. 

 • umístění speciálního zdravotnické-
ho kamionu na parkovišti u mateř-
ské školky v Lánecké ul. (pozemek 
parc. č. 794/68) dne 20. září od 7.00 
do 12.00 hod. za účelem prevence 
zubního kazu předškolních dětí, na 
náměstí Trčků z Lípy – na parkovišti 
před radnicí (pozemek parc. č. 1096/
1) dne 20. září od 13.00 do 18.00 hod. 
za účelem prevence rakoviny kůže 
a zeleného očního zákalu pořadatel-
ské firmě 1 FF servis, s. r. o., Brno. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 20. 9. 2010. 

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu Účelová komunikace 
Dolní Březinka parc. č. 724/1 mezi 
městem Světlá n. S. a panem Petrem 
Ř., Světlá n. S,. zastoupeným na zá-
kladě plné moci panem Miloslavem 
Ř., trvale bytem Dolní Březinka 
11. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 10. 9. 2010. 

 • zajištění koordinátora BOZP pro 
stavbu Josefodol II/347 – SO 03 
Chodníky, účelové komunikace, au-
tobusová zastávka, SO 04 Osvětlení 
přechodu. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2010.

 • provedení doplnění ozvučení spor-
tovní víceúčelové haly dle požadav-
ku provozovatele.

 • uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní 
smlouvě rámcové z důvodu prodlou-
žení termínu dodání rolby a upřes-
nění záručního servisu.

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo Rekonstrukce zimního 
stadionu na víceúčelové zařízení 

– vybavení s firmou ARBYD CZ, 
s. r. o., Chotíkov, za účelem navýše-
ní částky o 44 450 Kč bez DPH. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 10. 2010.

 • zrušení pronájmu garáží Sociálního 
centra Světlá n. S. pro současné ná-
jemce ve smluvním termínu (výpo-
vědní lhůta 1 měsíc). Zajistí: vedou-
cí odboru MIRR, ředitel SC města 
Světlá n. S., termín: 30. 10. 2010. 

 • přidělení bytu v Čapkově ul. čp. 487, 
byt č. 12 o velikosti 1+2 paní Ivetě 
K., Horní Březinka 3.

 • přidělení bytu v Čapkově ul. čp. 487, 
byt č. 3 o velikosti 1+2 paní Marii J., 
Čapkova 487.

 • v Dolní ul. čp. 939, byt o velikosti 
1+2 paní Denise S. s tím, že uvol-
ní stávající byt 2+kk v Sázavské 
ul. čp. 546. Náhradníci: Simona 
B., rozvedená s dvěma dětmi, bydlí 

v podnájmu, Petr Č., rodina s dvěma 
dětmi, bydlí v podnájmu. RM ne-
schvaluje další podnájem bytu o ve-
likosti 1+2 v Čapkově ul. čp. 487 
paní Monice V. Zajistí: ředitel TBS 
Světlá n. S., tajemnice bytové komi-
se, termín: 30. 9. 2010.

 • použití znaku města Světlá n. S. za 
účelem otištění na putovní pohár 
pro vítěze hokejového turnaje star-
ších žáků, který se uskuteční dne 
18. 9. 2010. Zajistí: Ing. Lenka Ar-
notová, starostka města, termín: 
10. 9. 2010. 

 • poskytnutí finančního daru ZŠ Lá-
necká ve výši 5 tis. Kč za účelem 
úhrady nákladů spojených s návště-
vou žáků z Holandska, které proběh-
ne ve dnech 13. – 17. 9. 2010. Zajistí: 
vedoucí finančního odboru, termín: 
10. 9. 2010. 

 • nákup 30 ks publikace Havlíč-
kobrodsko od firmy  Ing. Vladimír 
Kunc Video-Foto-Kunc, 580 01 
Havlíčkův Brod. Zajistí: Josef Böhm, 
místostarosta, termín: 30. 9. 2010. 

  
RM Světlá n. S. po projednání 
neschvaluje:

 • pronájem části zábradlí o velikosti 
3 m2 pro firmu Elektro Spektrum, 
s. r. o., Ledeč n. S., v období září až 
říjen 2010 za cenu pronájmu 1 250 
Kč. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 9. 2010. 

 • záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 854/30 o výměře 75 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 9. 2010.

  
Starostka města se obrací na radu 

města s požadavkem na přehodnocení 
usnesení o záměru nákupu pozemků 
od rodiny Morawetzových. Upozorňuje 
na finanční situaci města, kdy dochází 
k poklesu příjmů z rozpočtového určení 
daní, dále rozpočet města byl pozna-
menán výkupem majetku od skláren. 
S přihlédnutím k finanční situaci by se 
dalo uvažovat např. o odkupu pouze části 
pozemků nebo upravit splátku kupní 
ceny, rozložit ji na více let. Doporučuje 
jednat s JUDr. Kölblem, právním zástup-
cem rodiny Morawetzových. Určitě by se 
tato záležitost měla projednat v komisi 
pro výstavbu a rozvoj města, zjistit názor 
komise, dále ve finančním výboru, a pak 
teprve předložit ke konečnému schválení 
zastupitelstvu města. RM Světlá n. S. po 
projednání bere podané informace na 
vědomí.

▶
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Zasedání zastupitelstva 22. září

Usnesení č. 101/2010:
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 

po projednání počtem 17 hlasů schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Světlá 
n. S. č. 1/2010, O místním poplatku, za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené 
ministerstvem financí s účinností od 
1. 10. 2010. 

Usnesení č. 102/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů:
I.  Schvaluje zadání územního plánu 

Světlá n. S. 
II.  Stanovuje, že lhůta pro pořízení 

územního plánu bude dva roky.

Usnesení č. 103/2010:
ZM Světlá n. S. počtem 17 hlasů bere na 

vědomí doplňující materiál k usnesení ZM 
ze dne 23. 6. 2010, č. usn. 88/2010 o výku-
pu pozemků za parkem.

Usnesení č. 104/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů odkládá projednání bodu „Odkup 
pozemku parc. č. 573/1 v k. ú. Světlá n. S.“ 
do dalšího řádného zasedání ZM.

Usnesení č. 105/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů:
I.   Ruší městskou soutěž na prodej bytu 

o velikosti 1+1 s podílem 528/4898 
na společných částech domu a po-
zemku st. p. č. 582 o celkové pod-
lahové ploše 53,93 m2 umístěného 
v 2. NP budovy čp. 16, k. ú. Horní 
Bohušice, část Josefodol, město Svět-
lá n. S., prodej bytu o velikosti 3+1 
s podílem 1156/4898 na společných 

RM Světlá n. S. bere na vědomí:
 • žádost MUDr. Bohumila K. na pro-

vedení výměny oken v domě čp. 23, 
náměstí Trčků z Lípy. Ukládá OMI-
RR zajištění vypracování cenové na-
bídky na výměnu oken a výkladců 
u domu čp. 23 dle studie vypraco-
vané firmou Stříbrný Atelier archi-
tektura & design, s. r. o., Praha 7. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2010. 

 • zprávu o otevírání obálek a zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek 

podaných na akci. Vylučuje z výbě-
rového řízení firmu Marhold, a. s., 
Pardubice, z důvodu nedoložení po-
žadované kvalifikace. RM stanovu-
je jako zhotovitele akce na 1. místě 
firmu Stavounie, s. r. o., Havlíčkův 
Brod, na 2. místě firmu PKS MONT, 
a. s., Žďár n. S., na 3. místě firmu Sta-
vební firma Pazdera, s. r. o., Vlašim.

  
RM Světlá n. S. souhlasí: 

 • s tím, aby byla akce Snížení energe-
tické náročnosti bytového domu Dol-

ní 939-942, Světlá n. S. zahájena v ro-
ce 2010 bez ohledu na možné čerpání 
dotace z programu Zelená úsporám.

 • s uzavřením smlouvy o dílo s vy-
braným zhotovitelem neprodleně 
po uplynutí lhůty pro podání námi-
tek v souladu se zákonem 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
15. 10. 2010. 

 Ing. Lenka Arnotová
starostka 

částech domu a pozemku st. p. č. 582 
o celkové podlahové ploše 119 m2 
umístěného v 2. NP budovy čp. 16, 
k. ú. Horní Bohušice, část Josefodol, 
město Světlá n. S. a prodej bytu o ve-
likosti 1+1 s podílem 541/4898 na 
společných částech domu a pozemku 
st. p. č. 582 o celkové podlahové plo-
še 55,53 m2 umístěného v 1. NP budo-
vy čp. 16, k. ú. Horní Bohušice, část 
Josefodol, město Světlá n. S. a pro-
dej části pozemku p. č. 1226/2 v k. ú. 
Horní Bohušice o výměře 277 m2.

II.  Schvaluje vyhlášení II. kola městské 
soutěže na:

  • prodej bytu o velikosti 1+1 umís-
těného ve 2. NP budovy čp. 16, k. ú. 
Horní Bohušice s podílem 528/4898 
na společných částech domu o celko-
vé podlahové ploše 53,93 m2 a prodej 
příslušné části pozemku st. p. č. 582, 
k. ú. Horní Bohušice,

  • prodej bytu o velikosti 3+1 umís-
těného ve 2. NP budovy čp. 16, k. ú. 
Horní Bohušice s podílem 1156/4898 
na společných částech domu o celko-
vé podlahové ploše 119 m2 a příslušné 
části pozemku st. p. č. 582, k. ú. Hor-
ní Bohušice,

  • prodej bytu o velikosti 1+1 umís-
těného v 1. NP budovy čp. 16, k. ú. 
Horní Bohušice s podílem 541/4898 
na společných částech domu o celko-
vé podlahové ploše 53 m2 a příslušné 
části pozemku st. p. č. 582, k. ú. Hor-
ní Bohušice,

  • prodej pozemku p. č. 1226/2 o vý-
měře 277 m2, k. ú. Horní Bohušice.

III.  Souhlasí s podmínkami soutěže.

Usnesení č. 106/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

16 hlasů souhlasí:

I.   S odkupem pozemku parc. č. 617/
22 o výměře 186 m2 a části po-
zemku parc. č. 599/1 (nově vzniklý 
pozemek parc. č. 599/7 dle GP Ge-
odézie Světlá n. S. č. 214-50/2010 
ze dne 14. 9. 2010) o výměře 68 m2, 
oba k. ú. Mrzkovice od paní A. M., 
Praha 4 za cenu 70 Kč/m2.

II.  S uzavřením kupní smlouvy na od-
kup pozemku parc. č. 617/22 a čás-
ti pozemku parc. č. 599/1 (nově 
vzniklý pozemek parc. č. 599/7 dle 
GP Geodézie Světlá n. S. č. 214-50/
2010 ze dne 14. 9. 2010) o výměře 
68 m2, oba k. ú. Mrzkovice s paní 
A. M., Praha 4.

III.  Pověřuje OMIRR jednáním o výku-
pu pozemků pod účelovou komuni-
kací č. 090045u.

Usnesení č. 107/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

15 hlasů neschvaluje odkup pozemku 
parc. č. 431 a parc. č. 433/22 v k. ú. Svět-
lá n. S. od manželů E. a M. K., Světlá 
n. S. 

Usnesení č. 108/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů bere na vědomí:
 • uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové 

kupní smlouvě s firmami Hanse-
solar CZ, s. r. o., Křenova 438/7, 
162 00 Praha 6, Veleslavín, a JSW 
Solar (zwei), k. s., Ve Svahu 482/5, 
147 00 Praha 4.

 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o úschově s firmami Hansesolar CZ, 
s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 
6, Veleslavín, JSW Solar (zwei), 
k. s., Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 
4 a Rödl & Partner, v. o. s., Platnéř-
ská 2, 110 00 Praha 1. ▶
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Usnesení č. 109/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 2010-0001, mezi městem Světlá 
n. S. a společností Wave-Net Světlá 
n. S., s. r. o., Mrzkovice 59. Předmětem 
smlouvy je umístění věcného břeme-
ne – vedení veřejné komunikační sítě 
v rámci stavby Rozvody optokabelu 
v obci Světlá n. S. na dalších pozemcích 
p. č. st. 559, p. č. 47/1, 56/4, 62/6, 68/9, 
235/53, 519/12, 1168/1 a 1168/2 v k. ú. 
Světlá n. S., které jsou v majetku města, 
zapsané na LV 10001. Věcné břemeno 
se zřizuje úplatně, za částku 60 Kč/m + 
platná sazba DPH.

Usnesení č 110/2010: 
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi P. Š., Kladno a měs-
tem Světlá n. S. za účelem převodu 
id. 1/3 pozemku p. č. 350 v k. ú. Světlá 
n. S. s tím, že veškeré náklady spojené 
s vypracováním darovací smlouvy a se 
zápisem do katastru nemovitostí ponese 
obdarované město Světlá n. S.

Usnesení č. 111/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje:
I.   Převést darem dle GP č. 192-112/

2009 nově oddělené pozemky, a to 
díl f oddělený od pozemku p. č. st. 
10/2 o výměře 2 m2, díl g oddělený 
od pozemku p. č. 406/1 o výměře 4 
m2 a díly h + i oddělené od pozem-
ku p. č. 408/2 o výměře 2 m2, vše 
v k. ú. Horní Bohušice, z vlastnic-
tví města Světlá n. S. do vlastnictví 
kraje Vysočina.

II.  Přijmout darem dle GP č. 192-112/
2009 díly c + d oddělené z pozem-
ku p. č. 426/1 o výměře 555 m2, 
v k. ú. Horní Bohušice od kraje Vy-
sočina do vlastnictví města Světlá 
n. S.

Usnesení č. 112/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje po dokončení 
a kolaudaci stavby II/347 Josefodol 
průtah – objekt  SO 03 Chodníky, místní 
komunikace, autobusová zastávka bez-
úplatný převod pozemku parc. č. 1227/1 
v k. ú. Horní Bohušice o výměře 54 m2 
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do 
vlastnictví města Světlá n. S.

Usnesení č. 113/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-2006267/
VB/1 mezi ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín a městem 
Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 18, 
582 91 Světlá n. S., za cenu 11 340 Kč 
bez DPH za zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 114/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje:
I.   uzavření smlouvy o zřízení věc-

ného břemene č. IP-12-2002172/
VB/2 mezi společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Děčín (jako strana 
povinná z VB) a městem Světlá 
n. S. (jako strana oprávněná z VB) 
za cenu zřízení věčného břemene 
540 Kč bez DPH.

II.  uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Světlá 
n. S. a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Děčín č. IE-12-2003042/
VB/12. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně za částku 17 136 Kč bez 
DPH.

Usnesení č. 115/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

17 hlasů schvaluje uzavření Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi městem Světlá 
n. S. (budoucí povinný z věcného bře-
mene) a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín (strana oprávněná z věc-
ného břemene), předmětem smlouvy 
je rekonstrukce stávajícího rozvodného 
zařízení a uložení nového vedení NN 
(cca 1 m) do pozemku p. č. 291/1 v k. ú. 
Horní Dlužiny. Cena na zřízení věcné-
ho břemene je 1 000 Kč + DPH.

Usnesení č.116/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání počtem 

13 hlasů neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 814/24 výměře 260 m2 
v katastrálním území Světlá n. S. 

Usnesení č. 117/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů:
I.   Schvaluje záměr prodeje části 

pozemku p. č. 498/1 v k. ú. Svět-
lá n. S. o výměře cca 250 m2 za 
podmínky dodržení 8 m širokého 
pruhu od břehové čáry k výkonu 
správy vodního toku řeky Sázavy.

II.  Ukládá odboru MIRR informovat 
vlastníky garáží o záměru prodeje 
části pozemku parc. č. 498/1.

Usnesení č. 118/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje záměr prodeje 
části pozemku p. č. st 170/2 v k. ú. 
Dolní Březinka o výměře cca 28 m2 
a části pozemku p. č. 847/23 v k. ú. 
Dolní Březinka o výměře cca 8 m2.

Usnesení č. 119/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje záměr prodeje 
podílu 12/177 pozemků:
 • parc. č. 896/1 – o celkové výměře 

4835 m2, parc. č. 896/4 – o celko-
vé výměře 173 m2, parc. č. 896/5 

– o celkové výměře 1994 m2, parc. 
č. 896/6 – o celkové výměře 298 
m2 v katastrálním území Kouty 
u Bojiště.

Usnesení č. 120/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje záměr 
bezúplatného převodu pozemku parc. 
č. 1806 o výměře 31 m2 a pozemku 
parc. č. 1812 o výměře 19 m2 v katas-
trálním území Světlá n. S. z vlastnic-
tví města Světlá n. S. do vlastnictví 
Okresního stavebního a bytového 
družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 
564, Havlíčkův Brod.

Usnesení č. 121/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje TBS vyřazení 
tohoto dlouhodobého majetku:
 • žací traktor KUBOTA G 18, kte-

rý byl do majetku TBS zařazen 
1. 7. 2003 s pořizovací cenou 
388 598 Kč a následný prodej fir-
mě Pipek, s. r. o., Humpolec za 
cenu 150 tis. Kč.

Usnesení č. 122/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů schvaluje TBS vyřazení 
tohoto dlouhodobého majetku:
 • KUKA vůz Bobr, do majetku zařa-

zen 1. 2. 1995, pořizovací cena 689 
tis. Kč.

Usnesení č. 123/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje: 
 • realizaci akce Stavební úpravy 

domova důchodců – vestavba 18 
pokojů roce 2010-2011.

▶



Světelský zpravodaj říjen 2010 strana 6 strana 7 říjen 2010 Světelský zpravodaj 

Sběr kovového odpadu zahájen

 • změnu rozpočtu města na rok 
2010 v částce 695 200 Kč na reali-
zaci akce Stavební úpravy domo-
va důchodců – vestavba 18 pokojů, 
viz rozpočtové opatření č. 4.

 • zařazení částky 17 338 898 Kč 
(dotace 11 167 000 Kč, vlastní ná-
klady 6 171 898 Kč) na realizaci 
akce Stavební úpravy domova dů-
chodců – vestavba 18 pokojů do 
rozpočtu města na rok 2011.

Usnesení č. 124/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 18 hlasů:
I.   Schvaluje podání žádosti o dotaci 

Fotbalového klubu na akci Rekon-
strukce zázemí fotbalového klubu 
a dofinancování akce z rozpočtu 
města v roce 2011 ve výši 20 % 
celkových nákladů.

II.  Schvaluje zařadit částku 3 887 tis. 
Kč (20% podíl) na dofinancování 
realizace akce Rekonstrukce zá-
zemí fotbalového stadionu do roz-
počtu města na rok 2011.

Usnesení č. 125/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 11 hlasů schvaluje prominutí 
splátky půjčky pro Lyžařský klub Ka-
dlečák ve výši 200 tis. Kč.

Usnesení č. 126/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje poskytnutí 
finančního daru společnosti VITAL, 
s. r. o., Lánecká 970, Světlá n. S. ve 
výši 200 tis. Kč za účelem provedení 
modernizace rentgenového pracoviště. 
Finanční dar bude uhrazen z rozpoč-
tové rezervy. 

Usnesení č. 127/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání 

počtem 17 hlasů schvaluje navýšení 
rozpočtu TBS Světlá n. S. na rok 2010 
o částku 1 137 629 Kč formou rozpoč-
tové změny.

Usnesení č. 128/2010:
ZM Světlá n. S. po projednání po-

čtem 17 hlasů schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4/2010 vyjma bodu X) 
a bodu AA).

Ing. Lenka Arnotová
starostka

EKOklání ve Světlé

V pátek 17. září probíhalo na ná-
městí Trčků z Lípy zábavné soutěžní 
EKOklání. Akci, která byla určena 
pro školy a širokou veřejnost, pořádala 
Agentura Dobrý den z Pelhřimova ve 
spolupráci s autorizovanou obalovou 

společností EKO-KOM a krajem Vy-
sočina. Zúčastnili se jí nejenom žáci 
obou světelských základních škol, ale 
i děti ze ZŠ v Ledči n. S., Dolního 
Města a Vilémova. Děti soutěžily ve 
hrách s tematikou zaměřenou na tří-
dění odpadů. Například třídily odpad 
na „třídicí plachtě“, hrály ekopexeso 
či skládaly zvířátka z víček od PET 
lahví. Kdo zrovna nesoutěžil, mohl si 
prohlédnout vystavenou EKO-ZOO, 
vystavené předměty vyrobené z od-
padů nebo si přečíst, kolik recyklova-
ného materiálu tyto výrobky obsahují. 
Dozvědět jsme se mohli, že vodovodní 
baterie je vyrobena z 95 % recyklátu, 
noviny obsahují 80 % recyklátu, toa-
letní papír 100 % atp. 

Akci zpestřil svým vystoupením 
známý světoběžník Alexandr Zoltán, 
který hrál současně na 15 hudebních 
nástrojů. 

Na závěr soutěžního dopoledne 
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, 
kteří obdrželi ceny od společnosti 
EKO-KOM. Hlavní cenu, fotoapa-
rát, získala světelská základní škola 
v Komenského ul., na druhém místě C

se umístily děti ze ZŠ Vilémov, třetí 
místo obsadily děti z ledečské školy. 
Soutěžilo se až do odpoledne; podívat 
se přišli i někteří obyvatelé světelské-
ho sociálního centra. Snad si všichni 
účastníci odnesli z akce spoustu zá-

žitků a zajímavých informací, díky 
kterým se určitě ještě vylepší kvalita 
třídění odpadů v našem městě.  

  
Jitka Gögeová

MěÚ Světlá n. S., odbor ŽP

V měsíci srpnu zahájily Technické 
a bytové služby města Světlá n. S. zku-
šební projekt sběru kovového odpadu 
z domácností v rámci sběru tříděného 
odpadu. Do sběrných hnízd u sokolov-
ny, v ulici Sázavská a v ulici Na Bradle 
byly umístěny šedé zvonové kontejnery, 
do nichž lze odkládat drobné kovové 
předměty z domácností a dílen (např. 
plechovky od potravin, poškozené hrnce 
či ruční nářadí). Do kontejnerů neodklá-
dejte plechovky od barev a sprejů, ani 
drobné elektrické spotřebiče. 

Více informací na tel. 569 452 656.

Martina Uhrová
vedoucí skládky a sběrného dvora
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Návštěva prezidenta

V rámci třídenní návštěvy Vysočiny 
zavítal v pondělí 13. září prezident 
Václav Klaus s chotí Livií za dopro-
vodu hejtmana kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka s manželkou Jitkou do Světlé 
nad Sázavou. 

První nedočkavci přicházeli na náměstí 
Trčků z Lípy už po 9. hodině a o půl hodi-
ny později jim začaly čekání zpříjemňovat 
dětský orchestr místní ZUŠ pod vedením 
Jána Vaja a folklorní soubor Škubánek 
s vedoucí Evou Pejchalovou. S mírným 
zpožděním, pár minut po 10. hodině, při-
jelo v doprovodu policejních motocyklů 
několik černých nablýskaných limuzín 
a z audi A8 ozdobeného prezidentskou 
vlaječkou vystoupil prezident s chotí. 
Zatímco mu šli starostka města Lenka 

Arnotová s manželem Jindřichem vstříc, 
ze všech stran se ozývalo cvakání fotoa-
parátů. Po slavnostním přivítání chlebem 
a solí z rukou krojovaných děvčat ze Šku-
bánku vstoupil prezidentský pár, hejtman 
s manželkou a starostka s manželem na 
malé podium k připravenému mikrofonu. 
Starostka ve svém proslovu představila 
panu prezidentovi město, jeho historii 
i současnost, a poté přišly na řadu krátké 
projevy hostů. Od dvou dětí ze soukromé 
školy Bambino prezident převzal obrázek 
sluníčka, odpověděl na pár dotazů a rozdal 
několik autogramů. Následovalo setkání 
se zastupiteli a významnými občany měs-
ta v zasedací síni městského úřadu, a krát-
ký pobyt ve Světlé zakončil prezidentský 
pár návštěvou skláren Crystalite Bohemia, 

kde jej provázeli majitel Lubor Červa a ře-
ditel Martin Fait.

Text a foto: Jaroslav Vála (10), 
Jiří Víšek (1)

Návštěva prezidenta očima žáků ze ZŠ 
v Komenského ul.
Návštěva našeho milého pana preziden-

ta Václava Klause pro nás byla velkým 
přínosem. Nejenže jsme ho mohli poprvé 
vidět zblízka, ale zároveň jsme mohli po-
chopit jeho obtížné postavení. Byli jsme 
moc rádi, když se pan prezident rozhodl, 
že poctí třídenní návštěvou Vysočinu. Po 
úvodní zastávce v sousední Ledči zamířil 
do sklářského města Světlá nad Sázavou. 
Malinké zpoždění nijak neodradilo divá-
ky, a tak po příjezdu tleskalo celé náměstí. 
Pana prezidenta uvítala paní Arnotová se 
svým manželem. Vzápětí po proslovech 
padly otázky (a samozřejmě i obsáhlé 
odpovědi) a podpisy fotek. Pan prezident 
zajímavě zhodnotil situaci týkající se vý-
roby skla. Cituji: „Ono je těžké, když to 
před deseti lety vyrábělo pět zemí a teď to 
dělá sto.“ Byl postaven i malý přístřešek, 
kde pan prezident uspořádal vlastní auto-
gramiádu. Na radnici pak obdržel několik 
dárků, které bezpečně prověřila ochranka. 
Prezidentské auto poté odjíždělo na exkur-
zi do skláren. 

Ondřej Burda, Václav Čapek, 
Martin Prášek, Vojtěch Holoubek, 

Josef Kratochvíl

Návštěva pana prezidenta byla očekáva-
ná událost, na kterou se chystalo mnoho 
lidí všech věkových kategorií. Příjezd byl 
naplánován na 10. hodinu. Před příjezdem 
byl vyčkávací program, který zahrnoval 
vystoupení našeho souboru Škubánek 
pod vedením paní učitelky Evy Pejchalové 
a hudby ze ZUŠ. Po příjezdu a přivítání 
chlebem a solí následovalo krátké sezná-
mení s naším městem od paní starostky. 
Následně řekli pár slov jak první dáma 
paní Klausová, tak samozřejmě prezident 
republiky pan Václav Klaus. Po projevech 
následovaly dotazy, které se týkaly jak 
politiky, tak přímo osoby pana prezidenta. 
Přítomným věnoval pan prezident spoustu 
podpisů a paní Klausová stisknutí ruky. 
Poté se prezidentský pár odebral na rad-
nici a následně do skláren. Prezidentova 
návštěva nás velmi potěšila a všichni pří-
tomní jistě nelitovali, že přišli. 

Kateřina Kořínková, 
Nikola Dobrozemská 
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Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií.

Sportovní centrum Pěšinky je v provozu

Po dvaceti měsících rekonstrukce 
zchátralého světelského zimního stadi-
onu bylo v pátek 3. září předáno do uží-
vání široké veřejnosti nové víceúčelové 
zařízení Sportovní centrum Pěšinky. 

Slavnostního otevření krásného objektu 
se zúčastnili vedle nejvyšších představi-
telů města například poslankyně Parla-
mentu ČR Jana Fischerová, radní kraje 
Vysočina Tomáš Škarýd, generální ředitel 
firmy PKS INPOS, a. s., která rekonstruk-

ci prováděla, Petr Pejchal, a nechyběly ani 
skutečné legendy našeho hokeje Jaroslav 
Holík s Janem Suchým. 

K mikrofonu ve vestibulu zimního sta-
dionu nejprve přistoupila poslankyně Jana 
Fischerová, která vyslovila obdiv všem, 
kteří se zasloužili o vznik projektu na vy-
budování tohoto zařízení a pomohli získat 
městu finanční dotaci z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Popřála všem Svě-
telákům, aby jim nové sportovní centrum 

sloužilo nejen ke sportu, ale i k dalším 
aktivitám, pro které je určeno. Poté pro-
mluvila starostka města Lenka Arnotová. 
Všem přítomným krátce připomenula 
historii zimního stadionu v Pěšinkách 
a nutnost rekonstrukce pro jeho havarijní 
stav. Mimo jiné informovala o tom, že 
celkové náklady dosáhly 110 mil. Kč, když 
město obdrželo dotaci 58 mil. z Regionál-
ního operačního programu, samo město se 
podílelo částkou 49 mil. korun. Radnici se 
též podařilo získat dotaci od Nadace ČEZ 
ve výši půl milionu Kč a příslib dotace od 
ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy 2,4 mil. Kč. V závěru paní starostka 
poděkovala všem, kteří se podíleli na reali-
zaci tohoto projektu a přidala přání, aby se 
nové zařízení v Pěšinkách stalo vyhledá-
vaným sportovním stánkem, který rozšíří 
volnočasové aktivity ve městě, především 
mládeže. Potom již vyzvala pozvané hosty 
k tomu nejočekávanějšímu, slavnostnímu 
přestřižení pásky, po kterém následovala 
prohlídka všech prostor Sportovního cent-
ra Pěšinky. K slavnostnímu programu prv-

ního dne života nového zařízení přispěli 
svým vystoupením malé krasobruslařky 
z Havlíčkova Brodu a nejmenší hokejisté 
HC Světlá n. S. 

Text a foto: jív(2), J. Vála (2)

První hokej přinesl brankové hody
Záměrem organizace Sportovní zaříze-

ní města Světlá n. S., s. r. o., a radnice bylo 
pro slavnostní den nabídnout hokejovým 
příznivcům atraktivní hokejový zápas 

a tak v prvním hokejovém utkání na no-
vém ledě se zaplněné tribuně představily 
dva ambiciózní prvoligové týmy HC Re-
bel Havlíčkův Brod v roli domácích a HC 
VCES Hradec Králové. Zápas skončil 
vítězstvím Rebelů 9:7, když jejich branky 
dali Miroslav Třetina (2), Martin Hadrava 
(2) a po jedné kapitán Marián Morava, Jan 
Soldán, Jan Šejnoha, Vojtěch Němec a On-
dřej Švaňhal. Oba trenéři, kteří jsou sho-
dou okolností původem Havlíčkobroďáci, 
zápas zhodnotili stručně. Trenér Hradce 
Jiří Mička: „Předně máte hezký stadion, je 
tu super prostředí, líbilo se nám tu. A k zá-
pasu, brali jsme to jako poslední přípravu 
před soutěží, ovšem naše obrana vyhořela 
a dostat devět branek, to je trapné.“

Trenér havlíčkobrodských Rebelů to jen 
doplnil: „I my jsme nastupovali k zápasu 
se zodpovědností, ale hráči to tak nezvlád-
li.“ 

Ale divákům se hokej líbil a pro ně se 
hrál.

Text a foto: jív 

Slavnostní přestřižení pásky

Zahajovací proslov starostky města

Na zdar nového zařízení připili Jana 
Fischerová, Jaroslav Holík a Jan Suchý

Starostka města v roli hostitelky na 
tribuně s poslankyní Parlamentu Janou 
Fischerovou a radním kraje Vysočina 

Tomášem Škrýdem
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Otevřený dopis ZO KSČM občanům Světlé nad Sázavou

Vážení občané,
komunální volby a s nimi spojené volby senátní nás postaví před otázku, komu svěřit řízení obce a komu dát důvěru, aby nás zastupoval 

v senátu ČR. Komunis�cká strana Čech a Moravy ve Světlé n. S. vám nabídne své kandidáty. Až se seznámíte s jejich jmény, poznáte, že jde 
o lidi pracovité, odpovědné a se zájmem o rozvoj našeho města. Někteří z nich mají už víceleté zkušenos� z práce v zastupitelstvu a ví se 
o nich, že tam nebyli jen do počtu. Jsou mezi nimi nejen členové naší strany, ale i řada bezpar�jních, kteří přijali naši nabídku kandidovat 
za KSČM. Velmi si vážíme jejich vstřícnos�. Je to pro nás důkaz, že náš volební program a naše záměry nacházejí ve veřejnos� kladnou 
odezvu. Přesvědčil nás o tom i úspěch, kterého jsme dosáhli v našem městě i v nedávných volbách do Poslanecké sněmovny ČR.

Oč nám jde? – V letech socialismu získalo naše malé městečko výstavbou sklárny Bohemia průmyslovou základnu a s ní související cel-
kový rozvoj. Po převratu v roce 1989 navázaly na tyto hodnoty opravy infrastruktury, zástavba v prolukách, opravy fasád starších budov 
a péče o úpravnost a čistotu města. Tento návazný trend kladně oceňujeme. Ohrožení nastalo po priva�zaci sklárny, po níž postupně 
zasáhla značnou část obyvatel nezaměstnanost. Ta stále, byť ve zmenšené míře, přetrvává. Omezení možnos� zaměstnání prohloubila 
i stávající hospodářská krize, která rovněž přetrvává. Proto jako priority naší strany a jejich zastupitelů vytyčujeme:

● Podporovat každou snahu o zvýšení výrobních kapacit, jimiž by byla snížena nezaměstnanost a zlepšily se sociální podmínky 
pro námezdně pracující občany.

● Podporovat stávající plánované záměry k dalším úpravám města.
● Dbát na citlivé zásahy do vnitřní i vnější úpravy města a pečovat o nenarušitelnost jeho dosud krásného okolí. 
● Napomáhat činnos� zájmových společenských organizací a jejich inicia�vám, pro hodnotné využi� volného času obyvatel.
● K dosažení těchto cílů navrhujeme, jako nezbytný, následující postup:
● Složení rady a městského zastupitelstva na základě poměrného zastoupení, podle počtu hlasů získaných ve volbách a řídit se 

jimi i při obsazování funkcí.
● Nevytvářet povolební koalice, ale shodnout se na společném programu a dodržovat jeho plnění.

Jsme přesvědčeni, že při sledování prospěchu města a jeho obyvatel je to reálné. Vzájemnou nevraživos� můžeme jen mnohé, i dobře 
míněné věci pokazit. Proto navrhujeme po volbách konsensus na radnici a před volbami kulturně vedenou kampaň bez vzájemného oso-
čování.

Vážení občané, vaše důvěra je pro nás zavazující. Věříme, že naše návrhy pochopíte jako prospěšné pro celou veřejnost. Za vaše hlasy 
pro naši KSČM vám děkujeme.
            ZO KSČM Světlá n. S.
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1. Razantně zvýhodníme nákup pozemků v průmyslové zóně a tím umožníme vytvoření minimálně 250 nových
pracovních míst. 

2. Cílenou úpravou nájemného v městských prostorech docílíme rozšíření spektra služeb pro obyvatele.
3. Udržíme dostupnost zdravotní péče a vzdělávání pro občany města.
4. Budeme prosazovat efektivní chod městského úřadu tak, aby se stal pomocníkem občanů města.
5. Budeme dbát na větší rozvoj našich 13 místních částí (ve spolupráci s osadními výbory).
6. Budeme prosazovat účelnou přestavbu náměstí a vyřešíme systém parkování ve městě; v souladu s přáním 

voličů budeme řešit propojení sídliště a Bradla.
7. Zaměříme se na cílenou podporu kulturního a sportovního vyžití mládeže (nákup sportovních potřeb, 

úprava sportovišť pro mladé, dobudování cyklostezky).
8. Zasadíme se o zprůhlednění výběrových řízení a větší informovanost občanů o nakládání s finančními 

prostředky města. 
9. Budeme rozumně investovat do údržby stávajícího majetku města s cílem předejít jeho znehodnocení. 

10. Budeme znovu prosazovat vybudování  městského koupaliště. 

Bez vašeho hlasu to nedokážeme, ale společně můžeme využít fakt, že se ODS v parlamentních volbách 
stala nejvýznamnější politickou silou.

Volte ODS – rozum a odpovědnost
www.odssvetla.cz
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Dům čp. 90
Nejstarší nalezená zmínka o tomto 

domě je z roku 1811, prvním známým 
majitelem je v roce 1835 Barbora Fi-
alová. V roce 1887 je zapsána Marie 
Růžičková, provdaná Labutová a v roce 
1893 František (*1864) a Marie (*1873) 
Labutovi. Ti předložili dne 10. května 
1909 stavebnímu úřadu žádost o povo-
lení k přestavbě a přístavbě svého dřevě-
ného domku: „Použito býti má kamene 
a cihel, kryt bude šindelový. /…/ Stavbu 
prováděti bude p. Jan Zeman, mistr zed-
nický ve Světlé.“

Povolení bylo stavebníkovi uděleno 
10. května, se stavbou započal 24. květ-
na a její dokončení oznámil 5. listopadu 
1909. Domek sestával ze síně, světnice, 
komory, chléva, schodiště na půdu a ne-
dělené půdy, na dvoře byl dřevník a kůl-
na. V protokole kolaudační komise ze 
dne 9. listopadu bylo stavebníkovi ulo-
ženo, aby štít obrácený k domům čp. 84 
a 85 (na Novém městě) zjara příštího 
roku nahradil štítem zděným, a dále aby 

Ve středu 25. 8. po 23. hodině se do-
sud neznámý pachatel pokusil vloupat 
do stánku s občerstvením na vlakovém 
nádraží. Nejprve rozbil skleněnou výplň 
okna a pokusil se dostat dovnitř, ale došlo 
ke spuštění alarmu, a tak z místa raději 
utekl. Na poškozeném okně vznikla škoda 
ve výši 300 korun. 

V době od 10. do 13. 9.  vnikl dosud 
neznámý pachatel do sběrného dvora 
v Zámecké ulici, zde se následně vloupal 
do skladu a odcizil tři prodlužovací kabely 
a různé ruční nářadí. Poškozením a odci-
zením věcí vznikla společnosti škoda ve 
výši nejméně 2 400 Kč.

V noci z 12. na 13. 9. neznámý pachatel 
přelezl oplocení u domu ve Vysočanské 
ulici, přes nezajištěná garážová vrata vnikl 
do řadového domu a v obývacím pokoji 

Kriminalita na Světelsku

odcizil finanční hotovost uloženou ve 
dvou peněženkách. Poškozeným způsobil 
škodu ve výši nejméně 1 800 Kč.

K další krádeži došlo v noci z pondělí 
na úterý 14. 9. v  Havlíčkově ulici. Nezná-
mý pachatel vypáčil vrata od garáže, ze 
které prošel do přízemí rodinného domu 
a v obývacím pokoji odcizil finanční hoto-
vost z peněženky uložené v zásuvce, dva 
zlaté prstýnky a stříbrnou sadu šperků. 
Další skříně prohledal, ale nic neodcizil. 
Poškozené majitelce způsobil škodu za 
více než 7 tis. korun.

Ve čtvrtek 16. 9. v době mezi 7. a 15. ho-
dinou odcizil neznámý pachatel na že-
lezniční trati v úseku Sázavka – Světlá 
n. S. v obou směrech celkem 150 metrů 
kotvícího bronzového lana. Správě želez-
niční dopravní cesty způsobil škodu ve 
výši nejméně 30 tis. Kč.

V neděli 19. 9. krátce po 15. hod. byl po-
licejní hlídkou ve Světlé n. S. kontrolován 
30letý řidič osobního vozidla. Na výzvu 
k zastavení nereagoval a začal ujíždět. 
Hlídka však muže dostihla na polní cestě 
nedaleko za obcí. Na místě provedenou 
dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 
1,71 promile alkoholu v dechu. Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že muž má od 
srpna letošního roku Městským úřadem 
v Havlíčkově Brodě vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Ve věci byly zaháje-
ny úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem 
návykové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

splnil závazek zřízení kamenného rigo-
lu v uličce k sousednímu domu čp. 141.

Podle volebního seznamu z roku 1921 
zde ještě bydleli brusič Jan Říha (*1891) 
s manželkou Marií (*1890). Dne 1. srp-
na 1927 František Labuta adresoval 

„Velectěnému městskému úřadu ve 
Světlé n. S.“ žádost o povolení ke stav-
bě vyhořelé kolny. Při komisionelním 
řízení prohlásil soused František Hájek: 

„Novostavba nesmí býti používána jako 
stodola, tedy nesmí tam býti skládána 
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Volba Miss Junior

Jak to vše začalo? Napadlo mě to jen 
tak. Líbilo by se mi fotit, a tak jsem na in-
ternetu hledala, jestli nějaká fotoagentura 
nehledá nové tváře. Nic mě neupoutalo. 
Až logo Miss Junior a jejich motto „Ne-
hledáme ramínko na šaty, ale charisma!“ 
a tak jsem se zkusila do soutěže přihlásit. 
Vyplnila jsem přes internet přihlášku. 
Poslala jsem požadované fotky a čekala 
do uzavření přihlášek a na pozdější vyro-
zumění, zda jsem postoupila nebo ne. Asi 
po 6 týdnech mi přišel e-mail, ve kterém 
mi bylo sděleno, že jsem byla vybrána 
zhruba ze 2000 přihlášek do krajského 
kola. 

Výběrový casting proběhl v Praze 
19. června. Zde bylo, tuším, 32 dívek. Na 
místě následovala registrace, IG testy, 
testy o poruše příjmu potravy, testy z ma-
tematiky, doplňující otázky, pohovor v ci-
zím jazyce a focení. Porota měla hodinu 
na rozhodnutí, kdo postoupí do semifiná-
le. Po hodině čekání paní prezidentka Ka-
teřina Hamrová vyhlásila 24 dívek, které 
postoupily do semifinále. Nepostupující 
dívky odešly a následovalo focení nás 
semifinalistek. A cesta domů. 

sláma, obilí a podob.“ Dále přednesl 
žádost, aby na stranu jeho budovy zří-
zen byl štít místo okapu. Z obecního, 
co stavebního úřadu mu bylo sděleno, 
že: „Prvnímu požadavku bude vyhověno, 
avšak pokud se týče zřízení štítu, tento 
požadavek se zamítá z toho důvodu, že 
nestaví se kůlna úplně nová, nýbrž dává 
se vlastně jenom nová střecha místo sho-
řelé a okapy zachovávají se rovněž dle 
původního stavu. Ostatně do téže uličky 
mezi kůlnou pana Labuty a domem pana 
Hájka jest okap od domu pana Hájka 
také umístněn.“ 

Od roku 1941 byl majitelem Jan La-
buta (*1914) a jeho žena Marie (*1918), 
v roce 1967 převedl František Labuta 
(*1906) na svého bratra Jana i pozemky, 
t. č. v užívání JZD Světlá n. S.

V roce 1987 byla majitelkou Marie 
Labutová a ve formuláři Technicko-

-ekonomické hodnocení bytového fondu 

objektu navrženého k demolici opět na-
lézáme výpočet orientační výkupní ceny 
a stanovení amortizace: 20 863 Kč, ná-
klady na vlastní demolici a odvoz sutin 
22 750 Kč. Dcera Marie Dolanová, která 
byla majitelkou domku v roce 1988, ve 
vyjádření k výstavbě sídliště Dolní ulice 
a Nové město z 5. února 1988 uvedla: 

„Souhlasím s demolicí rodinného dom-
ku čp. 90 za následujících podmínek:
 1. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím 

rodinném domku žije má matka, 
mající silnou artrózu a nemůže tu-
díž chodit po schodech, nehodlá 
se do bytového domu stěhovat. Ne-
boť žije osaměle ani byt v přízemí 
neskýtá jí záruku klidného dožití. 
(V minulosti byla i ve svém dom-
ku s okny do ulice obtěžována ná-
hodnými chodci, kteří jí bušili na 
okno, okno jí pomalovali barvou, 
vyvrátili branku apod. Učinění pří-

trže se však nikde nedočkala. Situ-
ace v přízemním bytě by se mohla 
opakovat.) Já mám dvoupokojový 
byt a mé dvě dcery vždy o volných 
dnech bydlí u mé matky, kde v pod-
krovní místnosti mají svůj dětský 
pokoj. Nábytek z tohoto pokoje se 
do mého bytu nevejde. Jedinným(!) 
řešením tedy zbývá výstavba nové-
ho rodinného domku – sólo a to do 
doby zahájení demoličních prací 
rodinného domku čp. 90. Podmín-
kou pro prodej rodinného domku 
tedy zůstává přidělení parcely pro 
výstavbu individuál. rodinného 
domku.

 2. Parcela bude v k. ú. Světlá n. S.
 3. Parcela mi bude přidělena v tako-

vém termínu, abych mohla rodinný 
domek do doby započetí demolice 
dokončit.“

Text a foto: Jaroslav Vála

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na říjen:
Měsícem říjnem nás bude provázet 

Červená karkulka 
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
9. 10. od 15 hod.  Drakiáda s pečením 
 brambor (a s překvapením)

Zveme všechny rodiče s dětmi!
Přijďte si se svými dětmi pohrát: 

Kdo si hraje, nezlobí!

Další informace o semifinálové baráži 
měly přijít e-mailem. Přišel za pár dní 
s instrukcemi na semifinále kdy a kde, 
co a jak.

Dne 28. srpna proběhla semifinálová 
baráž v Malém sále Městské knihovny 
v Praze 1. Přijelo 24 dívek. Na úplném 
začátku jsme dostaly obálku, ve které se 
nacházela šerpa. Následovalo psaní testů 
z českého jazyka a test na pozornost. 
Dále jsme měly čas na přípravu volné dis-
ciplíny. Po přivítaní paní prezidentky Ka-
teřiny Hamrové jsme se vrhly na volnou 
disciplínu. Porota měla možnost zhléd-
nout tanec, hru na hudební nástroje, ale 
také třeba recitaci a nebo zpěv. Od poroty 
jsme dostaly doplňující otázky. Proběhlo 
také focení jednotlivých dívek a mezi tím 
se porotci rozhodovali o postup do finá-
le. Vyzvali nás, abychom se seřadily dle 
pořadových čísel. Paní Hamrová přišla na 
podium. Napětí by se dalo krájet. Každá 
by chtěla postoupit, ale do finále se mohlo 
dostat jen 13 dívek. Paní Hamrová řekla 
čísla dívek, které postupují. Nepostu-
pující dívky odešly a finalistky dostaly 
šerpu, kytičku a dárek. Následovalo ▶
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Z domova pro seniory

O prázdninách jsme nezaháleli 
a měsíc září jsme zahájili přímo 
velkolepě. Však posuďte sami…
Vzhledem k tomu, že v letošním roce 

bylo a je v lese hub jak máku, někteří 
obyvatelé neodolali naší nabídce a hned 
dvakrát jsme společně vyrazili na houby. 
Po důkladném očištění jsme si je pak 
obalili, osmažili a snědli.

Prázdniny se nás netýkají a tak naši 
„studenti“ v rámci Univerzity slunečního 
věku absolvovali další přednášku, a to ve 
čtvrtek 26. srpna. Téma 8. přednášky se 
nazývalo Město Vídeň a přednášet nám 
přišel Ing. Andrej Slavíček.

ZŠ Lánecká & PontesHetGoeseLyceum

Selina, Digna, Eva, Ayla, Laura, Ivy, 
Lotte, Jeany, Omnia, Marillon, Koen, 
Chris, Anna, Yasmin, Danni, Rowan, Mis-
ha, Olivek, Tom, Josein, Eva a Gino. Tak 
tato skupinka příjemných a věčně vese-
lých lidiček přiletěla v pondělí 13. září do 

Prahy ze směru Amsterodam. Šlo o tým 
18 dětí a 4 učitelů z divadelní školy, kteří 
se za námi přiletěli podívat do ZŠ Lánecká 
ve Světlé n. S. 

Jejda, to byla paráda. Nejen, že jsme 
si řádně „prosvištěli“ angličtinu, ale také 
společně zavýletili, zazpívali, zatancovali, 
zahráli si divadlo, opekli masové dobroty, 
snědli mísy salátů… a moc se zasmáli.

V úterý jsme společně prozkoumávali 
útroby naší školy. Navštívili světelskou 
Akademii a středověké podzemí. Od-
poledne na zahradě Lánecké probíhalo 
barbecue. Ve středu ráno jsme se společně 
vypravili na Veselý kopec, do muzea ve 
Světlé, obhlédli světelský zámek a po 
obědě ve školní jídelně podnikli výlet do 
Jihlavy. Tam jsme navštívili výstavu Sal-
vatora Dalího a film ve 3D Let ś dance. Ve 

Ve skanzenu na Veselém kopci

focení finalistek a pár organizačních 
věcí. S velkou radostí z postupu do finále 
a plny zážitků jsme odjely domů!

Před finále, které se bude konat 12. říj-
na, nás čeká plno práce. V průběhu září 
setkání s hejtmany, kteří přijali nad sou-
těží Miss Junior 2010 záštitu, od 3. do 
7. října soustředění – Škola Miss Junior 
2010 v Parkhotelu Sokolov, kde se bude-

me školit a trénovat choreografii na závě-
rečný slavnostní ceremoniál a setkáme se 
rovněž s hejtmanem Karlovarského kraje. 
Den před slavnostním ceremoniálem pak 
navštívíme Senát PČR a budeme přijaty 
primátorem Pavlem Bémem na Staro-
městské radnici v Praze.

Máme za úkol každý týden točit do-
mácí video o tom, co pro nás bylo za 

ten týden nejzajímavějšího a nebo s čím 
bychom chtěli všechny seznámit. Každou 
neděli večer odesíláme jídelníček + video. 
Mimo jiné piluji volnou disciplínu, kterou 
představím ve finále. Ve finále reprezen-
tuji náš kraj Vysočina. Když si na mě 
12. října vzpomenete, tak na mě myslete! 

Jessica Čapková

▶

čtvrtek dopoledne jsme vesele ujížděli na 
Lipnici, kde nás čekaly kamenné skulptu-
ry v místních lomech a to Oči, Ucho, Ústa 
a prohlídka lipnického hradu. Odpoledne 
jsme společně připravovali program na 
večer, který se nakonec moc vydařil. 

Rozlučková diskotéka praskala ve švech 
a nikomu se ze školy nechtělo domů, to 
je, co? V pátek, s kufry našich kamarádek 
a kamarádů, ujížděli jsme ku Praze. Tam 
se kochali, nakupovali suvenýry a dárečky 
domů a při loučení na letišti nejedny papí-
rové kapesníčky padly za vlast. 

„Ach jo, proč to muselo tak rychle utéct?“ 
Společně jsme si však slíbili, že tenhle pří-
běh vlastně teprve začíná. Pojedeme totiž 
na jaře do Holandska zase my a už teď se 
moc těšíme.

Míša, Janina, Káťa, Eva, Ondra, Verča,  
Simka, Patrik, Janina, Lucka, Zuzka, 

Terka,  Boženka, Jára, Kristýna, Lucka, 
Marťa,  Kristýna, Andrejka, Marjan, Rob 

a Šárka ze ZŠ Lánecká

Chtěli bychom také poděkovat všem ve 
škole, kdo přiložil ruku k dílu, všem ma-
mkám, taťkům, babičkám a dědům, kteří 
se podíleli na ubytování holandských rato-
lestí. Dále pak sponzorům, bez kterých by-
chom se neobešli, a to MB Comp, městu 
Světlá n. S., paní starostce Arnotové, panu 
řediteli ZŠ Lánecká Špatenkovi, společ-
nosti BGS a Scheffelś friends, děkujeme.

V sobotu 28. srpna byl den plný dešťo-
vých přeháněk, takže si několik obyvatel 
šlo toto odpoledne zpříjemnit hudbou 
a navštívili I. sraz heligonkářů. 

Pravidelnou Kavárničku, která se 
uskutečnila v úterý 31. srpna, jsme 
u příležitosti 10. výročí otevření naše-
ho domova pojali trochu slavnostněji 
a ke svačině se podávala pečená kuřata. 
Tato slavnostnější Kavárnička se usku-
tečnila opět pod taktovkou pana Čecha 
a pana Hrocha. Za odpolední svačinku 
se sluší poděkovat jejímu sponzorovi, 
kterým byla místní firma JOCHOVO, 
s. r. o.
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Transsibiřská magistrála – Rusko 

(pokračování)
Společně s námi cestují dva Holan-

ďané. Stejně jako my budou vystupo-
vat v Irkutsku (přibližně za 4 dny). 
Jsou to bratři Hanz a Joeb a přejezdem 
Transsibiřské magistrály si plní, tak 
jako my, svůj sen. Domlouváme se 
anglicky a samozřejmě gesty.

Pomalu si zvykáme na prostory 
našeho kupé, které se po dobu čtyř 
dnů stane naším domovem. Večer se 
seznamujeme s Vladimírem, který je 
průvodcem našeho vozu, a cestujícím 
z Francie, který se zabývá velkocho-

vem prasat. Po celkem bouřlivém 
seznamovacím večírku, který se konal 
v našem kupé, poprvé uléháme a zna-
veni celodenní procházkou po Moskvě 
a částečně i slivovicí usínáme.

Ráno Rossija zastavuje ve městě 
Kirov, kde se s námi loučí Francouz 
s přáním příjemné cesty. Na nástupišti 
probíhá rušný obchod. Prodejci se sna-
ží prodat zboží všeho druhu: potraviny, 
hračky a jiné výrobky. Tento obchod 
probíhá na všech stanicích a zastáv-
kách.

Ve vlaku je samovar s horkou vo-
dou. Není tedy problém si kdykoliv 
uvařit čaj, kávu nebo si zalít jakýkoliv 
instantní pokrm. Během cesty si s Ho-
lanďany měníme a navzájem ochutná-
váme své potraviny. V průběhu dne 
sledujeme krajinu, hrajeme stolní hry 
nebo sledujeme TV.

Výhledy z oken nám nabízejí neko-
nečné březové a smíšené lesy, sibiř-
skou divočinu, vesničky s dřevěnými 
chatrčemi, ale i spoustu pastvin a polí, 
která jsou z větší časti zalité vodou 
z nedávno roztátého sněhu.

Čas neúprosně běží a 1. září tomu bylo 
již 10 let, kdy se slavnostně otvíral náš 
domov. Každoročně v září, právě u pří-
ležitosti slavnostního otevření, probíhají 
v našem domově „sportovně-zábavné hry“ 
jak pro klienty domova, tak pro klienty 
z ostatních zařízení v rámci okresu i mi-
mo něj. V letošním roce se u nás v pátek 
3. září konal Řecký olympijský den. Celý 
den se to v našem domově hemžilo bohy, 
kteří k nám sestoupili přímo z Olympu 
a provázeli naše soutěžící po celý den. Celý 
olympijský den zahájil nejvyšší bůh Zeus 
se starostkou města Lenkou Arnotovou 
vztyčením olympijské a domovské vlajky 
a nechyběl ani řecký běžec, který nám do 
jídelny přinesl pochodeň s olympijským 
ohněm. Poté následovalo taneční vystou-
pení našich obyvatelek na řeckou hudbu, 
a pak se již všechna družstva rozběhla po 
soutěžních disciplínách. V letošním roce 
se k nám sjela družstva z domova pro se-
niory v Humpolci, Hlinsku a Havlíčkově 
Brodu a samozřejmě nechyběla družstva 

z ÚSP Háj, Zboží a Věž. Náš domov byl 
reprezentován dvěma soutěžními družstvy. 
Po soutěžním klání (hod olympijskými 
kruhy, přenášení olympijského ohně, hod 
oštěpem apod.) následoval oběd a vystou-
pení břišní tanečnice. S úderem 13. hodiny 
nás navštívil bůh nejvyšší a oznámil nám, 
jak to všechno vlastně dopadlo. Na třetí 
příčce se umístilo družstvo z ÚSP Zboží, 
druhé místo obsadil Domov pro seniory 
Reynkova Havl. Brod a zlato si od nás 
tentokrát odneslo družstvo z ÚSP Háj. Po 
vyhlášení výsledků následovalo ukončení 
olympijských her, zhasnutí olympijského 
ohně a stažení vlajek. Tím Řecký olympij-
ský den ale neskončil, neboť následovala 
volná zábava plná tance a pohody za hu-
debního doprovodu skupinu Č.A.S.S. 

Celý řecký den měl několik sponzorů, 
kterým patří velký dík za jejich materiální 
dary: Pekárna a cukrárna Milan Brokl, 
Světlá n. S., Cekla, s. r. o. – Josef Cem-
per (Líbezníce) – ovoce a zelenina, Time 
s. r. o. – maso – Potěhy, Bufet U Havlů, 

Světlá n. S., BSHB s. r. o. – p. Stehlík 
– Havl. Brod, Ing. Stanislav Kos – Světlá 
n. S., Nowaco – p. Volf – Velké Meziříčí.

V sobotu 11. září se několik našich 
obyvatel vydalo na 3. ročník festiválku 
Světelské babí léto s dechovkou. I z tohoto 
vystoupení přišli naši klienti nadšeni a pl-
ni zážitků a dojmů. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

▶
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V Permu přejíždíme po obrov-
ském mostě řeku Kamu. Asi 30 km 
před Sverdlovskem (Jekaťerinburg) na 
Urale se v kilometru 1 777 nachází ka-
menný obelisk, který označuje pomy-
slnou hranici mezi Evropou a Asií.

Večer probíhá opět družba s Hanzem 
a Joebem a nechybí tady ani náš dě-
žurnyj Vladimír. Kombinací angličti-

ny a ruštiny se vždy nějak domluvíme.
Další den dopoledne přejíždíme 

řeku Yrtiš a zastavujeme v Omsku. Je 
to působiště Jaromíra Jágra. Nádraží 
je krásná moderní budova a my máme 
trošku času projít se okolo. Před bu-
dovou stojí socha Lenina a na nádraží 
probíhá opět rušný obchod. Ve vlaku 
procházejí bábušky a prodávají vlastní 
výrobky, převážně oblečení. Svetry, 
čepice, ale i ubrusy si za pár rublů ně-
kteří cestující kupují jako suvenýr.

Odpoledne zastavujeme v Barabin-
sku. Máme možnost dokoupit zásoby 
do vlaku a protáhnout svá těla. 3L pivo 
stojí 120 rublů. Uzené rybě zatím odo-
lávám, ale kupuji si pirožek plněný ka-
pustou za 20 rublů. Je trošku mastnější, 
ale výborný. Čas zastávky se využívá 
na vyprázdnění vakuovaného WC. To 
zajišťuje cisternové auto, které objíždí 
všechny vagony. Před nádražím stojí 
na pomníku stará parní lokomotiva, 
která po spoustě ujetých kilometrech 
zaslouženě odpočívá.

Pohled s okna je stále stejný. Probíhá 
poklidná atmosféra. Sledujeme DVD, 
čteme a hrajeme hry. Večer zastavuje-
me po přejetí řeky Ob v hlavním městě 

Sibiře Novosibirsku. Časový posun 
vůči ČR je už +5 hod. Za Novosibir-
skem sledujeme mohutné ohně podél 
trati. Vypalují tak trávu vedle kolejí.

Probouzíme se do čerstvě zasně-
žené krajiny. Všude jsou spousty 
sněhu. V noci jsme zastavovali v ta-
jze. Naše první ranní zastávka je ve 
městě Krasnojarsk. Je to opět krásná 

moderní budova a my máme čas se 
trochu projít. Před nádražím je na zdi 
obrovská mozaika a čilý ruch. Probíhá 
tady velká vykládka a nakládka pošty. 
Po odjezdu přejíždíme zamrzlou řeku 

Jenisej. Z okna sledujeme krajinu, 
dřevěnice, ale i staré opuštěné továrny. 
Poté zastavujeme v několika městech 
na větších i menších zastávkách.

V 1:14 moskevského času zastavu-
jeme po ujetí 5 185 km z Moskvy v Ir-
kutsku. Loučíme se s našimi kamarády 
z Holandska, kteří odsud po několika 
dnech pokračují dále přes Mongolsko 
do Číny.

Na nádraží si kupujeme mapu města 
a po dlouhém mostě přes řeku Anga-
ru, která je jediným výtokem Bajkalu, 
přecházíme do centra města. Na ulici 
Lenina nacházíme hostel Baikaler. Je 
bohužel plně obsazen, tak hledáme 
další, který je na ulici Jaroslava Haš-
ka. Tentokrát nám štěstí přeje a my se 
ubytováváme v IF hostelu. Je to byt 

v panelovém domě. Zajišťujeme si dvě 
noci (á 450 rublů) a vyrážíme na pro-
hlídku města.

Přímo v naší ulici je pamětní deska 
a dům Jaroslava Haška, který zde byd-

lel. Leninskou ulicí procházíme okolo 
obrovské sochy Lenina a okolo stadio-
nu až na malý ostrůvek, kde se nachází 
dětská železnice a muzeum. Vracíme 
se zpět po nábřeží Angary Gagarino-
vou ulicí. Tento slavný kosmonaut zde 
má rovněž sochu. Ulicí Karla Marxe 
jdeme na autobusové nádraží. Nachá-
zíme hospodu U Švejka, kde se točí 
české pivo a podávají naše jídla. Na 

▶

Přístav v ListvjanceOmsk

Bajkal Tááákhle velký je Bajkal
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konci ulice je muzeum města a socha 
Karla Marxe.

Autobusové nádraží je maličké 
a místo autobusů je tady několik mi-
krobusů (maršrutek), které nemají 
žádný jízdní řád. Za předním sklem 
mají pouze vypsané město nebo de-
stinaci, kam budou odjíždět. Pokud 
se do posledního místa nenaplní, tak 

neodjede. Jedeme do cca 90 km vzdá-
leného města Listvjanka. Nachází se 
na břehu Bajkalského jezera na Sibiři 
a kromě vědců a badatelů, kteří zde 
před mnoha lety založili první muze-
um na Bajkale, oblíbili si je i zámožní 
Rusové. Platíme 100 rublů a za malou 
chvilku už odjíždíme. Vystupujeme 
v přístavu a první pohled patří samo-
zřejmě Bajkalu. Je druhá půlka dubna 
a Bajkal je ještě zcela zamrzlý.

Bajkal leží v jižní části východní Si-
biře. Obvyklé vysvětlení původu jmé-
na Bajkal je z turkického „bajkul“, což 
znamená bohaté na ryby. To však není 
vědecky doložené, existuje možnost, 
že slovo je mongolského původu. Baj-
kal se rozkládá v Burjatské republice 
a v Irkutské oblasti. Je obklopen hor-
skými hřbety vysokými až 2 000 m nad 
jeho hladinou. Je největším jezerem na 
Sibiři a po Kaspickém moři druhým 
největším jezerem na světě. Má rozlo-
hu 31 500 km2, je 636 km dlouhé a jeho 
šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 
80 km. Pobřeží je přibližně 2 100 km 
dlouhé a jen mírně členité. Bajkal drží 
tři světová prvenství. Je to nejhlubší 
a nejstarší jezero na Zemi a je největší 
zásobárnou pitné vody na světě. Roku 
1996 bylo jezero zapsáno na seznam 
světového dědictví UNESCO.

Přivítala nás sněhová bouřka, ale 
také malé překvapení. Po několika 
metrech tady potkáváme naše ho-
landské kamarády z vlaku. Ten svět 
je ale malý! Další prohlídku městečka 
vykonáváme samozřejmě společně. 

Prohlížíme si zamrzlé lodě v přístavu 
a památník. Navštěvujeme místní pra-
voslavný kostelík a přírodní muzeum 
Bajkalu. Nakonec se odměňujeme vy-
nikajícím borščem v místní restauraci. 
Pohledem na trajekt mezi Listvjankou 
a Port Bajkalem se loučíme s Listvjan-
kou a s Hanzem a Joebem a vracíme se 
zpět do Irkutska.

V Irkutsku pokračujeme v prohlídce 
města. Prohlížíme si spoustu nádher-
ných kostelů, chrámů a jiných zajíma-
vých staveb. Stojí tady mnoho starých 
dřevěných domků, 75 % z nich je 
v katastrofálním stavu a některé jsou 
vyhořelé. Ty, co jsou opraveny, jsou 

Po delší době vám nabízíme tip na 
vyjížďku na kole či na pěší vycház-
ku ze Světlé, případně z nádraží 
v Okrouhlici. Pro všechny zvolíme 
jako orientační bod benzinovou čer-
pací stanici na okraji Okrouhlice. 

Půjdete-li či pojedete-li  odtud na Lip-
nici, v levotočivé zatáčce nepřehlédněte 
na ovocných stromech umístěné dře-
věné šipky směřující doleva. Poměrně 
málo znatelná cesta po louce vás dovede 
k lesu, kde vás místní značení (nikoliv 
turistické, prováděné značkaři KČT) 
dovede k zajímavému kamennému pa-
mátníku. 

Za napoleonských válek byli ranění 
vojáci rozváženi i do vzdálenějších 
míst a jejich ošetřováním byla zatížena 
i okrouhlická vrchnost. Když v okolí 
propukla „ruská zimnice“ či cholera, 
která nemilosrdně kosila nejen vojá-
ky, ale i civilní obyvatelstvo, musel 
být v roce 1810 okrouhlický špýchar 
změněn na nemocnici, kam byli ranění 
a nemocní sváženi ze širokého okolí. 
Podle dobových pramenů šlo o vojíny 
rakouské, francouzské a pruské (spíše 
však ruské). Úmrtnost byla při tehdejší 
úrovni medicíny a hygienických opat-
ření velmi vysoká. Jen v okrouhlickém 
špýcharu zemřelo na „horkou nemoc“, 

„ruskou zimnici“ či choleru násled-
kem nedostatečně ošetřených zranění 
celkem 1 170 vojáků. Část jich byla 
za vynucené pomoci místního oby-
vatelstva jednoduchým způsobem po-
hřbena nedaleko špýcharu, u babické 
silnice na tzv. Hyršově stráni, a další 
v řadových hrobech v místě zvaném 

Na Padrti. Obě pohřebiště byla ozna-
čena velkými dřevěnými kříži a když 
ten umístěný Na Padrti časem zchátral, 
byl na náklad obce nahrazen tesaným 
kamenem s nápisem „Padlým vojínům 
z válek napoleonských r. 1805-13“.  
Zachoval se až do našich časů, avšak 
v zalesněném terénu o něm vědělo jen 
pár zasvěcených. Péčí několika míst-
ních nadšenců byla nedávno v hustém 
podrostu vysekána přístupová cesta 
a pozemek byl vyčištěn od náletových 
dřevin, takže je snadno přístupný. 

Druhé pohřebiště na Hyršově stráni 
zaniklo po přeložení silnice, respek-
tive po stavbě nového okrouhlického 
mostu. 

Text a foto: Jaroslav Vála

nádherné. Později se dozvídáme, že 
je to velký problém města. Na opravu 
nejsou peníze a tak dřevěnice chátrají. 
Ve špatném stavu jsou zde i silnice 
a cesty. Jejich vzhled ještě zvýrazňuje 
nedávno roztátý sníh, který poodkryl 
všechnu špínu a odpadky, které done-
dávna zakrýval. Kupujeme si místní 
chleba, který je podobný naší vece, ale 
je docela dobrý. Je večer, tak se poma-
lu vracíme na hostel.

(dokončení příště)

Jan Machek (Havlíčkův Brod)
Aleš Machač (Valašské Klobouky)

Zamrzlé jezero

Tip na výlet
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Neděle 24. 10., 19.30
Machři (USA) 102´
Komedie. Nejlepší kamarádi 
z dětství se po třiceti letech snaží 
navázat právě tam, kde v minulosti 
přestali. 
Hrají: A. Sandler, K. James
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Úterý 26. 10., 17.30
Dešťová víla (ČR) 96´
Romantická pohádka. Krajem 
putuje dešťová víla, převlečená za 
chudou ženu. 
Hrají: V. Kerekes, M. Donutil
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Pátek 29. 10., 19.30
Román pro muže (ČR) 99´
Komedie/drama. Mezi třemi 
sourozenci se po smrti rodičů 
vytvoří pevné pouto. Když se blíží 
smrt jednoho z nich, jedou na 
poslední společnou cestu, která se 
mění v tragikomickou konfrontaci
základních hodnot a životních 
postojů. 
Hrají: M. Donutil, M. Vladyka, 
V. Hybnerová
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 31. 10., 19.30
Čarodějův učeň (USA) 110´
Dobrodružný. Nedobrovolný 
čarodějův žák je nucen najít v sobě 
všechnu odvahu, aby přežil svůj  
výcvik a zachránil město. 
Hrají: N. Cage, J. Baruchel
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Listopad

Pátek 5. 11., 19.30
Rejkjavík (USA) 90´
Horor. V temných vodách poblíž 
islandského Rejkjavíku ztroskotá 
loď. Skupinu turistů zachrání 
posádka staré rybářské lodi. Ti 
však nutně potřebují čerstvou 
návnadu.
Hrají: G. Hansen, P. Viitala
Vstupné: 60 Kč.
Od 12 let

Neděle 7. 11., 17.30
Sammyho dobrodružství 
(Belgie) 88´
Animovaný. Příběh mořské želvy 
Sammyho od malička až do 
dospělosti. Je to úžasná cesta plná 
dobrodružství.
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 12. 11., 19.30
Tajemství mumie (Francie) 107´
Fantasy/dobrodružný. Píše se rok 
1912, mladá reportérka je ochotna 
učinit vše, aby dosáhla svých cílů, 
v chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 let 
starý ptakoještěr, je to právě ona, 
kdo městu pomůže.
Hrají: L. Bourgoin, M. Amalric
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 14. 11., 17.30
Karate Kid (USA) 140´
Akční/drama/rodinný. Hlavní 
hrdina filmu se díky kariéře své 
matky dostane z Detroitu do Číny, 
kde má problémy s navazováním 
přátelství s vrstevníky. Začne 
trénovat kung fu. V nadcházejícím 
turnaji ho ale čeká nelehký úkol. 
Hrají: J. Smith, J. Chan 
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Říjen
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: 60 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: 60 Kč. 
Od 12 let

Neděle 17. 10., 17.30
Jak vycvičit draka (USA) 98´
Animovaný. Na dalekém severu 
žili drsní Vikingové, kteří 
odnepaměti bojovali s draky. Než 
jeden z nich přišel na to, jak draka 
ochočit.
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Pátek 22. 10., 19.30
Počátek (USA) 148´
Sci-fi/thriller. Tvoje mysl je 
dějištěm kriminálního činu. 
Hrají: L. DiCaprio, M. Cotillard
Vstupné: 65 Kč.
Od 12 let
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Městská knihovna připravuje

V minulém školním roce proběhla 
v knihovně celá řada školních besed 
na téma holocaust a letos bychom 
v tomto tématu rádi pokračovali. 
Podařilo se nám oslovit pedagožku, 
překladatelku a spisovatelku Janu 
Renée Friesovou, autorku knihy 
Pevnost mého mládí. 

Doc. PhDr. Jana Renée Friesová, 
CSc., (*26. 5. 1927 Praha) si rodné 
jméno ponechala na památku svého 
otce, zavražděného v Osvětimi. Ab-
sovovala Vyšší ovocnicko-vinařskou 
a zahradnickou školu v Mělníku, no-
vinářskou fakultu a postgraduální es-
tetiku UK v Praze. Pro svůj židovský 
původ byla v dětství s celou rodinou 
deportována do Terezína, odkud se 
její většina již nevrátila. Své zážitky 
popsala v knize Pevnost mého mládí. 
Působila pedagogicky na ČVUT, UK 
a byla nakladatelskou redaktorkou 
(Odeon, Olympia). Přeložila též něko-

lik knih, mj. Poslední pokušení Ježíše 
Krista, Chuďásek Boží – sv. František, 
Hlášení El Grecovi a Minimum jógy. 
Dlouhodobě spolupracovala s Českým 
rozhlasem, kde přednášela pro Univer-
zitu volného času. 

Kniha Pevnost mého mládí je auto-
biografie z doby bezstarostného dospí-
vání židovského dívky, která si až do 
příchodu nacistů neuvědomovala svůj 
původ. Byla vychovávaná jako věřící 
katolička a o svém původu se dozvídá 
těsně před deportací do Terezína. Léta 
v Terezíně jsou popisována jako ob-
dobí, kdy mladý člověk navzdory své 
neutěšitelné životní situaci navazuje 
přátelství, prožívá své lidské radosti 
a také první lásky. Poválečná léta jsou 
pak plná snahy dohnat vzdělání, které 
jí bylo odepřeno. Bohužel se v dalším 
životě potkává s jiným druhem totali-
ty.

Její životní osudy zmapoval i režisér 
J. Hovorka v dokumentárním cyklu 

Cesty víry. Věřím, že její životní 
příběh osloví mladou generaci a jeho 
propagace bude přínosem v boji proti 
neonacismu.

Na otázku, jak by shrnula svůj ži-
votní příběh, odpověděla dvěma slovy: 

„Ničeho nelituji,“ a když jsem se jí ze-
ptala, co by vzkázala mladé generaci, 
řekla: „Aby člověk žil rád, snažil se 
žít dobře, aby nás všechny život bavil 
a nepromarnit ani chvilku.“

S obsahem celého rozhovoru se bu-
dou moci seznámit posluchači během 
besed v knihovně. 

Jiřina Roženská

C
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Lidmila DOHNALOVÁ (*1938 Jičín)

Malířka, členka Sdružení výtvarných 
umělců Vysočiny (při Unii výtvarných 
umělců ČR), studovala u akademické 
malířky Natálie Hlubučkové a absolvovala 
mnoho dalších krátkodobých výtvarných 
školení. Od dětství žije a tvoří na Vyso-
čině, nejprve dvacet let na samotě Papírna 
u Tasova, později ve Velkém Meziříčí. 
Nádherná krajina kolem řeky Oslavy se jí 
stala osudem. Její doménou je krajina ve 
všech ročních obdobích, nedílnou součástí 
jsou květiny, stromy, motýli, ptáci, houby.

Samostatné výstavy: 1988 Žďár n. S., 
1989 Náměšť nad Oslavou, 1996 Velké 
Meziříč, 1998 Rožďalovice, 2003 Třebíč, 
2005 Tišnov, 2006 Křižanov, 2007 Velká 
Bíteš; výstavy v Rakousku: 2004 Aalfang, 
Amaliendorf, 2005 Drosendorf, 2006 
Kautzen

Společné výstavy: 1988 Budišov, 1998 
Velké Meziříčí, 1999 Nedvědice, 2000 
Tasov, 2002 a 2005 Moravské Budějovice, 
2004 Brno – Angelikum, 2004 Studená, 
2005 Sentice, 2005 Pelhřimov, 2006 Jih-
lava, 2007 Třebíč, 2007 Jaroměřice nad 
Rokytnou, 2008 Křižanov.

Zastoupení ve sbírkách: Muzeum Vyso-
činy Třebíč

Publikace: S. Vodička - Básník Jakub 
Deml v Tasově (1991), J. Zamazal - Bílá 
Telč (2004), K. Švestka - Kauza Rohovští 
v Tasově (2004), E. Vodičková - Mollové 
tóniny (2006), E. Vodičková - Cestou 
k domovu (2006), J. Olšava - Filípek 
a vlaštovky, V. Javořická – celkem 15 knih. 
Návrh obálky časopisu Naším krajem, kte-
rý vydává Muzeum Vysočiny Třebíč.

Z internetu zpracovala -zh-

Věra Klásková

Věra Klásková (*1970  v České Lípě) 
je překladatelka, textařka, zpěvačka, 
skladatelka, klavíristka a kytaristka. 
Převážnou část jejího repertoáru tvoří 
skotské a irské balady, jichž je nejlepší 
českou interpretkou. Vystupovala na 
mnoha festivalech jak v Čechách tak 
i v zahraničí.

Věra Klásková vystupuje sólově, 
pouze s doprovodem kytary. S její 
překladatelskou profesí úzce souvisí 
i zájem o lidové písně a tradicionály 
Britských ostrovů, tj. o irské, skotské 
a anglické písně, z nichž jsou sestave-
ny i dosud vydané kompaktní disky. 
Tyto projekty obsahují věci velmi 
známé i unikáty pocházející z folk-
lorních sbírek a autentických zdrojů. 
Jejími silnými zbraněmi jsou komorní 
kultivovaný projev, pěvecký výraz 
a citlivě respektovaná atmosféra textu 
písně, a to všechno umocněno dobrou 
znalostí jazyka. 

Z ohlasů: „Věra Klásková dovede se 
svým hlasem mistrně zacházet, vdech-
nout mu barvy smutku i rozvernosti, 
touhy i naděje. Dovede mu dát do-
konce i zvuk dalšího, velice citlivého 
hudebního nástroje, s nímž pracuje 
jemně a velmi osobitě.“ 

 (Hana Hosnedlová, Jihočeské listy) 

Z internetu zpracovala 
-zh-

Tip na knihu

V létě vydalo nakladatelství GRA-
DA Publishing knihu Škodovkou na 
Sněžku i kolem světa s podtitulem 
Příběh B. J. Procházky-Dubé, polykače 
kilometrů i propagátora automobilové 
techniky. 

Břetislav Jan Procházka patří k málo 
známým postavám historie českosloven-
ského motorismu i přesto, že v rekordně 
krátké době uskutečnil cestu automo-
bilem kolem světa. Právě to by chtěl 
svojí knihou Zdeněk Vacek napravit, 
a tak představuje tuto silnou osobnost, 
která motorismem žila od mládí, z ně-
kolika stránek – jako podnikatele, který 
k nám dovážel americké oleje i servisní 
a garážovou techniku a spolu s bratrem 
vybudoval moderní autoservis, jako 
cestovatele a dobrodruha, jako propagá-
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tora automobilové značky Škoda a jako 
publicistu, autora množství článků ve 
světových motoristických časopisech. 
Kniha sleduje Procházkův život od dět-
ství, ovšem největší část knihy logicky 
věnuje cestě kolem světa. Zajímavý je 
ale i popis úspěšného pokusu zdolat 
Škodou Popular vrchol Sněžky, kdy je 
naplno vidět Procházkova cílevědomost 
a vytrvalost hraničící s umanutostí. Pro 
jeho odvážné dálkové jízdy prokazující 
spolehlivost škodovek se mu začalo pře-
zdívat „polykač kilometrů“.

Příští rok tomu bude 75 let, kdy se 
B. J. Procházka a Jindřich Kubias vydali 

v sériovém voze Škoda Rapid na dobro-
družnou cestu kolem světa. Po 97 dnech, 
během nichž projeli Německo, Polsko, 
Litvu, Rusko, Persií (dnešní Írán), Indii, 
Cejlon, Malajsii, Čínu, Japonsko, Hono-
lulu, USA, Francii a opět Německo, se 
s velkou slávou vrátili do Prahy. V séri-
ovém voze jen s minimálními úpravami 
týkajícími se úložného prostoru najeli 
27 700 kilometrů po cestách i necestách. 
Po návratu B. J. Procházka napsal do-
dnes čtivou knihu Automobilem kolem 
světa. Ještě před vypuknutím druhé 
světové války odešel do USA, kde měl 
vynikající jméno a uplatnil se tam v au-
tomobilové i letecké branži.

Jistě není bez zajímavosti, že auto-
rem publikace je motoristický novinář 
Zdeněk Vacek, který pochází z Dolní 
Březinky. Podařilo se mu sehnat mnoho 
dosud nepublikovaných fotografií z ar-
chivu Procházkovy rodiny, knihu navíc 
doplňuje autentický dodatek o cestě 
předválečným Ruskem, který napsal 
v roce 1938 sám B. J. Procházka. Po-
střehy ze sovětského Ruska v době poli-
tických procesů však tehdy musel kvůli 
cenzuře hájící našeho spojence psát „do 
šuplíku“. Zajímavě působí konfrontace 
s dobovými dojmy Fučíka, Wericha, ale 
i podobnost s tajnou zprávou Hanzelky 
a Zikmunda, kteří ji vypracovali pro 
Brežněva o 28 let později.

Publikace je vázaná, má 160 stran 
a stojí 289 Kč.

-jv-

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 23. 8. do 17. 9.:

Beletrie
Bagshawe Tilly - Dokonalá

 - román pro ženy z prostředí tvrdého 
a  nelítostného světa obchodníků 
s diamanty

Devátá Ivanka Mezi nebem a peklem
 -  humoristické fejetony o ženách, je-

jich radostech i starostech, přednos-
tech i vadách

Harris Lee - Vražda na Den práce
 - další z řady klasických detektivek, 

kde   případy vyšetřuje bývalá jep-
tiška

Naučná literatura
Bílek Jiří- Bílá místa české historie 1

 - nová série historických knih ma-
pující  zdánlivě poznaná údobí čes-
kých dějin

Motl Stanislav - Svědek z cely smrti
 - Češi před soudy třetí říše a pováleč-

né osudy jejich soudců a katů 

Knihy pro děti a mládež
Gehm Franziska - FlirtAtak

 - dívčí románek
Hergé - Tintin v Tibetu

 - nový komiks pro malé čtenáře

Eva Kodýmová 
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Zdařilá akce

Členky Českého svazu žen ve Světlé 
n. S. uspořádaly v sobotu 28. srpna 
1.  sraz heligonkářů. Spolupořádající  Ky-
TICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. po-
skytla zdarma sál Společenského domu.

Program zahájili mladí harmonikáři 
ze Základní umělecké školy ve Světlé 
nad Sázavou. Potom se na pódiu vystří-
dalo celkem 28 heligonkářů ze Světlé 
i širokého okolí. Svou hrou a zpěvem 
dokázali přítomné rozveselit, takže si 
zpíval celý zaplněný sál (téměř 300 platí-
cích diváků). Velkou zásluhu na úspěchu 
akce má místopředsedkyně ČSŽ Marie 

Toužil hlavy lidem otevírat

Tak lze stručně charakterizovat sna-
hy tribuna veřejného mínění, noviná-
ře, politika a satirika Karla Havlíčka 
Borovského.

Svatý Jene z Nepomuku
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal, co dal Tobě
by náš jazyk neshnil v hrobě.

Známý epigram připomínáme v sou-
vislosti s červencovým výročím Hav-
líčkova úmrtí (29. 7. 1856) po návratu 
z konfinace v Brixenu, při kterém jistě 
nelze pominout, že nadcházející leto-
počet 2011 bude (mimo jiná synonyma) 
Rokem Karla Havlíčka Borovského. 
Narodil se před 190 lety (31. října 
1821) v Borové, 16. prosince uplyne 160 
roků od deportace do Brixenu (1851) 
a 29. července 2011 si připomeneme již 
155. výročí Havlíčkova úmrtí v Praze. 
Ale nejen tato životopisná data jsou pro 
Územní sdružení Syndikátu novinářů 
Vysočina příležitostí k vyhlášení soutě-
že Epigram 2011, určené všem autorům 
schopným epigramem reagovat na jevy 
kolem sebe, a tak ve výročním Havlíč-
kovském roce 2011 povzbudit tvorbu 
tohoto zatím opomíjeného žánru. 

Slovník pojmů literární teorie uvádí: 
epigram (z řeckého Epigramma = nápis) 
je krátká satirická báseň s vyostřenou 
pointou. Trefně vyjádřeno jedním 
z účastníků soutěže EPIGRAM 2006: 

„…jde jen o pár slov, o několik gramů, 
ale s myšlenkou vážící snad tunu.“ 

Soutěž je vyhlášena ve třech katego-
riích: 

a) pro autory do 25 let věku 
b) do 55 let 
c) tvůrcům starším pětapadesáti let. 
Přihlásit lze max. 15 původních epi-

gramů ne starších tří let. Uzávěrka při-
jímání soutěžních prací bude 30. června 
2011, organizátoři si vyhrazují možnost 
zadání upřesnit.

Předpokládaným vyvrcholením autor-
ské soutěže má být (stejně jako v roce 
2006) vydání sborníku vybraných epi-
gramů a jeho veřejné uvedení při setkání 
tvůrců ve druhé polovině roku 2011. 
Další informace lze získat na poštovní 
adrese:

Územní sdružení SN Vysočina
Humpolecká 648

580 01 Havlíčkův Brod
syndikat.vysocina@volny.cz

Rauerová, která heligonkáře pozvala, 
připravila pro ně diplomy a upomínkové 
dárky, zajistila i občerstvení a sponzory. 

Součástí akce byla peněžní sbírka na 
podporu Stanice ochrany fauny a flory 

v Pavlově. Každý, kdo věnoval dobro-
volný příspěvek, dostal sovičku, kterou 
vyrobily Ing. Jaroslava Wagnerová 
a Mgr. Eva Milfaitová. Celý výtěžek 
3 300 Kč byl poukázán na účet stanice.

Věříme, že akce se stane tradicí a za 
rok se opět sejdeme na 2. srazu heligon-
kářů v našem městě.

Eva Lukešová
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Světelské babí léto s dechovkou je již minulostí

Stejně jako v předešlých dvou 
letech, tak i v tomto letošním pat-
řily odpolední hodiny druhé soboty 
v měsíci září ve Světlé n. S. dechovce. 
Právě v tento den uspořádalo kul-

turní zařízení KyTICe již 3. ročník 
festiválku zmíněného hudebního 
žánru.

Téměř třem stovkám příchozích mi-
lovníků i příznivců české a moravské 
dechovky již půl hodiny před zaháje-
ním programu vyhrávala ve vstupním 
prostoru budovy kina na uvítanou de-
chová kapela Březovanka z Čáslavi.

Krátce po 14. hodině již v sále usa-
zené obecenstvo, hosty i účinkující 
jménem pořadatelů přivítala ředitelka 
KyTICe Mgr. Jana Kupčíková. Po krát-
ké vzpomínce na – v červenci zesnu-
lého – Vlastu Dvořáka, nejznámějšího 
autora českých dechových písniček 
a pravidelného hosta festiválku, jehož 
místo v první řadě hlediště bude na-
příště zůstávat prázdné, všem popřála 
příjemně strávené odpoledne. A pak 
už se, po úvodních slovech průvodce 
celého hudebního odpoledne Petra 
Chládka z Pelhřimova, naplno rozjel 
přichystaný program.

Prvním účinkujícím byla Veselá 
muzika z Ratíškovic na Hodonínsku. 
Nádherně krojovaní mladí muzikanti 
společně se dvěma zpěvačkami a jed-
ním zpěvákem, jejichž průměrný věk 

byl mezi 14 a 16 roky, se posluchačům 
představili muzikou a písničkami 
vycházejícími z mnohaletých tradic 
Moravského Slovácka. Při zmínce 
o průměrném věku nelze opomenout 
fakt, že věkový rozdíl mezi nejmlad-
ším (teprve jedenáctiletým!) z muzi-
kantů a vedoucím souboru a kapelní-
kem v jedné osobě Josefem Novákem 
činil úctyhodných jedenasedmdesát 
let. Téměř půl druhé hodiny trvající 
vystoupení Veselé muziky zpestřovala 
průvodním slovem moderátorka a lido-
vá vypravěčka Růžena Dobešová.

Po krátké přestávce moderátor 
pozval na jeviště zástupce české de-
chovky – Březovanku z Čáslavi. Dva-
náctičlenná kapela temperamentního 
ražení, kterou tvořilo deset muzikantů 
a dva zpěváci, v čele s kapelníkem 
Jiřím Vojtěchem zahrála a zazpívala 
výběr českých i moravských decho-
vek; ty více známé si s účinkujícími 
s chutí zpívali i mnozí v obecenstvu. 
V takto skvělé atmosféře se po více 

než třech a půl hodinách společně strá-
veného odpoledne při dechovce dostal 
program ke svému závěru, ve kterém 
moderátor jménem pořadatelů Světel-
ského babího léta s dechovkou podě-

koval všem zúčastněným a všechny 
společně pozval na čtvrtý ročník fes-
tiválku v roce 2011. Ale to už zřejmě 
s malou změnou v jeho názvu – nejspíš 
to bude...

A protože jsme skutečně vděční za 
každou podporu této finančně nároč-
nější akce, jejímž pořádáním chceme 
potěšit příznivce především z řad 
seniorů, děkujeme Ing. Vlastislavu 
Dvořákovi z Golčova Jeníkova a svě-
telské firmě JOCHOVO za finanční 
přispění a členům místního Českého 
zahrádkářského svazu za květiny 
a školní družině při ZŠ v Komenského 
ul. za zapůjčení výtvarných prací žáků 
k výzdobě jeviště.

Text a foto: Zdeňka Horní

C
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Odbory (ne)zklamaly?

Vážení čtenáři,
pokládám za nezbytné alespoň touto 

cestou zareagovat  na nepravdivá tvrzení, 
která kolují ve Světlé n. S. a týkají se úlohy 
odborů v kauze konkurzu Sklo Bohemia, 
a. s., jakož i dalších skláren a porcelánek 

Bývalí zaměstnanci Sklo Bohemia se nemusí bát o své nároky

Doneslo se mi, že bývalí zaměstnanci 
Sklo Bohemia, a. s., mají obavy, zda ne-
přijdou o své nároky vlivem soudního 
sporu týkajícího se regulérnosti soutěže 
na nového majitele skláren.

Věřte, že takové obavy jsou zcela ne-
opodstatněné a mám důvod si myslet, že 
je šíří méně informovaní k velké radosti 
těch, kteří za netransparentností soutěže 
o nového majitele světelských skláren a za 
zbytečné prodlevy v insolvenčním řízení 
stojí. Chtěl bych v této souvislosti všem 
bývalým zaměstnancům připomenout, že 
desetitisíce náhrad ušlých mezd, které již 

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

obdrželi, získali především díky změně 
zákona, kterou pro ně vybojovaly přede-
vším sklářské odbory. Nebýt této změny, 
neobdrželi by bývalí zaměstnanci do 
dnešní doby ještě ani korunu.

Dále bych chtěl zdůraznit, že tzv. inci-
denční žaloba podaná v polovině července 
t. r. nemá žádný přímý vliv na to, zda 
obdrží bývalí zaměstnanci od insolvenční 
správkyně prostředky z prodané majetko-
vé podstaty. Společnost Crystal Bohemian 
Company, s. r. o., jejíž jsem menšinovým 
společníkem, nevede žádný spor s býva-
lými zaměstnanci skláren a nevede ani 
spor o prostředky, které jim z majetkové 
podstaty zkrachovalých skláren náleží. 
Společnost se z rozhodnutí majoritního 
majitele pouze domáhá posouzení regulér-
nosti proběhlé soutěže na nového majitele, 
a na to má plné právo. Nakonec, pokud 
budeme ve sporu úspěšní, může v nové 
soutěži dojít i k navýšení kupní ceny 
a tím i k navýšení prostředků pro bývalé 
zaměstnance skláren. Nečekám však, že 
by mi nositelé špatných zpráv za takový 
vývoj poděkovali…

Dále bych chtěl podotknout, že nechá-
pu, proč insolvenční správkyně, pokud jí 
opravdu tolik záleží na rychlém uspoko-
jení práv zaměstnanců, nepředložila už 
dávno soudu tzv. konečnou zprávu (na-
konec i soud ji k tomu už dne 14. 7. 2010 
vyzval) anebo alespoň návrh na tzv. čás-
tečný rozvrh pohledávek, čímž mohli mít 
zaměstnanci již dávno „své peníze“ na 

Žhavé téma: Bývalí zaměstnanci skláren

Reakce insolvenční správkyně 
na vyžádání redakční rady

Vážený pane redaktore,
omlouvám se, ale žádné rozsáhlejší vy-

jádření nebudu psát. Situace je zcela jasná 
a je zřejmá z insolvenčního rejstříku. Soud 
v rámci dohlédací činnosti neshledal žádné 
moje pochybení a rovněž věřitelský výbor, 
který sleduje činnost správce, mi ničeho 
nevytkl. V současné době nelze předložit 
ještě konečnou zprávu, neboť zajištění vě-
řitelé vznesli další nároky, o nichž dosud 
není rozhodnuto. Žaloba pana Hudery 
je již druhou žalobou totožného obsahu, 
která napadá prodej majetkové podstaty. 
K ní jsem se vyjádřila a toto vyjádření je 
veřejně dostupné. Pan Hudera je jistě vy-
nikající odborník a manager, ale není mi 
známo, že by byl insolvenčním správcem. 
A jako já nehodnotím jeho činnost, bylo 
by na místě, aby ani on bez znalosti věci 
nekritizoval někoho, o jehož práci nemá 
ponětí. Mým cílem je podat konečnou 
zprávu a uspokojit v co nejvyšší míře ná-
roky věřitelů. A k tomu směřuji s náležitou 
odbornou péčí.

Děkuji za poskytnutý prostor.
JUDr. Ing. Helena Horová 

insolvenční správce 

svých účtech. Není jistě v této souvislosti 
nezajímavé, že banky již své prostředky 
dávno obdržely. Přijde mi komické, když 
se správkyně téměř dva roky od zahájení 
insolvenčního řízení vymlouvá na nezna-
lost bankovního spojení u několika stovek 
zaměstnanců. 

Je-li to pravda, pak se ptám, jak dokázali 
odboráři rozdělit a rozeslat během dvou 
a půl měsíce finanční prostředky získané 
od státu mezi více než 5 000 zaměstnanců 
zkrachovalých skláren a porcelánek?

Doufám, že každý soudný člověk pocho-
pí, že já skutečně nejsem ten, kdo odpoví-
dá za to, že bývalí zaměstnanci skláren 
ještě neobdrželi od insolvenční správkyně 
slibované prostředky. Nakonec, vždyť 
ani do dnešní doby ještě nikdo oficiálně 
neřekl, jaká část z celkového nároku to má 
vlastně být… Takže by zřejmě bylo logič-
tější obracet svou nespokojenost správným 
směrem a nehledat „náhradní viníky“. Byl 
bych rád, kdyby si bývalí zaměstnanci 
uvědomili, že se hlavně zásluhou naší spo-
lečnosti cena vyšplhala až na částku 160 
milionů korun a jen díky tomu mají vůbec 
šanci na nějaké uspokojení svých nároků. 
Kdybychom se do soutěže nevložili, jejich 
šance na jakékoliv uspokojení by podstat-
ně klesla. Závěrem zdůrazňuji, že se nejed-
ná o žádný složitý spor a pokud bude mít 
soud zájem, může tento spor rozhodnout 
v řádu několika týdnů. 

Ing. Jiří Hudera

ve skupinách Bohemia Crystalex Trading 
a Porcely Plus.

Konkrétně jde o to, že jakési skupině 
pěti bývalých zaměstnanců skláren jsou 
podle mě dostupných informací připiso-
vány zásluhy, které nemá, a naopak se 
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Dvě štěstí do roka

Dvě šťastné události potkaly v letoš-
ním roce paní Hanu Holanovou ze Světlé 
n. S. Tou první a určitě největší bylo 
v lednu letošního roku narození dcery 
Nely, druhým šťastným okamžikem 
byla výhra nového automobilu v zá-
kaznické soutěži prodejen společnosti 
Pramen.cz.

Soutěž nebyla složitá, stačilo mít jed-
notlivé nákupy za více než 200 korun 

někteří lidé včetně zástupců této skupiny 
vyjadřují o odborech tak, jako kdyby 
v celé kauze nic neudělaly a zůstaly zcela 
pasivní.

Tak aby bylo jasno, žádná anonymní 
skupina pěti bývalých zaměstnanců 
skláren, ale Odborový svaz zaměstnanců 
sklářského, keramického, bižuterního 
průmyslu a porcelánu včetně základní 
odborové organizace ve Světlé n. S. ma-
jí zásadní podíl na tom, že se změnil 
příslušný zákon, díky čemuž obdrželi 
zaměstnanci zkrachovalých skláren ve 
Světlé n. S. v průběhu měsíce září a po-
čátkem měsíce říjen 2009 od příslušného 
úřadu práce náhradu ušlé mzdy až za tři 
měsíce. Celkem bylo tímto způsobem pro 

„Světelské“ vyplaceno téměř 100 miliónů 
Kč. Kdo v té době sledoval, byť jenom 
sporadicky, domácí zpravodajství, tak jistě 
ví, že ke zpracování novely příslušného 
zákona a k jejímu schválení v Parlamentu 
došlo právě v důsledku půlročních aktivit 
sklářských odborů. A kdo má krátkou pa-
měť, ať si do vyhledávače internetu zadá 
např. heslo: „demonstrace sklářů“ a vše 
podstatné si opět připomene. Jen tak mi-
mochodem, změnou zákona č. 182/2000 
Sb. v platném znění, o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměst-
navatele, vytvořily sklářské odbory stejné 
podmínky pro finanční plnění nejenom 
pro sebe, ale i pro zaměstnance dalších fi-
rem, které se ocitají v  insolvenčním řízení, 
a těch není rozhodně málo. Ne nadarmo se 
příslušné novele zákona mezi odborníky 
zkráceně říká „sklářský zákon“ a nikoliv 
snad zákon „anonymní pětky“.

Nebylo by správné zapomínat ani na to, 
že sklářský odborový svaz doslova vybo-
joval díky svým rozsáhlým a prakticky 
každodenním aktivitám na přelomu břez-
na a dubna 2009 (poprvé nejen v české ale 
zřejmě i v evropské a světové historii) od 
státu účelově vázanou dotaci ve výši 30 
milionů Kč. Tato dotace byla směrována 
k překlenutí situace do nabytí účinnosti 
novely zmíněného zákona a byla v  re-
kordně krátkém čase šesti týdnů rozdělena 
mezi cca 5 000 zaměstnanců krachem po-
stižených skláren a porcelánek. Ti byli v té 
době v katastrofální situaci, protože byli 
již několik měsíců bez jakéhokoliv pří-
jmu. Touto cestou obdržel jednotlivec až 
9 000 Kč a bývalí zaměstnanci Sklo Bohe-
mia takto obdrželi od sklářského odboro-
vého svazu dohromady celkem 9 354 000 
Kč. A není nic jednoduššího, než se zeptat 
bývalých zaměstnanců skláren samotných, 
čeho si cení více. Zda aktivit anonymní 
skupiny pěti lidí, která za ně nikoliv 

zdarma (údajně za vybraných 300 Kč na 
jednotlivce bez jakéhokoliv vyúčtován) 
podala jedno trestní oznámení s dosud 
neznámým výsledkem, a nebo hmotné 
pomoci v  řádech desítek tisíc korun na 
jednotlivce, které se jim zdarma dostalo 
právě díky aktivitám sklářského odboro-
vého svazu. Připomínám i organizované 
aktivy zaměstnanců skláren, z nichž jsem 
se v době po podání insolvenčních návrhů 
sám několika osobně zúčastnil i přímo 
ve Světlé n. S. (např. aktiv 13. 11. 2008). 
Zde lidé obdrželi od odborů jasné, přesné 
a srozumitelné informace o tom, jak v na-
stalé složité situaci postupovat, zatímco 
z tehdejšího vedení sklárny se odpovědní 
zástupci buď „po anglicku“ vytratili 
a nebo se vůbec báli před zaměstnance 
předstoupit. Kde v té době bylo oněch pět 
zmiňovaných „hrdinů“ a co konkrétního 
pro tehdy bezradné zaměstnance skláren 
konali? Odpovím sám: nevím kde byli, 
neslyšel jsem o nich a neznám jediný kon-
krétní výsledek jejich aktivit! A totéž platí 
na adresu tehdejšího vedení skláren.

My odbory si nemusíme přivlastňovat 
výsledky práce jiných, za nás skutečně 
mluví naše práce a dosažené výsledky. 
Ale budeme se určitě bránit křivým nař-
čením a snaze přisvojit si naše zásluhy 
někým jiným. Je velmi těžké uvěřit, že 
popsaná základní fakta nejsou známa 
a přirozeně se nabízí i otázka, kdo a proč 
je hrubě zkresluje. Že by své sehrály blíží-
cí se obecní volby a nebo snad obavy před 
nejistým výsledkem soutěže o nového 
majitele skláren? Když už jsem se dostal 
i k tomuto témat, musím jako přímý účast-
ník (zastupující zaměstnance) zasedání 
věřitelského výboru prohlásit, že i mně se 
jeví závěr soutěže na světelskou sklárnu 
jako zcela netransparentní a neodpovída-
jící předchozím usnesením tohoto orgánu. 
Proto se vůbec nedivím, že společnost 
Crystal Bohemian Company využila 
svého ústavou zaručeného práva a podala 

v této záležitosti soudní žalobu. A nebo se 
snad má každý žalující občan veřejnosti 
omlouvat za to, že se soudně domáhá 
svých práv? Ponechme laskavě na soudu, 
jak celou věc vyřeší.

V neposlední řadě je třeba připomenout, 
že za existence „pasivních“ odborů ve svě-
telské sklárně jsem nezaznamenal jediný 
případ, že by nebyly respektovány právní 
normy a standardy obsažené v příslušné 
kolektivní smlouvě. V současné době 
však není ve sklárně vůbec dodržována 
kolektivní smlouva vyššího stupně, přes-
tože byla rozšířena na všechny sklářské 
výrobce výnosem ministra práce a soci-
álních věcí z konce května tohoto roku 
(zveřejněno v částce 95 Sbírky zákonů 
z roku 201). A přitom nejde o maličkosti, 
neboť se jedná o takové nároky, jako např. 
týden dovolené navíc, zkrácenou pracovní 
dobu, vyšší příplatky, sociální fond apod. 
Jde o určitou raritu, protože ostatní noví 
výrobci v působnosti bývalých skupin 
BCT a Porcely Plus tuto kolektivní smlou-
vu dodržují. Doufám, že i s přispěním 
odborového svazu se situace pro stávající 
zaměstnance brzy změní k lepšímu.

Takže, nepřekrucujme jasná fakta a ne-
nasazujme odborům psí hlavu. Věřím, že 
alespoň bývalí zaměstnanci Sklo Bohemia, 
a. s., kterých se zmiňované záležitosti pří-
mo týkaly, si i dnes dobře pamatují, kdo 
jim tehdy v takřka bezvýchodné situaci 
nezištně pomáhal, a kdo se naopak scho-
vával a nebo se dokonce za jejich nemalé 
peníze snaží zcela bezostyšně vytřískat 
z celé záležitosti zásluhy, které mu nepatří. 
Odbory sehrály v popsaném příběhu, a to 
nejen podle mého nejhlubšího přesvědčení, 
výrazně pozitivní úlohu, takže není důvod 
tvrdit, že byly pasivní.

JUDr. Vladimír Kubinec 
předseda Odborového svazu 

zaměstnanců sklářského, keramického,
bižuterního průmyslu a porcelánu

▶

a za tyto nákupy získávali zákazníci do 
hrací karty nálepku kapičky. Za desítku 
získaných kapiček obdržel majitel hrací 
karty ručník a přišel další krok soutěže, 
do hrací karty napsat tip, kolik zákazní-
ků odevzdá platnou hrací kartu. Potom 
již stačilo pouze čekat, na koho se štěstí 
usměje. 

Dále již hovoří sama výherkyně, paní 
Holanová:
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„Do prodejny v Sázavské ulici cho-
díme na nákupy potravin téměř denně 
a rodině tvrdím, že ten získaný ručník 
je naším nejdražším ručníkem. Jednoho 
dne u nás zazvonil telefon a hlas paní na 

druhém konci, po zjištění mého jména 
mi oznámil, že jsem v soutěži zákazníků 
prodejen Pramen uvedla nejbližší údaj 
o počtu zúčastněných zákazníků a tudíž 
se stávám výherkyní auta. Na to jsem jí 
odpověděla, že si dělá legraci, vždyť ta-
kových oznámení o výhře jsem již slyšela 

▶

Ve Světlé zajišťovala bezpečnost hlavy státu namísto obvyklé ochranky městská 
policie (Foto: Stanislav Peluch)

Šťastná rodina před novou Thalií. Zleva výherkyně Hana Holanová, synové Čestmír 
a Honzík, otec Čestmír Holan st. V kočárku devítiměsíční Nelinka.

dost. Paní mi odpověděla, že drží v ruce 
moji soutěžní kartu a po ověření u notáře 
mi zavolá o datu předání auta. Oznámila 
jsem to svým dvěma synům, dvanáctile-
tému Čestmírovi a o čtyři roky mladšímu 

Honzíkovi. Ti začali skákat radostí a hned 
telefonovali tátovi, tati přijeď domů, 
mamka vyhrála auto. Ale stále jsem tomu 
nevěřila. Až posledního srpna přišel další 
telefon s oznámením, že v úterý 7. září se 
před prodejnou v Sázavské ulici uskuteční 
předání auta. Ostatní již znáte.“

V úterý 7. září dopoledne se na 
parkovišti v Sázavské ulici objevil na-
blýskaný a bílou mašlí ozdobený modrý 
Renault Thalia, u kterého stáli zástupci 
společnosti Pramen.cz ředitelka Marce-

la Šimková a oblastní manažer Tomáš 
Fork. Ředitelka držela v ruce správně 
vyplněnou a notářsky ověřenou kartu 
paní Holanové a oznámila, že ona se 
stala výherkyní tohoto krásného auta. 
Poté pan Fork předal šťastné výherkyni 
kytici a klíčky od auta. Ozval se potlesk 
přítomných diváků a začaly cvakat fo-
toaparáty fotografů, vždyť taková udá-
lost se ve Světlé nekoná každý den. Zá-
věrem zbývá již pouze paní Holanové 
jménem Světelského zpravodaje popřát 
hodně zdraví celé její rodině a s novým 
vozem mnoho ujetých kilometrů bez 
nehody. 

Text a foto: jív

Poděkování

Prostřednictvím Světelského zpra-
vodaje bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům Domova pro seniory 
Sociálního centra města Světlá n. S. za 
vzornou péči o mého tatínka pana Ji-
řího Choutku. Jeho pochvalná slova na 
adresu všech zaměstnanců a nesmírná 
spokojenost mě inspirovaly k napsání 
tohoto poděkování. 

Ještě jednou všem zaměstnancům moc 
děkuji.

Šárka Píšková (dcera)
Prosíčka
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Česká televize v Pěšinkách

V neděli 5. září v dopoledních hodi-
nách navštívil nově otevřené Sportovní 
centrum Pěšinky štáb České televize 
vedený redaktorem Radovanem Daň-
kem. V reportáži nazvané Ve Světlé nad 
Sázavou se sportuje v novém, která bě-
žela ještě téhož dne několikrát na ČT 24 

a v regionálním zpravodajství ČT 1, re-
daktor Daněk na úvod uvedl, že otevření 
sportovního centra bylo pro sedmitisíco-
vé město událostí desetiletí. Poté nejprve 
před halou vyzpovídal starostku města 
Lenku Arnotovou. Otázky redaktora 

byly směřovány na financování stavby 
a na její budoucí využívání obyvateli 
města. Mimo jiné položil též otázku, co 
odpoví na to, že někteří vyčítají radnici, 
že desítky milionů měla raději rozdělit 
mezi nezaměstnané. Na to starostka 
fundovaně odpověděla: „Ano, mnozí to 

spojují: je tady krize, nezaměstnanost 
a město si staví halu. Ale občané by si 
měli uvědomit, že peníze z EU skutečně 
nejsou na sociální výpomoc. Kdyby se 
s rekonstrukcí nezačalo, musel by se 
zimní stadion zavřít a víc by si město 
k takovému sportovišti nepomohlo.“ 

Pan Daněk se s mikrofonem a kame-
rou též vydal do haly, kde právě probí-
halo veřejné bruslení, aby dal slovo také 
někomu z návštěvníků. Ohlasy bruslící 
veřejnosti byly v drtivé většině kladné, 
všichni si nové prostředí pochvalovali. 
Odpovědi by bylo možné shrnout do věty, 
kterou na mikrofon vyřkla jedna mladá 
maminka, která bruslila se svými dětmi. 

„Myslím, že investice do sportu a do dětí, 
aby se mohly hýbat, je v pořádku.“

jív

Konec prázdnin v Mrzkovicích

Rok se s rokem sešel a v Mrzkovicích 
se 28. srpna opět rozpoutalo odpoledne 
plné veselí, dětských her a soutěží, kte-
rých se zúčastnili nejen děti, ale i jejich 
rodiče a prarodiče.

K tanci a poslechu vyhrávala živá hud-
ba, na rožni se otáčel čuník a do dálky se 
linula vůně uzených klobásek.

Poslední prázdninový víkend si všich-
ni přítomní báječně užili, panovala skvě-
lá nálada a nikoho neodradilo ani ne pří-
liš lákavé počasí. O všechnu tu parádu se 
postarali mladí lidé, kterým se podařilo 
obyvatele obce stmelit a Mrzkovice oži-
vili, za což jim patří obrovský dík.

Za všechny zúčastněné
Alena Ryndová

Foto: Mgr. Vladimír Koudela

Pozvánka na přednášky

Místní organizace Českého svazu žen 
připravila ve spolupráci s Informačním 
a poradenským centrem Českého svazu 
žen v Havlíčkově Brodě cyklus předná-
šek. V měsíci říjnu to budou:

 • úterý 12. 10. od 17. 00 Vývoj a po-
ruchy řeči, logopedie – lektor 
Mgr. Eva Kořínková

 • úterý 26. 10. od 17. 00 Prevence 
a zvládání životních krizí – lektor 
Mgr. L. Novotný

Obě akce se konají v zasedací míst-
nosti Sportovních zařízení města 
s. r. o. v Pěšinkách (na novém zimním 
stadionu). 

Všechny zájemce srdečně zveme.

MO Českého červeného kříže, Světlá n. S. ve 
spolupráci s Diakonií Broumov

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
peří, péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek

- hraček a školních potřeb
- látky (prosím nedávejte odřezky a zbytky
 látek)

- obuv – veškerou nepoškozenou
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
 skleničky – vše nepoškozené

Sbírka se uskuteční v sobotu 
dne 6. listopadu od 9.00 do 15.00 hod.
v sokolovně – Nádražní ulice, Světlá n. S. 

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů 
či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za vaši pomoc.
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Vřelé uvítání Mečiara v Pěšinkách

V neděli 5. září se hrál na ledě nové-
ho Sportovního centra ve světelských 
Pěšinkách přátelský hokej. Domácí HC 
si pozval ke své premiéře druholigový 
tým HC BAK Trutnov, vedený trené-
rem Stanislavem Mečiarem, který do 
března 2009 oblékal modrobílý dres 
Světlé. Fanklub světelského hokeje se 

proto pečlivě na uvítání populárního 
Mekyho v Pěšinkách připravoval, vždyť 
ten během dvouletého působení ještě 
v týmu HC Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou zanechal v Pěšinkách mezi 
fanoušky a samotnými hráči ty nejhezčí 
vzpomínky. Ač se může chlubit třemi ti-
tuly mistra republiky (1 x Dukla Jihlava 

a 2 x Pardubice), hokej si zahrál také ve 
Finsku, Švédsku, Německu a na Sloven-
sku, reprezentoval v roce 1994 na MS 
v Itálii, bylo mu vždy chování některých 
sportovních primadon na hony vzdálené. 
Právě pro své přátelské chování i k mno-
hem mladším spoluhráčům a stejně tak 
k hokejovým fandům, si Stanislav Me-

AMADEO – projekt pomoci po těžkém úrazu

lze čerpat dodatečně. Mylně se také vět-
šina z nás domnívá, že bez předchozího 
úrazového pojištění nemůžeme žádat 
nic. Není to tak.

Proto vznikl projekt Amadeo - Pro-
jekt pomoci po těžkém úrazu. Nabízené 
bezplatné konzultace jsou určeny pře-
devším lidem s trvalými následky nebo 
v invalidním důchodu: 
 • po těžkém pracovním úrazu 
 • po nezaviněné autohavárii (i jako 

chodec či cyklista nebo účastník 
MHD)

 • při pochybení lékařů a zdravotnic-
kých zařízení při poskytování léčeb-
né péče

 • u těžkých úrazů žáků a studentů ve 
škole

 • škoda způsobená fyzickou osobou či 
zvířetem

 • finanční pomoc pozůstalým poškoze-
ných

Nepřehlédnutelnou výhodou této nabíd-
ky je skutečnost, že veškeré konzultace 
jsou poskytovány bezplatně a zahrnují:
 • poradenství v řešení situace po úra-

zu 
 • objektivní posouzení výše již vypla-

ceného odškodného
 • posouzení lékařských posudků a bo-

dového ohodnocení
 • nezávislé lékařské konzultace se 

znalcem z oboru
 • v případě nutnosti zprostředkované 

zastoupení poškozeného ve sporu 
s pojišťovnou

Garantem projektu jsou právní specia-
listé na náhradu škody a posudkoví lékaři. 
Spolupracujeme s Centry pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina.

Ing. Jan Malík
Tel. 723 2O3 O36

nahradaskody@email.cz
www.nahradaskody.net

Důležité poznámky:
Náhradu škody na zdraví platí vždy 

pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojiš-
ťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv 
viník nehody. 

Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda 
poškozený měl v době úrazu sjednánu 
úrazovou nebo životní pojistku. 

Spolujezdci viníka nehody (včetně ro-
dinných příslušníků) mají plný nárok na 
náhradu škody na zdraví, ale viníka se 
jejich nárok po finanční stránce nikterak 
nedotkne. 

V případech, kdy auto viníka není pojiš-
těno, nebo když viník ujede z místa neho-
dy, dostane poškozený finanční náhradu 
za zdravotní postižení, a to z garančního 
fondu České kanceláře pojistitelů. 

Nárok na odškodnění má i chodec, který 
sám způsobí dopravní nehodu, když vstou-
pí do vozovky, bude mu však zohledněna 
případná spoluvina, nicméně má nárok 
alespoň na částečné plnění. 

Na výši plnění má u autonehody vliv 
skutečnost, zda poškozený použil před 
úrazem bezpečnostní pásy.

Oznámení obvodních lékařů

Podáváme informaci k vyvrácení 
nepravdivých zpráv, které se v poslední 
době šíří po Světlé nad Sázavou. Nikdo 
z obvodních lékařů ani internista neod-
chází. Ordinační doba se nemění a přijí-
mají se i nadále noví pacienti. Ordinační 
doba lékařů je zveřejněna i na webových 
stránkách našeho města. 

Za všechny lékaře 
MUDr. Zdeněk Fírek 

Stává se to. Nečekaný pracovní 
úraz či dopravní nehoda omezí zdra-
votní stav našich blízkých. Automobil 
či motocykl viníka způsobí vážnou 
újmu na zdraví a dotyčný nemusí být 
ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se 
ocitl v nezáviděníhodné situaci. 

Jak můžeme v takové situaci pomoci? 
Je vhodné, abychom pojišťovně sami 
zohlednili veškeré důsledky nehody 

- trvalé následky, bolestné, újmu na 
zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, 
náklady na léčení a léky, rehabilitaci 
a v neposlední řadě ztížení společen-
ského uplatnění, tedy naše znevýhod-
nění v budoucím životě se zdravotními 
následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 
roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 
2006. 

Většina poškozených neví, že má 
zpravidla nárok na větší odškodné než 
pojišťovna přiznala a především, že je 
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Světlá n. S. a volejbalová reprezentace

Hned dva volejbalové reprezentanty 
České republiky měla Světlá n. S. v září 
na evropském a světovém šampionátu. Od 
3. do 12. září se konalo v Srbsku mistrov-
ství Evropy juniorek a naše reprezentační 
družstvo si z Balkánu přivezlo bronzové 
medaile. Ve výběru trenéra Aleše Nováka 
byla též osmnáctiletá Věroslava Marešová, 
která začínala pod vysokou sítí ve Světlé 
nad Sázavou v roce 2002 u trenérky Ja-
roslavy Holoubkové, a tak trochu té slávy 
z bronzové medaile z evropského šampio-
nátu patří též do Světlé.

A jaká byla Věrčina cesta do juniorské 
reprezentace? V letech 2006 a 2007 byla 
členkou družstva starších žákyň TJ Sklo 
Bohemia, které se v roli přeborníka kraje 
Vysočina zúčastnilo kvalifikačních tur-
najů o přeborníka ČR a současně v těchto 

Určitě příjemným doplněním slav-
nostní atmosféry premiéry domácích 
hokejistů v nových Pěšinkách bylo před-
stavení skutečného poháru mistrů světa 
ve vstupním vestibulu zimního stadionu, 
který si naše reprezentace přivezla 
v květnu z mistrovství světa v Německu. 

Každý sportovní fanoušek si mohl ten 
vzácný pohár potěžkat a nechat se s ním 
i vyfotografovat. Jedním z těch šťast-
ných byl dlouholetý vedoucí A týmu HC 
Světlá nad Sázavou Josef Smrž, pro kte-
rého to byl nezapomenutelný zážitek.

jív

čiar získal ve Světlé značnou popularitu. 
Proto bylo jeho nedělní uvítání v Pěšin-
kách doslova triumfální, byť přijel v roli 
trenéra soupeře. Nad ledovou plochou 
visel během utkání transparent s textem 
Meky vítej doma. Fanklub si nechal 
zhotovit Mekyho fotografii ve velkém 

formátu a tu před úvodním hvizdem roz-
hodčího Standa Mečiar přímo na ledové 
ploše podepsal. Fotka by měla zdobit 
budoucí síň slávy Sportovního centra 
v Pěšinkách. Členové fanklubu si též vy-
žádali společné fotografování s Mekym 
před stadionem, a ten s očividnou rados-
tí vyhověl. Vyvrcholením bylo, když se 
Mečiar v průběhu utkání objevil v dresu 
domácích s číslem 3 v obraně vedle On-
dřeje Včely. Utkání vyhráli hosté 3:2, to 
však nic neubralo na velikosti sportovní-
ho zážitku v krásném prostředí nového 
zimního stadionu v Pěšinkách, pěkný 
hokej se hrál ve velice přátelské atmo-
sféře. Ač byl po šedesáti minutách vítěz 
utkání znám, byly na pořadu samostatné 
nájezdy, tři na každé straně. Domácí byli 

Populární Stanislav Mečiar (uprostřed v civilu) s fanklubem světelského hokeje

úspěšnější, proměnili dva a právě jeden 
z nich dal „svému“ brankáři za Světlou 
střílející Meky parádním blafákem. 

Světelští hokejisté vedeni trenérem 
Milanem Schlaichertem ve své premi-
éře na ledě Sportovního centra Pěšinky 
nastoupili v sestavě: v brance se střídali 

Lukáš Studený s Michalem Koubským, 
obránci Ondřej Včela, Jakub Bradáč, 
Ondřej Vomela, Jakub Kůrka, Jan 
Svoboda, Jan Drahozal. Útočníci Petr 
Včela, Jan Krajíček, Jan Kubát, Jan 
Ruml, Michal Dolinský, Petr Šudoma, 
Miroslav Kopecký, Vlastimil Křišťan 
a Jan Neuwirth. 

Vedoucí A mužstva HC Světlá n. S. Josef 
Smrž s pohárem mistrů světa

Hokejisté HC Světlá n. S. nastupují 
k premiéře v Pěšinkách. Zprava odpředu: 

Petr Včela, Jan Ruml a Ondřej Včela
letech byla zařazena do krajského výběru, 
kterému se v roce 2007 podařilo vyhrát 
republikovou soutěž krajů. V této době 
svými výkony na sebe volejbalistka ze 
Světlé upozornila tak, že byla zařazena do 
širšího výběru kadetek ČR. Po ukončení 
základní školy v roce 2007 přešla do spor-
tovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně 
a současně jí byl umožněn přestup do VK 
Královo Pole, kde pravidelně hrála extra-
ligu kadetek. V roce 2009 byla Věroslava 
Marešová zařazena do reprezentačního 
výběru juniorek a právě v tomto kolektivu 
se podílela na medailovém úspěchu pro 
Českou republiku.

Druhým volejbalovým reprezentantem 
z našeho města je devětadvacetiletý Petr 
Pláteník, který ve čtvrtek 23. září odletěl 
s dalšími jedenácti reprezentanty na ▶
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mistrovství světa do Itálie, kde na čes-
ké volejbalisty nejprve ve skupině čekaly 
týmy Francie, Číny a Bulharska. Světový 
šampionát v Itálii začínal v době uzávěrky 
tohoto čísla Světelského zpravodaje a nyní 
již víte, zda se svěřencům trenéra Jana 
Svobody podařilo postoupit ze skupiny do 
dalších bojů o lepší umístění. Pravdou je, 
že Petr závodně nikdy za Světlou volejbal 
nehrál, ale jako kluk v našem městě začí-
nal s tenisem, hrál hokej a zkoušel i zápas. 
V šestnácti letech se přeci jenom u Pe-
tra projevily skutečné volejbalové geny, 
vždyť jeho maminka Ludmila Pláteníková 
byla před lety, ještě pod dívčím jménem 
Vindušková, dlouholetou reprezentant-
kou a v roce 1972 si dokonce zahrála na 
OH v Mnichově. Tehdy šestnáctiletého 
Pláteníka pro volejbal zlákal dnešní lékař 
volejbalové reprezentace a bývalý trenér 
mládeže v Havlíčkově Brodě MUDr. Petr 
Juda. Díky svým výkonům se Petr z Hav-

líčkova Brodu dostal brzy do mládežnic-
kých reprezentací a mezníkem pro něj byl 
přestup do našeho předního volejbalového 
klubu Aero Odolena Voda. Potom již 
šla rychle za sebou zahraniční angažmá 
v Belgii, Řecku, Itálii a posledním místem, 
kde si Petr vydělává jako profesionál na 
volejbalový chlebíček, je Turecko. V době, 
kdy se toto číslo Světelského zpravodaje 
rodilo, byla otázka, zda se Petru Plátení-
kovi podaří napodobit medailový úspěch 
juniorky Marešové, byť v konkurenci svě-
tového mužského volejbalu to je mnohem 
obtížnější.  Text a foto: jív (1),  

archiv V. Marešové (1)

▶

Juniorská reprezentantka Věroslava 
Marešová s bronzovou medailí 

z evropského šampionátu

Petr Pláteník předává svůj reprezentační dres prezidentu Václavu Klausovi při jeho 
návštěvě ve Světlé n. S. 

Mládežnický hokej v Pěšinkách

Od slavnostního uvedení Sportovního 
centra Pěšinky do provozu je na ledě re-
konstruovaného zimního stadionu živo. 
V sobotu 18. září se tam hrál hokejový 
turnaj starších žáků O putovní pohár 
města Světlá n. S., na kterém vedle 
domácího týmu HC Světlá n. S. hrála 
družstva HC Chotěboř, Stadion Nový 
Bydžov a HHK Velké Meziříčí. Druž-
stva se střetla systémem každý s každým 

Na snímku dostává bronzovou medaili od místostarosty Jana Tourka kapitán domácího 
týmu HC Světlá n. S. Tomáš Popek, za ním stojí zprava do leva Tomášové Kohout, 

Böhm, Dvořák a Lukáš Surovec.

v zápasech hraných 2 x 15 minut čistého 
času. 

Výsledky šesti turnajových utkání: 
  HC Světlá n. S. – HC Chotěboř 
   1:3, 
  HHK Velké Meziříčí – Stadion 
  Nový Bydžov  4:1, 
  HC Chotěboř – Stadion Nový 
  Bydžov  5:2, 
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Dva nerozluční kamarádi, běžci dlou-
hých tratí, devětačtyřicetiletý Světelák 
Jaroslav Procházka a o 11 let starší Josef 
Machálek z Vilémovic mají již tradičně 
ve svém sportovním kalendáři každoročně 
zaškrtnut Kladenský maraton. Nejdelší 

olympijská trať dlouhá 42 kilometrů a 195 
metrů je pro každého běžce tvrdou zkouš-
kou fyzické zdatnosti i odvahy a ne vždy 
a ne každý tento závod dokončí. Proto ten, 
kdo proběhne cílem této trati, je považo-
ván za vítěze.

V sobotu 18. září se na kladenském 
atletickém stadionu postavilo na start 
9. ročníku Kladenského maratonu 197 
běžců a mezi nimi byli též Jaroslav Pro-
cházka s Josefem Machálkem. Celou 
klasickou maratonskou trať dokončilo 188 
běžců. Zaměstnanec firmy Tedom Ener-
go, s. r. o., Světlá n. S., šedesátiletý Josef 
Machálek doběhl na 119. místě v čase 
3:54:25 hod. a ve své věkové kategorii 60 
až 69 let skončil na vynikajícím 5. místě. 
Jeho mladší kolega Jaroslav Procházka 
měl v cíli čas 4:24:35 hod. a to mu stačilo 
v celkové klasifikaci na 165. místo. I tak 
před oběma běžci klobouk dolů. Vítězem 
letošního Kladenského maratonu se stal 
devětačtyřicetiletý Mulugeta Serbessa 
z Etiopie v čase 2:28:21, který již dlou-
hodobě žije v naší republice a patří u nás 
do vytrvalecké špičky. Co do výsledků, 
byl tento závod po mistrovství republiky 
druhým nejkvalitnějším maratonem u nás 
v letošní sezoně.

jív
Foto: Olga Machálková

Živé podhoubí světelského volejbalu

Za účasti třiadvaceti družstev dívek 
a chlapců narozených v roce 1998 
a mladších se hrál 18. září v Pelhřimo-
vě rozřazovací turnaj meziokresního 
přeboru v minivolejbalu. Po tomto 
turnaji byla družstva rozdělena podle 
výkonnosti do tří skupin, ve kterých se 
bude až do března příštího roku soutěž 
hrát turnajovým způsobem. Po kaž-
dém kole vždy nejlepší ze druhé a třetí 
skupiny postoupí do skupiny vyšší 
a naopak poslední družstva z první 
a druhé skupiny sestoupí do skupiny 
nižší.

A jak se vedlo dvěma družstvům TJ 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou? 

Družstvo A vyhrálo svoji skupinu 
a pro I. kolo meziokresního přeboru 
si tak zajistilo účast v nejkvalitnější 
šestičlenné skupině. Děvčata družstva 
B skončila ve skupině na 4. místě, což 
je pro začátek soutěže odsunulo do 
poslední skupiny, ve které se bude 
bojovat o 13. až 23. místo. Ovšem 
13. příčka dává tomuto družstvu na-
ději, že by se mohlo posunout do lepší 
skupiny. Výsledky obou družstev na 
počátku sezony 2010/2011 jsou potvr-
zením toho, že světelský mládežnický 
volejbal jde správnou cestou.

jív
Foto: Jaroslava Holoubková

Obě světelská družstva na turnaji v Pelhřimově. Klečící A družstvo zleva: Veronika 
Semerádová, Monika Kubíčková, Šárka Semerádová a Monika Hrstková. Stojící B 
družstvo zleva: Lucie Remarová, Kateřina Dundáčková, Denisa Vaňková, Zuzana 

Přichystalová, Aneta Růtová, Vendula Slavíková.

  HHK Velké Meziříčí 
  – HC Světlá n. S.  2:1, 
  HC Chotěboř – HHK Velké 
  Meziříčí  2:6, 
  HC Světlá n. S. – Stadion 
  Nový Bydžov  10:0.

Konečné pořadí: 
 1. HHK Velké Meziříčí  6 bodů
 2. HC Chotěboř  4 b
 3. HC Světlá n. S.  2 b
 4. Stadion Nový Bydžov  0 b

Řídící výbor vyhlásil hráče turnaje. 
Nejlepším hráčem turnaje se stal Tomáš 

Tlapák (HHK Velké Meziříčí). Nej-
lepším brankářem byl vyhlášen Lukáš 
Trnka z domácího družstva a nejlepší 
střelce měl turnaj hned dva. Tomáš Tla-
pák a David Kopal (Chotěboř) vstřelili 
po pěti gólech. 

Vedle toho byli též oceněni nejlepší 
hráči všech čtyř družstev. Ocenění 
útočních: Tomáš Tlapák (Velké Meziří-
čí), Roman Janáček (Chotěboř), Tomáš 
Kupilík (Světlá n. S.). Ocenění obránci: 
Filip Kampas (Velké Meziříčí), Tomáš 
Bačkovský (Chotěboř), Pavel Pešek 
(Světlá n. S.), David Doskočil (Nový 
Bydžov).

Poháry a medaile nejlepším druž-
stvům při závěrečném ceremoniálu 
předával místostarosta Světlé n. S. Jan 
Tourek. 

Text a foto: jív

Hrdinou každý, kdo dokončí 
maraton

V cíli Kladenského maratónu zleva 
Jaroslav Procházka a Josef Machálek
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Turistika

Prodloužený víkend na kolech
Kraj mezi Lednicí, Valticemi 

a Břeclaví, známý jako Lednicko-
-valtický areál, byl v roce 1996 
zapsán do seznamu míst světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Najdeme zde majestátní 
zámky i menší romantické stavby, 
parky a zahrady, zádumčivé zákru-
ty Dyje i třpytivé hladiny rybníků, 
lužní lesy i provoněné louky se stale-
tými solitérními duby. 

Lokalita je oblíbeným místem pro 
pěší výlety, vyjížďky na kole i pro 
trávení dovolené, a tak není proto divu, 
že o druhém zářijovém týdnu se sem 
auty s koly na střeše vypravilo také 
šestadvacet světelských turistů. 

Se značným předstihem jsme si 
zajistili ubytování v chatkách au-
tokempu Apollo, který nám sloužil 
jako výborně situované východisko 
jednotlivých vyjížděk. Během čtyř 
dnů jsme kombinovali informačními 
tabulemi vybavené Lichtenštejnské 

Brodění přes hlubokou vodu

cyklostezky se značenými i neznače-
nými polními cestami a občas i málo 
frekventovanými silničkami. Podívali 
jsme se do Lednice, někteří navštívili 
zámek, jiní se spokojili s minaretem či 
nádhernými zahradami, zhlédli jsme 
mnohé sakrální stavby, jako farní kos-
tel Navštívení Panny Marie v Poštorné, 
vystavěný celý z cihel, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie ve Valticích, či 
farní kostel sv. Václava v Břeclavi, vy-
budovaný v letech 1992-1995 na místě 
původního barokního kostela zniče-
ného při bombardování v roce 1944. 

Zavítali jsme do Mikulova a také do 
Valtic, kde jsme si prohlédli Valtické 
podzemí – unikátní labyrint více než 
760 metrů historických vinných sklepů 
a chodeb, jejichž historie sahá proka-
zatelně před rok 1270. Kromě toho se 
na Vinařském náměstíčku odehrávalo 
Valtické dýňobraní, znovuoživená 
tradice oslavující podzim coby obdo-
bí stěhování světla a tepla zpátky do 
lidských příbytků. Desítky a desítky 
žlutých, oranžových i zelených dýní 
všech tvarů dokumentovaly fantazii 
a tvořivost především dětských „vy-
řezávačů“.

Viděli jsme téměř všech patnáct sale-
tů, drobných romantických staveb, kte-
rými slavný rod Lichtenštejnů ozvlášt-
nil svoje lednicko-valtické panství: 
například Tři Grácie, Rendez-vous,Z Valtického dýňobraní

Tři Grácie z mramoru a čtyři z masa 
a kostí
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Naděje pro fotbalisty

Mezi příznivci fotbalu ve Světlé se již 
dlouho přetřásá myšlenka nové tribuny 
pro diváky a šaten pro hráče na stadionu 
v Nádražní ulici. Jak už to v podobných 
případech bývá, záleží vše na finančních 
možnostech. V současné době je již mož-
no říci, že fotbalistům a jejich příznivcům 
svítá naděje. První kroky k dalšímu spor-
tovnímu objektu ve Světlé byly učiněny.

Je vypracována projektová dokumenta-
ce a na akci již bylo vydáno stavební povo-
lení. V případě souhlasu od zastupitelstva, 
které mělo ve věci fotbalového zázemí 
a tribuny jednat po uzávěrce tohoto vydá-
ní SZ, v úterý 22. září, by měla být podána 
žádost na Ministerstvo školství, tělovýcho-
vy a mládeže České republiky o dotaci.

V projektu, jehož autory jsou Ing. Milan 
Stejskal a David Ptáček – Atelier 02, Hav-
líčkův Brod, je 6 šaten, vždy dvě se spo-
lečným sociálním zařízením a umývárnou. 
Dále společenská místnost, prádelna a su-
šárna dresů, místnost pro rozhodčí, roz-
hlas, občerstvení s venkovním posezením, 
místnost pro správce a sociální zázemí 
pro návštěvníky. Vévodit všemu by měla 
tribuna pro 200 diváků.

Fotbal, který patří mezi nejoblíbenější 
sporty v našem městě, by si tento nový 
objekt určitě zasloužil, stačí se podívat 
na množství diváků zejména na domácích 
zápasech A mužstva a spočítat si fotbalis-
ty v osmi družstvech FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 

jív

kapli sv. Huberta nebo Hraniční zá-
meček vybudovaný na bývalé hranici 
markrabství moravského a arcivé-
vodství rakouského. Byli jsme také 
u empírového zámečku v Pohansku 
s expozicí dokumentující výsledky 
rozsáhlého archeologického výzkumu 
slovanského hradiska, odkud jsme se 

pokusili dojet k soutoku Dyje s Mo-
ravou, ale to se nám nezdařilo, neboť 
asi kilometr před cílem jsme pro velké 
množství bahna, kterým se nedalo ani 
projít, natož projet na kole, museli 
otočit. Okusili jsme však jedinečnou 
atmosféru lužního lesa, který je pro-
tkán vodními kanály, slepými rameny 

a tůněmi, což se místy bohužel proje-
vilo na koncentraci komárů…

Počasí nám naštěstí přálo a připočte-
me-li k tomu kvalitní burčák – bylo to 
důstojné rozloučení s létem a vyjížď-
kami na kole. 

Text a foto: Jaroslav Vála

Apollonův chrám Rendez-vous Kolonáda na Reistně
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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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