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Výsledky voleb do zastupitelstva města podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující strana Politická příslušnost

Hlasy Celk. 
pořadíčíslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

6 NEZÁVISLÍ 1 Arnotová Lenka Ing. 61 NEZ NEZ 1010 11,05 1
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1 Tourek Jan Mgr. 34 KDU-ČSL KDU-ČSL 951 10,06 2
6 NEZÁVISLÍ 2 Špatenka Vlastimil Mgr. 51 NEZ BEZPP 877 9,59 3
6 NEZÁVISLÍ 5 Tyčová Věra 48 NEZ BEZPP 793 8,67 4
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 5 Bezouška Martin 38 NK BEZPP 654 6,91 5
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 3 Aubrecht František Ing. 48 NK BEZPP 636 6,72 6
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 6 Prášek Jan Mgr. 31 NK BEZPP 622 6,58 7
6 NEZÁVISLÍ 4 Kolář Jan 60 NEZ BEZPP 618 6,76 8
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 11 Hnik Josef 59 NK BEZPP 575 6,08 9
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2 Brhelová Stanislava MUDr. 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 567 5,99 10

Slovo starosty

Vážené dámy, vážení pánové, 
děkuji vám za důvěru a podporu, kterou 

jste mi dali v komunálních volbách, budu 
se snažit tuto důvěru nezklamat. 

Plně si uvědomuji, že nadcházející vo-
lební období nebude rozhodně jednoduché, 
protože finanční prostředky, které ply-
nou do  rozpočtu města, neustále klesají. 
Všichni víme, v jak složité době žijeme, ale 
jsem optimista a pevně věřím, že nejhorší 
máme již za sebou a situace se bude i na-
dále zlepšovat. Pevně doufám, že i nově 
zvolené zastupitelstvo města se dokáže 
shodnout napříč politickým spektrem na 
všem, co prospívá rozvoji města.

Přál bych si, aby naše hezké městečko 
bylo místem, kde se dobře žije, kde je do-

Jak se betlém z Betléma do 
Zpravodaje dostal

Narodil se Kristus Pán, 
veselme se…

Stojím se skupinkou svých studentů ve 
frontě v chrámu Narození Páně v Betlé-
mě. Přijeli jsme sem z Jeruzaléma mikro-
busem s arabským řidičem. Betlém totiž 
leží na území Palestiny a s izraelským 
řidičem se sem jet nedá. Naším cílem je 
prohlédnout si toto biblické místo a vy-
chutnat jeho nezaměnitelnou atmosféru. 

Já však mám ještě jeden pracovní úkol. 
Při plánování vánočního čísla zpravodaje 
jsem slíbil přivézt nějaký stylový obrázek 
pro jeho barevnou obálku. Vnímavý čte-
nář může podotknout, že obrázek místa 

narození Ježíše Krista byl uveřejněn na 
obálce vánočního vydání z roku 2008. 
Ano, to je pravda, proto jsem byl roz-
hodnut přivézt zajímavé fotografie právě 
z interiéru chrámu Narození Páně. 

Ovšem člověk míní, život mění. Po 
vstupu do chrámu jsme nepříjemně pře-
kvapeni rozsáhlým lešením a rekonstruk-
cemi v celém interiéru. Tak tady se tedy 
vánoční náladovka bude fotit jen těžko. 
Pořizuji alespoň fotografie různých detai-
lů, na nichž lešení není vidět, netuše, že 
jeden ze záběrů hořících svíček se bude 
hodit jako ilustrační foto k článku kolegy 
Jiřího Víška o Betlémském světle. 

Poté, co jsme si vystáli frontu, abychom 
navštívili ono památné místo narození, 
vyrážíme do centra Betléma a na místní 
tržiště. Už pomalu ztrácím naději, že se 

mi podaří ulovit patřičný snímek, když 
se náhle Štěstěna pousmála. Před jedním 
vetešnictvím nacházím na chodníku ve 
společnosti koberců a dřevořezby Krista 
na kříži malý dřevěný betlém. Cítím, 
že by to mohlo být ono, a tak zastavuji 
a fotím z různých úhlů, aby bylo z čeho 
vybírat. Zda se posléze povedlo, můžete 
posoudit sami při listování tímto číslem 
a srovnáváním vzhledu českého dřevě-
ného betlému a jeho kolegy ze vzdálené 
Svaté země. 

Tak tedy, šťastné a veselé, ať se vám 
splní všechna tajná přání, zdraví slouží 
a lidé okolo jsou milí a přívětiví, bez pře-
tvářky, zášti a falše. To vše nejen o Váno-
cích, ale i v roce 2011 přeji jménem celé 
redakční rady. 

-mš-  

Slovo úvodem
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statek práce a bohatý sportovní, kulturní 
a společenský život. 

Až budete číst tyto řádky, bude již advent 
a to je doba, kdy by se měl každý člověk 
alespoň na chvílí zastavit, vzpomenout si 
na své blízké, přátele, kamarády a zhod-
notit právě končící rok.

Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych vám jménem 

svým i jménem všech členů zastupitelstva 
města popřál  klidné prožití svátků vánoč-
ních a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 

Jan Tourek
starosta města

▶



Světelský zpravodaj prosinec 2010 strana 4 strana 5 prosinec 2010 Světelský zpravodaj 

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující strana Politická příslušnost

Hlasy Celk. 
pořadíčíslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

5 Komunistická strana Čech a Moravy 1 Hlaváček Jiří 61 KSČM KSČM 566 6,62 11
5 Komunistická strana Čech a Moravy 3 Zmek Jaroslav 66 KSČM BEZPP 562 6,57 12
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 9 Adam Jiří 34 NK BEZPP 546 5,77 13
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 10 Polák František 41 NK BEZPP 546 5,77 14
5 Komunistická strana Čech a Moravy 7 Slabý Lubomír 59 KSČM KSČM 539 6,3 15
2 Občanská demokratická strana 1 Myslivcová Jana PhDr. 48 ODS BEZPP 535 9,39 16
7 Česká strana sociálně demokrat. 2 Beránek Jaroslav Mgr. 51 ČSSD BEZPP 535 7,05 17
7 Česká strana sociálně demokrat. 5 Adam Josef Ing. 49 ČSSD BEZPP 525 6,92 18
6 NEZÁVISLÍ 3 Vacek Luboš Ing. 40 NEZ BEZPP 496 5,42 19
6 NEZÁVISLÍ 6 Kovandová Marie Ing. 50 NEZ BEZPP 489 5,35 20
5 Komunistická strana Čech a Moravy 2 Kasal Vladimír 61 KSČM KSČM 472 5,52 21
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13 Prášek Josef MVDr. 28 NK BEZPP 466 4,93 22
5 Komunistická strana Čech a Moravy 5 Pavlovičová Květoslava 55 KSČM BEZPP 460 5,38 23
5 Komunistická strana Čech a Moravy 6 Pavlů Josef 57 KSČM BEZPP 458 5,36 24
2 Občanská demokratická strana 2 Böhm Josef 65 ODS BEZPP 457 8,02 25
7 Česká strana sociálně demokrat. 1 Libosvárová Marie Mgr. 50 ČSSD BEZPP 449 5,92 26
7 Česká strana sociálně demokrat. 7 Kubín Martin Ing. 31 ČSSD BEZPP 435 5,73 27
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 8 Neuvirt Václav DiS. 28 NK BEZPP 431 4,55 28
5 Komunistická strana Čech a Moravy 4 Paštika František 68 KSČM BEZPP 428 5,01 29
5 Komunistická strana Čech a Moravy 10 Radvan Josef 55 KSČM KSČM 426 4,98 30
6 NEZÁVISLÍ 10 Coufalová Lucie 29 NEZ BEZPP 422 4,61 31
6 NEZÁVISLÍ 9 Boudníková Lenka Mgr. 36 NEZ BEZPP 421 4,6 32
6 NEZÁVISLÍ 7 Fiala Zdeněk Ing. 45 NEZ BEZPP 419 4,58 33
7 Česká strana sociálně demokrat. 4 Čížek Antonín 60 ČSSD BEZPP 418 5,51 34
7 Česká strana sociálně demokrat. 11 Slabík Slavomír 37 ČSSD BEZPP 416 5,48 35
7 Česká strana sociálně demokrat. 8 Fučík Zbyšek Ing. 52 ČSSD BEZPP 413 5,44 36
7 Česká str.sociálně demokrat. 6 Vlach František 61 ČSSD BEZPP 409 5,39 37
5 Komunistická strana Čech a Moravy 9 Tichá Eva 41 KSČM BEZPP 402 4,7 38
7 Česká strana sociálně demokrat. 3 Borek Karel DiS. 30 ČSSD ČSSD 392 5,17 39
5 Komunistická strana Čech a Moravy 12 Poděbradský Zdeněk 62 KSČM KSČM 391 4,57 40
5 Komunistická strana Čech a Moravy 13 Jelínek Jiří 57 KSČM KSČM 387 4,53 41
2 Občanská demokratická strana 4 Vraný Zdeněk Ing. 47 ODS BEZPP 386 6,77 42
7 Česká strana sociálně demokrat. 9 Sviták Petr Mgr. 30 ČSSD BEZPP 386 5,09 43
5 Komunistická strana Čech a Moravy 8 Kubíček Miroslav 62 KSČM KSČM 385 4,5 44
5 Komunistická strana Čech a Moravy 11 Lepeška Josef 63 KSČM KSČM 377 4,41 45
5 Komunistická strana Čech a Moravy 14 Korel Jaroslav 58 KSČM KSČM 365 4,27 46
5 Komunistická strana Čech a Moravy 16 Jirkův Jaroslav 57 KSČM BEZPP 359 4,2 47
3 TOP 09 1 Kalenský Lukáš 34 TOP 09 TOP 09 357 8,06 48
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 4 Hošek Michal Ing. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL 353 3,73 49
7 Česká strana sociálně demokrat. 12 Mašková Hana 47 ČSSD BEZPP 353 4,65 50
2 Občanská demokratická strana 5 Havel Josef 59 ODS ODS 352 6,17 51
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 7 Čapek Jakub 25 NK BEZPP 350 3,7 52
1 Svěžest 2 Milfaitová Eva Mgr. 44 NK BEZPP 345 10,63 53
5 Komunistická strana Čech a Moravy 15 Klementová Emilie 67 KSČM KSČM 345 4,03 54
6 NEZÁVISLÍ 8 Bárta Stanislav Ing. 54 NEZ BEZPP 345 3,77 55
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 16 Prášková Eva 51 KDU-ČSL KDU-ČSL 341 3,6 56
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 15 Vejsada Josef 51 NK BEZPP 340 3,59 57
6 NEZÁVISLÍ 11 Zajíc Jiří Ing. 52 NEZ BEZPP 340 3,71 58
7 Česká strana sociálně demokrat. 16 Coufal Karel 58 ČSSD BEZPP 340 4,48 59
6 NEZÁVISLÍ 12 Müller František 50 NEZ BEZPP 338 3,69 60
1 Svěžest 1 Kořínková Eva Mgr. 45 NK BEZPP 337 10,38 61
5 Komunistická strana Čech a Moravy 17 Hlaváčková Věra 61 KSČM BEZPP 337 3,94 62
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 14 Marešová Lenka DiS. 28 NK BEZPP 336 3,55 63
5 Komunistická strana Čech a Moravy 20 Matela Karel 65 KSČM BEZPP 336 3,93 64
7 Česká strana sociálně demokrat. 10 Schoř Stanislav 48 ČSSD BEZPP 336 4,43 65
3 TOP 09 10 Rejnková Jana Mgr. 51 TOP 09 BEZPP 333 7,52 66
6 NEZÁVISLÍ 14 Vondrová Petra Mgr. 39 NEZ BEZPP 329 3,59 67
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 12 Prchalová Eliška Bc. 26 NK BEZPP 328 3,47 68
5 Komunistická strana Čech a Moravy 19 Šimanová Božena 64 KSČM KSČM 328 3,83 69
5 Komunistická strana Čech a Moravy 18 Musilová Hana 56 KSČM BEZPP 322 3,76 70
6 NEZÁVISLÍ 15 Říha Jiří Ing. 34 NEZ BEZPP 322 3,52 71
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 17 Prchalová Marie 54 NK BEZPP 314 3,32 72

▶
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Kandidátní listina Kandidát
Navrhující strana Politická příslušnost

Hlasy Celk. 
pořadíčíslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

7 Česká strana sociálně demokrat. 15 Němečková Bohumila 52 ČSSD ČSSD 314 4,14 73
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 18 Strašíková Markéta 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 305 3,22 74
6 NEZÁVISLÍ 21 Doležal Vlastimil 54 NEZ BEZPP 302 3,3 75
3 TOP 09 13 Pejchar Miroslav 52 TOP 09 BEZPP 300 6,77 76
5 Komunistická strana Čech a Moravy 21 Marková Jaroslava 66 KSČM KSČM 297 3,47 77
2 Občanská demokratická strana 16 Pláteníková Ludmila Mgr. 61 ODS BEZPP 295 5,17 78
2 Občanská demokratická strana 2 Kupčíková Jana Mgr. 49 ODS ODS 293 5,14 79
2 Občanská demokratická strana 8 Volšanský Radek 40 ODS ODS 292 5,12 80
6 NEZÁVISLÍ 19 Sůvová Marta 36 NEZ BEZPP 285 3,11 81
7 Česká strana sociálně demokrat. 13 Pejzl Miloslav 59 ČSSD BEZPP 285 3,75 82
6 NEZÁVISLÍ 16 Choutka Josef 58 NEZ BEZPP 284 3,1 83
3 TOP 09 5 Kaiser Jaroslav 38 TOP 09 BEZPP 283 6,39 84
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 20 Chlád Stanislav 48 NK BEZPP 281 2,97 85
6 NEZÁVISLÍ 13 Beránek Miroslav 57 NEZ BEZPP 280 3,06 86
2 Občanská demokratická strana 10 Doktor Roman MVDr. 45 ODS BEZPP 277 4,86 87
7 Česká strana sociálně demokrat. 21 Dušek Luboš 51 ČSSD ČSSD 276 3,64 88
6 NEZÁVISLÍ 20 Rapp Michal Ing. 46 NEZ BEZPP 275 3 89
7 Česká strana sociálně demokrat. 20 Havel Miroslav 62 ČSSD BEZPP 275 3,62 90
7 Česká strana sociálně demokrat. 14 Beránek Václav 30 ČSSD BEZPP 274 3,61 91
2 Občanská demokratická strana 15 Přichystal David 37 ODS BEZPP 273 4,79 92
3 TOP 09 4 Obselková Iva 44 TOP 09 BEZPP 267 6,03 93
7 Česká strana sociálně demokrat. 19 Slavík Rostislav 36 ČSSD BEZPP 265 3,49 94
3 TOP 09 2 Kadlec Petr 40 TOP 09 BEZPP 261 5,89 95
1 Svěžest 4 Wagnerová Jaroslava Ing. 52 NK BEZPP 259 7,98 96
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 19 Doležalová Věra 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 258 2,72 97
2 Občanská demokratická strana 19 Rezek Jaroslav 51 ODS BEZPP 255 4,47 98
6 NEZÁVISLÍ 18 Hájek Luboš 46 NEZ BEZPP 253 2,76 99
4 KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 21 Mašek Pavel 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 252 2,66 100
2 Občanská demokratická strana 3 Vlasatý Zdeněk 52 ODS ODS 250 4,38 101
2 Občanská demokratická strana 18 Mikeš Jan Mgr. 36 ODS BEZPP 251 4,4 102
2 Občanská demokratická strana 6 Chatrný Dušan Bc., Ing. 41 ODS BEZPP 245 4,3 103
7 Česká strana sociálně demokrat. 17 Čelanská Dana 59 ČSSD ČSSD 245 3,23 104
6 NEZÁVISLÍ 17 Kupilík Roman 35 NEZ BEZPP 242 2,64 105
3 TOP 09 3 Chlad Jindřich 36 TOP 09 TOP 09 240 5,42 106
7 Česká strana sociálně demokrat. 18 Doležal Petr 20 ČSSD BEZPP 240 3,16 107
1 Svěžest 3 Volaninová Lenka 44 NK BEZPP 239 7,36 108
1 Svěžest 6 Chládová Jaroslava 44 NK BEZPP 232 7,15 109
3 TOP 09 8 Zajícová Hana Mgr. 48 TOP 09 BEZPP 232 5,24 110
3 TOP 09 6 Lacinová Jana Mgr. 44 TOP 09 BEZPP 218 4,92 111
2 Občanská demokratická strana 9 Hudera Jiří Ing. 53 ODS ODS 216 3,79 112
2 Občanská demokratická strana 17 Bárta Tomáš 35 ODS BEZPP 216 3,79 113
3 TOP 09 14 Krajanský Martin 39 TOP 09 BEZPP 210 4,74 114
2 Občanská demokratická strana 11 Vrána Jiří 46 ODS BEZPP 207 3,63 115
2 Občanská demokratická strana 14 Šlosr Jiří 58 ODS BEZPP 203 3,56 116
2 Občanská demokratická strana 12 Nováková Eva 42 ODS ODS 194 3,4 117
2 Občanská demokratická strana 13 Časar Miroslav 53 ODS ODS 192 3,37 118
1 Svěžest 13 Kolářová Kateřina 54 NK BEZPP 189 5,82 119
3 TOP 09 11 Bašta David Ing. 29 TOP 09 TOP 09 183 4,13 120
3 TOP 09 7 Vávrová Lenka Ing. 49 TOP 09 BEZPP 174 3,93 121
1 Svěžest 7 Lukešová Eva Mgr. 72 NK BEZPP 172 5,3 122
2 Občanská demokratická strana 20 Štěrbová Zdena 53 ODS BEZPP 172 3,01 123
3 TOP 09 16 Čáslavský Michal 27 TOP 09 BEZPP 170 3,84 124
3 TOP 09 15 Dvořáková Eva 44 TOP 09 BEZPP 169 3,81 125
3 TOP 09 20 Mikeš Petr 38 TOP 09 BEZPP 163 3,68 126
3 TOP 09 19 Švarcová Pavlína 28 TOP 09 BEZPP 162 3,65 127
3 TOP 09 12 Fišarová Vladimíra 56 TOP 09 BEZPP 154 3,47 128
3 TOP 09 17 Sojková Ljuba 57 TOP 09 BEZPP 154 3,47 129
3 TOP 09 9 Vojtěch Jindřich 44 TOP 09 BEZPP 145 3,27 130
1 Svěžest 8 Rauerová Marie 65 NK BEZPP 140 4,31 131
3 TOP 09 18 Paulíček Zdeněk 50 TOP 09 BEZPP 139 3,13 132
1 Svěžest 12 Plodíková Hana 49 NK BEZPP 138 4,25 133
2 Občanská demokratická strana 21 Šterc Miloš 67 ODS BEZPP 136 2,38 134 ▶
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Ustavující  zasedání zastupitelstva 

Ve středu 10. listopadu se v sále 
Společenského domu konalo usta-
vující zasedání Zastupitelstva města 
Světlá nad Sázavou.

Přítomni: Ing. Josef Adam, Ing. Len-
ka Arnotová, Ing. František Aubrecht, 
Mgr. Jaroslav Beránek, Martin Bez-
ouška, Josef Böhm, Jiří Hlaváček, 
Lukáš Kalenský, Vladimír Kasal, 
Mgr. Eva Kořínková, Mgr. Marie 
Libosvárová, PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jan Prášek, Mgr. Jana Rejnková, 
Lubomír Slabý, Mgr. Vlastimil Špa-
tenka, Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, 
Ing. Zdeněk Vraný, Jaroslav Zmek

Zasedání předsedal Jaroslav Zmek, 
coby nejstarší člen ZM. V úvodu mimo 
jiné konstatoval, že dne 29. října re-
zignovala do rukou starostky města 
na svůj mandát Mgr. Eva Milfaitová 
a rada města dne 2. listopadu vydala 

osvědčení o tom, že členkou zastupi-
telstva se stala Mgr. Eva Kořínková 
jako první náhradník volební strany 
Svěžest. 

Následně jednotliví zastupitelé složi-
li slib člena zastupitelstva, byl schválen 

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující strana Politická příslušnost

Hlasy Celk. 
pořadíčíslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Svěžest 11 Svobodová Marie 67 NK BEZPP 124 3,82 135
1 Svěžest 5 Paštiková Jaroslava 56 NK BEZPP 120 3,69 136
1 Svěžest 9 Dušková Alena 49 NK BEZPP 115 3,54 137
3 TOP 09 21 Šrámková Miloslava 36 TOP 09 BEZPP 113 2,55 138
1 Svěžest 10 Vodičková Milena 62 NK BEZPP 111 3,42 139
1 Svěžest 15 Nováková Ladislava 58 NK BEZPP 108 3,32 140
1 Svěžest 14 Suchardová Jana 65 NK BEZPP 94 2,89 141
1 Svěžest 21 Šebestová Ivana 38 NK BEZPP 93 2,86 142
1 Svěžest 16 Slabíková Milada 60 NK BEZPP 89 2,74 143
1 Svěžest 19 Čapková Jaroslava 58 NK BEZPP 88 2,71 144
1 Svěžest 17 Chládová Jarmila 67 NK BEZPP 86 2,65 145
1 Svěžest 18 Kosová Miroslava 65 NK BEZPP 83 2,55 146
1 Svěžest 20 Šemberová Erika 68 NK BEZPP 82 2,52 147

▶

návrh programu a volební řád. Na zá-
kladě návrhu koalice volebních stran 
KDU-ČSL a nezávislých kandidátů, 
Nezávislí a ODS byl 21 hlasy odhla-

sován počet 2 uvolněných zastupitelů 
města Světlá nad Sázavou (starosta + 1 
místostarosta) a 7 členů rady města.

Dále bylo odhlasováno složení vo-
lební komise (předseda Josef Böhm, 
členové Jaroslav Beránek a Lubomír 
Slabý) a způsob volby starosty města 
aklamací. Poté jednotlivé volební stra-
ny předkládaly návrhy: Svěžest navrh-
la Ing. Lenku Arnotovou, ODS neměla 
kandidáta, TOP 09 navrhla Ing. Lenku 
Arnotovou, KDU ČSL a nezávislí 
kandidáti navrhli Mgr. Jana Tourka, 
KSČM navrhli Ing. Lenku Arnotovou, 
Nezávislí nemají kandidáta a ČSSD 
navrhuje Mgr. Marii Libosvárovou. 

Na vyzvání předsedy volební komise 
se jednotliví kandidáti na post staros-
ty museli vyjádřit, zda kandidaturu 
přijímají, a teprve následně se o nich 

hlasovalo. Ing. Lenka Arnotová po-
děkovala za navržení, ale kandidaturu 
z osobních důvodů nepřijala. Řekla, že 
si velice váží hlasů občanů města, ale 
minulé období bylo složité a prožívala 
ho intenzivně na úkor svého zdraví 
a rodiny. Mgr. Marie Libosvárová 
a Mgr. Jan Tourek kandidaturu přijali. 
Při hlasování obdržela Marie Libosvá-
rová 5 hlasů, Jan Tourek 11 hlasů.

Na post starosty města Světlá 
n. S. byl tedy zvolen Mgr. Jan Tou-
rek a převzal další vedení zasedání. 
Volba místostarosty probíhala rovněž 
aklamací. Jednotlivé volební strany 
a uskupení podaly své návrhy: Svěžest 
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neměla kandidáta, ODS neměla kandi-
dáta, TOP 09 neměla kandidáta, KDU 
ČSL a nezávislí kandidáti navrhli 
Ing. Lenku Arnotovou, KSČM neměla 
kandidáta, Nezávislí navrhli Ing. Len-
ku Arnotovou a ČSSD navrhla rovněž 
Ing. Lenku Arnotovou. Lenka Arnoto-
vá kandidaturu přijala a 21 hlasy byla 
zvolena místostarostkou. 

Také volba členů rady města proběh-
la aklamací. Členy rady jsou automa-
ticky starosta a místostarosta, zbývalo 
tedy zvolit 5 členů. Jednotlivé volební 
strany podaly návrhy, kandidáti se 
jednotlivě vyjádřili a poté následovalo 
hlasování. Členy Rady města Svět-
lá n. S. byli zvoleni: Ing. František 
Aubrecht, Martin Bezouška, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Mgr. Vlastimil Špaten-
ka a Věra Tyčová.

Další hlasování se týkalo předsedy 
kontrolního výboru, zvolen byl Ja-
roslav Zmek, a předsedy finančního 
výboru, ve druhém kole byla zvolena 
Mgr. Marie Libosvárová. Dále byly 
hlasováním schváleny odměny pro ne-
uvolněné členy nového zastupitelstva.

Na závěr jednání noví zastupitelé 
města schválili termín příštího za-
sedání ZM dne 8. 12. 2010 od 16.00 
hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ. 
První jednání nově zvolené Rady 
města Světlá n. S. se uskuteční dne 
22. 11. 2010 od 15.00 hod. v kanceláři 
starosty města.

(zpracováno dle úředního zápisu)

Schůze rady 4. října 

Přítomní členové rady: Ing. Len-
ka Arnotová, Josef Böhm, Mgr. Jana 
Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, 
Mgr. Jan Tourek, Věra Tyčová, Ing. Lu-
boš Vacek, dále tajemník MěÚ Ing. Jiří 
Moučka

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných, seznámením 
s programem a konstatováním, že úkoly 
z jednání minulého se průběžně plní. 

RM Světlá n. S. schvaluje:
 • doplnění užšího seznamu ucha-

zečů o umístění do Domova pro 
seniory Sociálního centra města 
Světlá n. S. v kategorii „péče nut-
ná“ o Františka V. (*1926), Věru 
H. (*1939), Jitku B. (*1935), v ka-
tegorii „péče není nutná“ o Jarosla-
vu K. (*1926), Václava V. (*1918), 
Jana K. (*1928), Jaroslavu B. 
(*1924). Zajistí: ředitel Sociálního 
centra města Světlá n. S., termín: 
31. 10. 2010.

 • užívání veřejného prostranství na 
náměstí Trčků z Lípy před budo-
vou radnice a případně i v pro-
storu před kostelem v termínech 
22. 10. 2010 a 26. 11. 2010 pro fir-
mu Berousek Čeněk – zprostřed-
kovatelská činnost, Nepolisy 21, 
za účelem provozování prodejních 
a výstavních trhů za cenu 60 Kč/
m2/den zabraného veřejného pro-
stranství. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín. 22. 10. 2010. 

 • uzavření smlouvy o dílo na vypra-
cování jednostupňové projektové 
dokumentace pro stavební řízení 
a realizaci stavby Kulturní cent-
rum Světlá n. S. (střešní část včetně 
souvisejících vnitřních konstrukcí) 
s firmou Stříbrný Atelier architek-
tura & design, s. r. o., 170 00 Praha 
7. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2010. 

 • záměr pronájmu části pozem-
ku parc. č. 235/57 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 20 m2 za úče-
lem zřízení parkovacího místa pro 
občana s omezenou schopností po-
hybu. Ukládá Městské policii pro-
vést revizi využívání stávajících 
vyhrazených parkovišť. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, velitel MP, 
termín: 31. 10. 2010. 

 • předložení záměru do Národní-
ho rozvojového programu mobili-

ty pro všechny. Jedná se o záměr 
Realizace bezbariérových úprav 
na trase náměstí Trčků z Lípy, Lá-
necká – ul. Školní, (jedná se o ko-
munikaci z Lánecké ulice k ZŠ 
Lánecká) včetně zpřístupnění při-
lehlých budov. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 10. 2010. 

 • jako zhotovitele akce Stavební 
úpravy domova důchodců – ve-
stavba 18 pokojů na prvním mís-
tě firmu TOST.CZ, s. r. o., Ledeč 
n. S. Souhlasí s uzavřením předlo-
žené smlouvy o dílo neprodleně po 
uplynutí lhůty pro podání námitek 
podle § 110, odst.4 a zákazu uza-
vření smlouvy dle § 82 odst.1 zá-
kona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Vylučuje firmu BJ Hol-
ding na základě jejího dopisu ze 
4. 10. 2010. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 10. 2010.

 
RM Světlá n. S. bere na vědomí 

 • výsledek výběrového řízení na akci 
Účelová komunikace na pozemku 
parc. č. 724/1, Světlá n. S., Dolní 
Březinka. RM souhlasí s uzavře-
ním předložené smlouvy o dílo 
na akci Účelová komunikace na 
pozemku parc. č. 724/1, Světlá 
n. S., Dolní Březinka mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Skanska, 
a. s., divize silniční stavitelství, 
středisko Jihlava, s rozsahem pro-
váděných prací za cenu 522 846 
Kč. Zajistí: vedoucí odboru MIRR,  
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2010.

Pozvání na novoroční ohňostroj

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat dne 1. ledna 

2011 v 17.00 hod. na náměstí Trčků z Lí-
py, kde budeme mít možnost zhlédnout 
ohňostroj, kterým společně přivítáme 
Nový rok. Malou ohňostrojovou podíva-
nou připravila firma Profi-studio Ledeč 
nad Sázavou pod vedením zkušeného 
ohněstrůjce Leo Válka. 

Při této příležitosti děkujeme všem 
sponzorům, kteří přispěli finanční část-
kou k uspořádání této akce. 

Lenka Arnotová, místostarostka
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Schůze rady 18. října

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

Jednání zahájila Ing. Arnotová přivítá-
ním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z jednání minulého. Konstatovala, 
že úkoly jsou průběžně plněny. P. Josef 
Böhm měl za úkol vyvolat jednání za 
účelem omezení parkování u fotbalového 
stadionu. MP vypracovala návrh na do-
pravní značení. Je třeba zahájit jednání 
s odborem dopravy. RM ukládá odboru 
MIRR zahájit jednání za účelem umístění 
dopravního značení k omezení parkování 
u fotbalového stadionu ve Světlé n. S. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2010. 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • přidělení bytu o velikosti 2+kk 
v Sázavské ulici čp. 546 ve Světlé 
n. S. paní Dagmar V., t. č. Na Brad-
le, Světlá n. S. (náhradník: Hana K., 
Kochánov 20).

 • přidělení bytu o velikosti 1+2 v Ko-
lovratově ulici čp. 486 ve Světlé 
n. S. p. Petru Č., Světlá n. S. (náhrad-
ník: Hana K. Kochánov 20). Zajis-
tí: tajemnice bytové komise, ředitel 
TBS Světlá n. S., termín: 1. 11. 2010. 

 • návrh užšího pořadníku žadatelů 
o nájem bytu v domě s pečovatel-
skou službu předložený komisí so-
ciální a zdravotní: byt 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou po paní 
Semiánové bude od 1. 11. 2010 při-
dělen paní Anně N., dosud trvale 
bytem Dolní Bohušice 837, Světlá 
n. S., byt 1+1 v domě s pečovatel-
skou službou po panu Caklovi bude 
od 1. 12. 2010 přidělen paní Růženě 
M., dosud trvale bytem Sázavská 
584, Světlá n. S. (náhradník pro 
tento aktuální výběr: paní Marie 
K., Zámecká 7, Světlá n. S.). Zajis-
tí: vedoucí odboru sociálních věcí, 
ředitel TBS Světlá n. S. Termín: 
1. 12. 2010 

 • cenu za pronájem reklamních ploch 
v areálech fotbalového stadionu, 
tenisového areálu (tenisové kurty 
a tenisová hala), Sportovního centra 
Pěšinky ve výši min. 2 000 Kč/m2 re-
klamní plochy.  

 • aby smlouvy o reklamě uzavírané za 
účelem financování provozu a aktivit 
Sportovního centra Pěšinky, fotbalo-
vého stadionu a areálu tenisových 
kurtů uzavírala společnost Sportov-
ní zařízení města Světlá n. S., s. r. o., 
Pěšinky 971, Světlá n. S. Pověřuje 
prokuristu společnosti Mgr. Jarosla-
va Beránka uzavíráním a podpisem 
těchto smluv. Částky ve smlouvách 
budou u plátců daně uvedeny bez 
DPH.

 • aby smlouvy o reklamě, zveřejně-
né v areálech Sportovního centra 
Pěšinky, fotbalového stadionu, teni-
sových kurtů, uzavírané za účelem 
financování činnosti jednotlivých 
sportovních klubů uzavíralo měs-
to Světlá n. S. Finanční prostředky 
získané z reklamy budou přeposílá-
ny na podporu činnosti jednotlivým 
sportovním klubům uvedeným ve 
smlouvách. Částky ve smlouvách bu-
dou u plátců daně uvedeny bez DPH.

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, pro-
kurista společnosti Sportovní centrum 
Pěšinky. Termín: 31. 12. 2010.  
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-

vě o dílo č. 38/2009 uzavřené mezi 
městem Světlá n. S. a DRUPOS-

-PROJEKT, v. o. s., Havlíčkův Brod. 
Dodatek spočívá ve změně názvu na 
Vodovod Radostovice a Závidkovi-
ce, změně termínu provedení díla na 
20. 12. 2010 a odměny za dílo – cena 
vč. DPH 110 479 Kč.

RM Světlá n. S. bere na vědomí:
 • situaci ohledně nesouhlasu paní 

Vlasty H., bytem Praha 6-Břevnov 
s umístěním vodovodu přes pozem-
ky, jejichž je spoluvlastníkem, a z to-
hoto důvodu ukončení projektování 
vodovodu pro obec Kochánov. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín 
20. 12. 2010. 

 • uzavření Dodatku č.1 k nájemní 
smlouvě na prostory skládky TKO 
ve Světlé n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a TBS města Světlá n. S., kte-
rým je stanoveno nájemné za rok 
2010 ve výši 750 000 Kč. Zajistí: 
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí 
odboru MIRR, termín: 31. 10. 2010. 

 • zařadit do pojistky na Základní po-
jištění odpovědnosti za škodu další 
subjekt, a to příspěvkovou organiza-
ci KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 

n. S., nám. Trčků z Lípy 16, za cenu 
navýšení pojistky o 5000 Kč/rok. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2010.

 • uzavření Smlouvy na poskytnutí po-
radenských služeb v oblasti energeti-
ky s firmou IP IZOLACE POLNÁ, 
s. r. o.,Tyršova 405, 588 13 Polná, IČ: 
25323601.

 • a doporučuje ZM schválit rozpočto-
vou úpravu v roce 2010 spočívající 
v zahrnutí částky 20 000 Kč na po-
krytí odměny firmě IP IZOLACE 
POLNÁ, s. r. o., 588 13 Polná, v sou-
ladu s uzavřenou smlouvou. Finanční 
prostředky budou uvolněny z rozpoč-
tové rezervy města. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, vedoucí FO, termín: 
I. 31. 10. 2010,  II. 31. 12. 2010.

 • uzavření  smlouvy o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou  STAVOU-
NIE, stavební a obchodní společnost, 
spol. s r. o. (vedoucí účastník sdruže-
ní) se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, 
a DECRO BZENEC, spol. s r. o. (člen 
sdružení) se sídlem 696 81 Bzenec.

 • zajištění autorského dozoru stavby 
firmou ARCHIKA 09, 612 00 Brno, 
dle předložené důvodové zprávy. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2010. 

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

 • rozšíření informačního systému ve 
městě prostřednictvím směrových 
tabulí k tenisovým kurtům a hale, 
fotbalovému stadionu a zimnímu sta-
dionu (ke stávajícím tabulím „Zimní 
stadion“ ještě doplnit tabule „Spor-
tovní centrum Pěšinky“). Souhlasí 
s objednáním výroby a instalace 
směrovek firmou Hostalek Werbung, 
spol. s r. o., Česká Třebová, dle ceno-
vé nabídky. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín. 31. 12. 2010.

 • informace o zajištění podkladů k zá-
měru prodeje nemovitosti čp. 59, Lá-
necká ul., Světlá n. S. Ukládá odboru 
MIRR zahrnout finanční prostředky 
potřebné pro zajištění prodeje nemo-
vitosti do rozpočtu města na rok 2011. 
Seznámit nájemce bytových a neby-
tových jednotek se záměrem prodeje 
nemovitosti. Na základě stanoviska 
nájemců k prodeji bude dále rozhod-
nuto o prodeji objektu jednotlivým 
nájemcům, či prodeje objektu jako 
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Schůze rady v mimořádném termínu 
dne 22. října

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

Jednání zahájila starostka města při-
vítáním přítomných a konstatováním, 
že toto zasedání bylo svoláno ohledně 
projednání a schválení výsledku výbě-
rového řízení na dodávku užitkového 
automobilu pro SC města Světlá n. S.

RM bere na vědomí výsledek výbě-
rového řízení na dodávku užitkového 
automobilu s vestavbou pro přepravu 

celku. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2010. 

 • výsledek výběrového řízení na služ-
by mobilního operátora. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování 
zvýhodněných podmínek s mobil-
ním operátorem Vodafone od data 
1. 11. 2010. Zajistí: starostka města, 
termín: 31. 10. 2010. 

 • informaci tajemníka úřadu, že usta-
vující zasedání ZM bude pravdě-
podobně dne 10. 11. 2010. Podle 
§ 91, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění ustavující zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva obce 
svolává úřadující starosta po uplynutí 
lhůty pro podání návrhu soudu na ne-
platnost voleb nebo neplatnost hlaso-
vání tak, aby se konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl 
návrh na neplatnost voleb nebo na ne-
platnost hlasování podán, do 15 dnů 
ode dne právní moci rozhodnutí sou-
du o posledním z podaných návrhů, 
pokud žádnému z podaných návrhů 
nebylo vyhověno. Lhůta pro podání 
návrhu soudu vyprší 1. 11. 2010. Po 
tomto datu se budeme u krajského 
soudu informovat, zda nějaký návrh 
byl nebo nebyl podán. 

Listopadové výročí

U příležitosti 21. výročí sametové 
revoluce položili starosta Jan Tourek, 
místostarostka Lenka Arnotová a tajem-
ník Jiří Moučka kytici květů k pamětní 
desce obětem komunistického útlaku, 
umístěné na průčelí radnice.  -jv-

nechodících pacientů pro potřeby So-
ciálního centra Světlá n. S., Na Bradle 
1113, Světlá n. S. Na základě výsledku 
výběrového řízení RM stanovuje doda-
vatelem automobilu firmu Máca, s. r. o., 
586 01 Jihlava. RM souhlasí s uzavře-
ním předložené kupní smlouvy rámco-
vé na dodávku užitkového automobilu 
s vestavbou pro přepravu nechodících 
pacientů, typ Fiat Doblo Panorama 1,6 
Mjet 105k Dynamic s firmou Máca, 
s. r. o., 586 01 Jihlava. Termín dodání 
do 31. 7. 2011, cena 541 140 Kč vč. DPH. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2010. 

Schůze rady v mimořádném termínu 
dne 2. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, Mgr. Jan 
Tourek, omluveni: Ing. Luboš Vacek, Věra 
Tyčová a PhDr. Jana Myslivcová, dále pří-
tomen tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka

Dne 29. 10. 2010 rezignovala na man-
dát členky Zastupitelstva města Světlá 
n. S. Mgr. Eva Milfaitová. Dalším v pořadí 
za volební stranu Svěžest je Mgr. Eva Ko-
řínková.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
a na základě § 56, odst. 2 zákona č. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, vydává 
osvědčení Mgr. Evě Kořínkové, bytem 

Nádražní 1000, Světlá n. S. o tom, že se 
stala členkou Zastupitelstva města Světlá 
n. S. ke dni 30. 10. 2010. Zajistí: Ing. Len-
ka Arnotová, starostka města, termín: 
10. 11. 2010. 

RM bere na vědomí výsledek jednacího 
řízení bez uveřejnění na zakázku Stavební 
úpravy domova důchodců – vestavba 18 
pokojů.

RM souhlasí s uzavřením předložené 
smlouvy o dílo s firmou Tost.cz, s. r. o., 
584 01 Ledeč n. S. v upraveném znění 
týkajícím se ponížení ceny díla, změny 
termínu realizace, finančního plnění v ro-
ce 2010. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2010. 

Schůze rady v mimořádném termínu 
dne 3. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, Mgr. Jan 
Tourek

Omluveni: Ing. Luboš Vacek, Věra Ty-
čová, PhDr. Jana Myslivcová, dále příto-
men tajemník MěÚ Ing. Jiří Moučka

Zadavatel TBS zveřejnil prostřednic-
tvím firmy Stavební poradna, spol. s r. o., 
370 04 České Budějovice, na centrální ad-
rese oznámení otevřeného řízení v soula-
du se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách – nadlimitní zakázka na do-
dávku. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 
celkem 16 dodavatelů. Lhůta pro podání 
námitek končila dne 26. 10. 2010 v 9.30 
hod., otevírání obálek se účastnili členové 

odsouhlasení radou města. Celkem bylo 
podáno 8 nabídek. Z účasti v zadávacím 
řízení byly z důvodu nesplnění zadáva-
cích podmínek vyloučeny firmy:

FABOK, spol. s r. o., 250 87 Mochov, 
CSAO, spol. s r. o., 767 01 Kroměříž, 
CH+S SERVIS, s. r. o., 193 00 Praha 
9 – Horní Počernice, ELKOPLAST CZ, 
s. r. o., 760 01 Zlín a MEVA-Brno, s. r. o., 
664 43 Želešice.

RM Světlá nad Sázavou bere na vědo-
mí průběh otevřeného řízení na veřejnou 
zakázku Svoz bioodpadů a separovaných 
složek komunálních odpadů ve Světlé n. S.

RM stanovuje:
a)   Pro část 1: Sběrné kontejnery a ná-

doby na 1. místě firmu BEST ▶
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Kriminalita na Světelsku

stavební stroje, s. r. o., 377 01 Jin-
dřichův Hradec – Otín 198, cena 
dodávky 1 024 440 Kč vč. DPH, 
termín dodání do 45 kalendářních 
dnů od podpisu kupní smlouvy.

b)   Pro část 2: Malé svozové vozidlo 
s nástavbou pro svoz bioodpadu 
na 1. místě firmu SIMED, s. r. o., 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
cena dodávky 2 734 800 Kč vč. 
DPH, termín dodání 45 kalendář-
ních dnů od podpisu kupní smlou-
vy.

c)   Pro část 3: Svozové vozidlo – nosič 
kontejnerů na 1. místě firmu CSAO, 
spol. s r. o., 767 01 Kroměříž, cena 
3 347 700 Kč vč. DPH, termín do-
dání do 80 kalendářních dnů od 
podpisu kupní smlouvy.

d)   Pro část 4: Svozové vozidlo – typ 
„kuka“ na 1. místě firmu A-TEC ser-
vis, s. r. o., 738 01 Frýdek – Místek, 
cena 4 740 000 Kč vč. DPH, termín 
dodání do 45 kalendářních dnů od 
podpisu kupní smlouvy.

RM souhlasí s uzavřením předlo-
žených kupních smluv neprodleně po 
uplynutí lhůty pro podání námitek 
v souladu se zákonem 137/2006 Sb, 
o veřejných zakázkách s firmami vze-
šlými z výběrového řízení. RM pově-
řuje ředitele Technických a bytových 
služeb Světlá n. S., p. o., Rozkoš 749, 
582 91 Světlá n. S. podpisem kupních 
smluv neprodleně po uplynutí lhůty pro 
podání námitek v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
30. 11. 2010. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

▶

Voličům KSČM a levicově 
orientovaným občanům

Základní organizace Komunistic-
ké strany Čech a Moravy ve Světlé 
n. S. vám děkuje za hlasy, které jste ode-
vzdali jejím kandidátům v komunálních 
volbách. Na jejich základě se KSČM 
stala nejúspěšnější ze samostatně kandi-
dujících politických stran a získala čtyři 
mandáty v zastupitelstvu města. Přesto 
nebyl její úspěch vyvážen zastoupením 
v radě města. 

Touto cestou si také dovolujeme popřát 
všem občanům Světlé n. S. klidné vánoč-
ní svátky a hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2011.

MO KSČM ve Světlé n. S.

Kam se zářivkami?

Na základě smlouvy s městem Světlá 
n. S. a kolektivním systémem Ekolamp 
byla ve vestibulu městského úřadu umís-
těna malá sběrná nádoba. A k čemu je 
vlastně určená? Občané ji mohou využívat 
k odkládání lineárních nebo kompaktních 
zářivek, které jsou pro obsah jedovaté rtuti 
nebezpečné, a proto je nutné je odevzdat 
na místo zpětného odběru. Jedině pak se 
tyto světelné zdroje dostanou k ekologické 
recyklaci. Recyklace umožňuje z doslou-
žilé zářivky získat materiály pro výrobu 
nových užitečných výrobků (např. teplo-

měrů, zatravňovacích dlaždic). Je to jediná 
možnost, jak zajistit bezpečné zpracování 
rtuti, která je uvnitř zářivek. Při recyklaci 
je možné znovu použít až 90 % materiálů, 
ze kterých je zářivka vyrobena. Co se stane 
se zářivkou, až doslouží, záleží tedy jen na 
nás spotřebitelích, a proto využívejte místa 
zpětného odběru použitých světelných 
zdrojů. Tato místa naleznete ve sběrných 
dvorech nebo obchodech, kde zářivky běž-
ně nakupujete (seznam a další podrobnosti 
najdete na www.ekolamp.cz) 

Městský úřad Světlá n. S., odbor ŽP

V době od 23. do 25. 10. se dosud 
neznámý pachatel vloupal do areálu 
sběrny kovových odpadů v Nádražní 
ulici ve Světlé n. S. Z kontejnerů odci-
zil  několik desítek kilogramů hliníku, 
mosazi a litiny. Dále z volně přístupné 
plechové bedny pak 120 kg elektromo-
torů. Poškozené společnosti způsobil 
škodu za více než 2 tis. korun.

Krátce před 18. hodinou v pátek 
29. 10. vyjížděli policisté k incidentu do 
jedné obce na Světelsku. Zde pod vli-
vem alkoholu opakovaně slovně napadal 
46letý muž své rodiče. Na základě zjiš-
těných skutečností, zejména s ohledem 
na předcházející útoky, byl muž násled-
ně vykázán na deset dní z obydlí.

Policisté ve Světlé n. S. šetří vloupání 
do restaurace. V noci z pátku na sobotu 
30. 10. se dosud neznámý pachatel po 
rozbití skleněné výplně vchodových 
dveří vloupal do restaurace v Komen-
ského ulici. Z objektu následně odcizil 
finanční hotovost a karton cigaret. Po-
škozenému majiteli způsobil škodu ve 
výši nejméně 2 600 Kč.

Krátce po 14. hodině v pondě-
lí 1. 11. přijali policisté ve Světlé 
n. S. oznámení o vloupání do osobního 
vozidla. Neznámý pachatel se v době 
mezi 13.30 a 13.45 hod. vloupal do 
osobního vozidla Peugeot 309, který byl 
zaparkovaný na odstavné ploše naproti 
hřbitovu v obci Sázavka. U vozidla roz-
bil okno pravých zadních dveří a vznik-
lým otvorem ze zadního sedadla odcizil 
plátěnou peněženku s finanční hotovos-
tí, různými doklady a platební kartou. 

Poškozením vozidla a odcizením věcí 
vznikla majitelce škoda 2 700 Kč.

Krátce před polednem v pátek 
5. 11. při kontrole rekreačních objektů 
v obci Malčín u Světlé n. S. byli přímo 
v rekreační chalupě policisty zadrženi 
30letá žena a o dva roky starší muž, oba 
z Jihlavska. Oba dva společně v dopo-
ledních hodinách vjeli osobním vozi-
dlem nezajištěnými vraty na pozemek 
a dále otevřenými garážovými vraty 
vnikli do objektu chalupy. Objekt sta-
čili prohledat a následně byli zadrženi 
policejní hlídkou. Oběma bylo ve zkrá-
ceném přípravném řízení sděleno po-
dezření z přečinu porušování domovní 
svobody.

***
Možná blížící se Vánoce mají na svě-

domí skutečnost, že se v poslední době 
opět množí krádeže kabelek, peněženek 
a dalších věcí.

V první řadě zaznamenali policisté 
na Havlíčkobrodsku nárůst krádeží 
peněženek z nákupních vozíků. Jen 
v  měsíci říjnu bylo policii nahlášeno 
9 takových případů, celková způsobená 
škoda dosahuje nejméně 50 tis. korun. 
Postup zlodějů má v tomto případě stále 
stejný scénář. Vyhlédnou si zákazníka 
či zákaznici v některém ze supermarke-
tů, kteří si odloží tašku či kabelku na 
nákupní vozík a poté, co se procházejí 
mezi regály, využijí nepoctivci chvil-
ky nepozornosti a peněženku z tašky, 
někdy i celou kabelku nepozorovaně 
odcizí. Majitel se o krádeži dozví vět-
šinou až u pokladny, kdy zjistí, že nemá 
nákup čím zaplatit. Proto policie radí 
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Dům čp. 11 v Dolní ulici
První dosud nalezená zmínka o do-

mu pochází z roku 1819, nejstarším 
známým majitelem je řezník Michal 
Svoboda (*1828), který zde bydlel 
s manželkou Kateřinou (*1832), dce-
rou Marií (*1855) a dětmi zesnulého 
bratra Amose – Josefem (*1826), Anto-
nínem (*1834), Františkem (*1842), Te-
rezií (*1831), Kristinou (*1836) a Marií 
(*1839).

Od roku 1894 byli majiteli domu 
klempíř Antonín Šrůtek (*1848) a jeho 
choť Žofie (*1853). Dne 20. června 
toho roku podal Antonín Šrůtek žádost 
o povolení stavby nového krámu, dílny 
a vchodu podle plánu vyhotoveného 
stavitelem Janem Hradeckým, která 
byla o dva dny později(!) schválena. 
Po této přístavbě dům sestával ze dvou 
částí: staré, postavené ze dřeva, která 

zákazníkům v obchodech, aby nene-
chávali své tašky a kabelky na vozíku, 
ale měli je neustále u sebe a pod dozo-
rem.  Také je dobré nenosit s sebou do 
obchodu příliš vysoké finanční částky 
a cenné věci a zásadně nemít u platební 
karty zaznamenán PIN.

Další případy, kterými se policisté 
velmi často zabývají, jsou vloupání do 

motorových vozidel. Jen za uplynulý 
měsíc vyšetřují 17 případů, při kte-
rých byla způsobena hmotná škoda ve 
výši nejméně 160 tis. korun. Zde jsou 
velkým lákadlem pro zloděje tašky, 
kabelky a cenné věci, které jsou vidi-
telně uloženy ve vozidle, většinou na 
sedadlech auta. Zde opět policie radí li-
dem, aby v autech nenechávali kabelky, 

peněženky, mobilní telefony, notebooky, 
navigace a další cenné věci. Pachatelé 
totiž nejenže odcizí věci z vozidla, ale 
ještě způsobí škodu na automobilu (roz-
bité okno, vypáčený zámek…). Je třeba 
se řídit heslem, které stoprocentně platí 
a to, že „Auto není trezor!“

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -hk-

obsahovala tři obytné místnosti, a nové, 
vystavěné v roce 1894 z kamene a ci-
hel, která měla dílnu a krám. Požárem 
dne 22. února 1931 byla stará dřevěná 
část domku zničena a nájemníci Fran-
tišek Baloun a Jindřich Štaff se z domu 
vystěhovali. Místnosti po nájemníku 
Balounovi byly zcela zničeny, místnos-
ti po nájemníku Štaffovi začal užívat 
majitel k bydlení, neboť jeho místnosti 
byly požárem rovněž zničeny. Část 
domu zničená požárem byla srovnána 
se zemí a nebyla již postavena.

V roce 1936 je jako majitelka domu 
uvedena Berta Krupičková, od roku 
1937 František a Antonie Hájkovi, ma-
jitelé sousedního domu čp. 141. Dne 
6. října 1937 František Hájek píše:

„Podepsaný míním ve svém domku 
č. 11 zřídit ve štítě velké okno za nyní 
stávajících 4 malých, též i úpravu půdy. 

[…] provedení těchto prací svěřil jsem 
p. Jos. Jirkůvovi, mistru zednickému 
ve Světlé n. S.“

Na začátku 50. let minulého století 
měl v domě prodejnu papírnictví Jan 
Sláma. Dne 7. září 1962 podal Fran-
tiškův syn Vladimír Hájek žádost sta-
vebnímu úřadu Městského národního 
výboru ve Světlé n. S. žádost o povo-
lení přístavby verandy s odůvodněním: 

„Přístavba verandy jest nutná, neboť 
mi prší do síňky.“ Žádost byla schvá-
lena.

Ze dne 17. února 1984 pochází zápis 
„Rozhodnutí o odstranění stavby“:

„Odboru výstavby, komunálního hos-
podářství, služeb a obchodu Městské-
ho národního výboru Světlá n. S. na 
základě zákona č. 50/76 Sb. z vlast-
ního podnětu projednal a nařizuje ▶
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na prosinec: v prosinci nás čeká 
pohádka Hrnečku vař

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

Keramická dílnička: 
13. 12. hrneček 
Výtvarná dílna (dopolední):
3. 12. hrneček z roličky
10. 12.  talíř s kaší
17. 12.  kaše, kaše, kaše – kresba bílou 
 pastelkou na černý papír
Po 6. 12. – mikulášská nadílka
Po 20. 12. – předvánoční besídka 
 – lidové obyčeje
Čt  23. 12. – zdobení vánočního stromu pro 
lesní zvěř – výlet na Stvořidla (odjezd 
ve 13:45 z nádraží, návrat v 16:51 nebo 17:53)

Zveme všechny rodiče s dětmi!

odstranění stavby domu čp. 11 
Dolní ul. s organizacemi spravujícími 
rozvodné sítě, při místním šetření dne 
13. 2. 1984 s majitelem tj. MěstNV.

Na podkladě výsledku provedeného 
řízení odbor výstavby, KHSO MěstNV 
ve Světlé n. S. podle §88 odst. 1a zák. 
č. 50/1976 Sb. Nařizuje odstranění 
stavby rodinného domku čp. 11 Dolní 
ul. ve Světlé n. S. za těchto podmínek:

1. Stavba bude odstraněna do 
31. 12. 1984.

2. Odstranění stavby bude provede-
no oprávněnou organizací Technický-
mi službami města Světlá n. S.

3. Při demolici budou dodrženy 
veškeré předpisy týkající se ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce.

4. Bouráním získaný materiál bude 
odvezen na městskou skládku. Odvá-
ženou sutí nesmějí být znečišťovány 
veřejné komunikace.

5. Po odstranění stavby bude poze-
mek použit ke stavbě Domu služeb.

Odůvodnění:
Stavební úřad v provedeném řízení 

zjistil, že odstraněním předmětné 
stavby nejsou ohroženy zájmy společ-
nosti. Stavba je ve špatném stavebně 
technickém stavu, oprava by byla nee-
konomická a stojí na místě, kde má být 
provedena stavba Domu služeb.

Jaroslav Vála
Foto: araut

▶
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Lampionový průvod ke kouzelnému stromu

Již potřetí pozvalo Mateřské centrum 
Rolnička obyvatele Světlé na lampiono-
vý průvod. Průvod se vydal s pomalu 
houstnoucí tmou z Pěšinek, po mostě do 
parku. Přechod přes hráz rybníka a od-
raz světélek na vodní hladině patřil asi 
k nejpůsobivějším momentům. Cílem 

průvodu byl kouzelný strom – obrovský 
buk, pod kterým se pro tento večer usíd-
lily kouzelné víly, aby dětem udělaly ra-
dost drobnou sladkostí. Zajímavou tečku 
za celým průvodem udělal  pěvecký 
soubor místní umělecké školy. 

R. B.

Halloween v ZŠ Komenského

Letošní Halloween jsme si připomněli 
hlavně projekty ve výtvarné výchově. 
Vytvářeli jsme strašidelný hrad se všemi 
symboly, které tento svátek provázejí. 
Noc na 1. listopadu byla pro Kelty velmi 
důležitá. O všem, co toto období prová-

zelo, jsme si povídali na celém 2. stupni 
i v dalších předmětech. Naše výtvarná 
díla zdobí chodby školy. 

Mgr. Hana Zajícová
Foto: Mgr. Jan Mikeš

Talentovka

11. listopadu pořádala Obchodní 
akademie a Hotelová škola HB soutěž 
Talentovka. Základní školu Komenské-
ho reprezentovali žáci, kteří druhým 
rokem navštěvují kroužek psaní na 
klávesnici (6. tř. M. Hrstková, I. Krpál-
ková, 7. tř. L. Doležal, T. Major, J. Zik-

munda, 9. tř. L. Hrstka, O. Kratochvíl). 
Nevyhráli, neprohráli, vše zvládli 
s úsměvem.

Jana Zikmundová

Pravidla jsou něco jako 
provázek

V polovině října se nás všech dotkly 
volby. Do značné míry ovlivnily také 
činnost v eNCéčku – nízkoprahovém 
centru pro děti a mládež, jehož zřizo-
vatelem je Oblastní charita Havlíčkův 
Brod. Byla zde totiž volební místnost, 
a tak muselo být pro uživatele služeb 
zavřeno. Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli, že odpoledne věnujeme typicky 
podzimní činnosti, a to pouštění draků.

Vyzbrojeni vším potřebným jsme se 
ve stanovený čas vypravili na dohod-
nuté místo. Rozbalili jsme draky v celé 
jejich nádheře a snažili se, aby vzlétli. 
Chvílemi to šlo lépe, pak zase s trochu 
většími obtížemi. 

Každý ví, že správný drak, kterého 
chceme pouštět, musí mít nejen kostru 
potaženou papírem případně jiným 
materiálem, ale také ocas a hlavně 
provázek, za který draka držíme, aby 
nám neodlétl. Ten provázek vlastně 
draka chrání, aby se pod vlivem neo-
mezené svobody neroztrhal o nějaký 
strom nebo nezamotal do drátů vyso-
kého napětí. Podobně to funguje také 
s pravidly, která platí v eNCéčku.

Kdo chce chodit do eNCéčka a vyu-
žívat služby, které nabízí, musí dodr-
žovat pravidla. K těmto pravidlům ▶
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patří především zákaz všeho, co 
dospívajícímu (a často i dospělému) 
nějakým způsobem škodí. Tak na-
příklad není možné být v eNCéčku 
pod vlivem jakékoliv drogy včetně 
nikotinu, je zakázané sem tyto látky 
také přinášet nebo cokoliv s nimi dělat. 
Nikdo zde nesmí být ohrožován, ať už 
na těle nebo na duši. 

Naopak eNCéčko nabízí celou šká-
lu variant, co lze v těchto prostorách 
dělat. Na výběr je spousta možností 
od nejatraktivnějších stolních her přes 
výtvarné činnosti až po sladké nicne-

dělání. Všechny zmiňované činnosti 
jsou však pouhé prostředky k posky-
tování sociálních služeb, které se 
odehrávají převážně formou rozhovorů 
s dospívajícími na nejrůznější témata. 
Žádné téma není tabu.

Vše, co se u nás odehrává, je spo-
lufi nancováno Evropským sociální  
fondem OP LZZ a státním rozpočtem 
ČR. Na provozu eNCéčka se fi nančně 
podílí také město Světlá nad Sázavou. 

Jana Dománková
vedoucí

Expedice Izrael 2010

Na přelomu října a listopadu se sku-
pina pěti účastníků Programu pro mlá-
dež Cena vévody z Edinburghu (EDIE) 
vypravila plnit své expediční aktivity 
do Izraele. Na cestě je doprovázelo ně-
kolik absolventů školy a jejich vedoucí 
Mgr. Michal Šimek.

Co vše bylo na programu letošní expe-
dice? Pojďme si ve stručnosti shrnout její 
nejdůležitější body. 

Na programu byla návštěva střední ško-
ly v Haifě a prohlídka města, výprava do 
historického města Akko, výstup na horu 
a poutní místo Tabor, návštěva národního 
parku Beit She‘arim. 

Nosnou částí byly dva expediční po-
chody. První z nich vedl skrz Wadi Qilt 
k monastyru St George a dále na území 

Palestiny do města Jericho. Cílem bylo 
poznání významných artefaktů lidských 
dějin. Další expediční pochod se konal 
jižně od města Dimona v oblasti Negevské 
pouště. Jeho cílem bylo dojít během dvou 
a půl dne k takzvanému malému makteši 
(přírodnímu kráteru). Vzhledem k vyso-
kým teplotám a nutnosti nést s sebou ved-
le stanu, vaření a osobních věcí veškerou 
vodu vždy na celý den a večer byl pochod 
pro všechny značně náročný. 

Být v Izraeli a nenavštívit biblická místa 
by byl hřích. Výprava se tedy podívala 
do Nazaretu, Betléma, během dvou dnů 
poznávala zákoutí a památky Jeruzaléma. 
Část studentů stihla navštívit také památ-
ník holocaustu Yad Vashem. Jako třešnič-
ka na dortu bylo koupání v Mrtvém moři 
a prohlídka proslulé pevnosti Masada. 

▶
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Podívejme se na nejdůležitější výstupy 
z této akce. Podařilo se rozjednat spo-
lupráci a možné partnerství se střední 
školou v Haifě. Studenti se seznámili 
se záludnostmi a nebezpečími expedice 
v drsných pouštních podmínkách. Pozna-
li spoustu klíčových historických míst. 
Prakticky prověřili své znalosti angličtiny. 
Pochopili při plnění expedičních aktivit  
význam týmové spolupráce. A přivezli si 
neopakovatelné zážitky.

Jako organizátor myslím, že takovéto 
mimoškolní akce mají svůj význam 
a přínos. Jsou zpestřením studentského 
života, vedou k novým poznatkům a hlub-
šímu pochopení okolního světa. Není sice 
v současné době úplně jednoduché sehnat 
pro účastníky takovéto akce alespoň 
částečnou finanční podporu, nicméně 
i navzdory tomu se dají takovéto expedice 
díky nadšení účastníků realizovat. 

-mš-  (foto: archiv školy)

Z domova pro seniory

Ve čtvrtek 21. října jsme navštívili 
v Den otevřených dveří místní Umě-
leckoprůmyslovou akademii a obdivo-
vali jsme šikovnost a zručnost tamních 
studentů.

V pondělí 25. října se u nás uskuteč-
nila předposlední přednáška v rámci 
Univerzity slunečního věku. Téma 
znělo Jak odpočívat a relaxovat? 
a přednášejícím byla Mgr. Jana Lou-
dátová. 

Měsíc se chýlil ke svému konci, a tak 
nechyběla naše tradiční Kavárnička za 

Na návštěvě v Uměleckoprůmyslové 
akademii

▶
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Na kolech podél Rýnu a Mosely 

Je pátek 6. srpna, za vydatného deště 
nakládáme kola. Tentokrát nikoli na stře-
chu, ale do auta, takže je nutné je trochu 
rozebrat. Déšť, který polevil, se před 
Prahou zase hlásí o slovo a potom už nás 
doprovází po celou cestu. Je to velice ne-
příjemné, na německých dálnicích je silný 
provoz a tvoří se neustálé kolony. Cesta 
se začíná časově protahovat a je jasné, že 
z původně plánované prohlídky Koblenze 
nic nebude. K večeru se přece jen počasí 
umoudří a my v 19:00 hod. dojíždíme do 
cíle. Navigace nás přivádí až před kemp, 
na jehož recepci si domlouváme přeno-
cování. Chceme se také dohodnout na 
zaparkování auta po dobu naší výpravy 
na kolech, ale vypadá to na neřešitelný 
problém. Leda, že bychom si zaplatili plný 
počet nocí pro auto, stan a dvě osoby! Na 
to přistoupit nehodláme, a tak se po dosti 
dlouhém přemlouvání vydáváme hledat 
do města nějaké parkoviště. Kousek od 
kempu jsme objevili oplocené fotbalové 
hřiště, za pár minut jsme s jeho správcem 
domluveni na 2,5 eurech za den a můžeme 
se vrátit do kempu.

V sobotu ráno balíme a jedeme do měs-
ta. Pavlíně však nefunguje přehazovačka, 
montujeme na ulici a kolemjdoucí lidé 
nás posílají do nedalekého servisu. Po 
půlhodině to vzdáváme a opravdu jdeme 
do servisu. V jedenáct konečně opouštíme 

hudebního doprovodu pana Čecha 
a pana Hrocha.

V pondělí 8. listopadu jsme přijali 
pozvání na Den otevřených dveří do 
Domova pro seniory Reynkova v Hav-

líčkově Brodě, který se letos konal pod 
záštitou poslankyně ČR Ing. Jany Fis-
cherové. Dopoledne jsme se pobavili 
u drobných soutěží a odpoledne nám 
pro dobrou náladu hrála hudební sku-
pina Č.A.S.S.

***
Čas běží neuvěřitelnou rychlostí, 

blíží se konec roku, a proto všem 
čtenářům Světelského zpravodaje 
přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, radosti, štěstí 
a pohody v roce 2011.

Zároveň mi dovolte, abych touto ces-
tou poděkovala všem, kteří v letošním 
roce navštívili naše zařízení a potěšili 
naše klienty nějakým vystoupením 

nebo jen milým popovídáním. Také 
děkujeme všem, kteří se rozhodli náš 
domov podpořit finančními či materi-
álními dary. Velice si těchto návštěv 
a darů vážíme a moc za ně děkujeme. 

***
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 

vám za domov pro seniory přeje

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Při soutěži v DpS v Havlíčkově Brodě

▶

C

Koblenz, jedeme po levém břehu a cestou 
zastavujeme ve městě Andernach a před 
mostem u Remagenu. Poté pokračujeme 
na Bonn, který byl před lety hlavním měs-
tem SRN. Je to hezké město se spoustou 
zeleně, a když odpočíváme v parku u altá-
nu, přichází k nám mladík a snaží se nám 
vysvětlit, že mu máme za odpočinek za-
platit. Ujistíme ho, že nerozumíme a raději 

odjíždíme. Pomalu se blíží večer, tak je čas 
myslet na spaní. Místo nalézáme u lesíka 
na louce, stan stavíme s prvními kapkami 
deště. Ujeli jsme 107 km.

V neděli ráno prší a docela vydatně, 
takže snídáme ve stanu a moc nechvátá-
me. Když se nám podaří sbalit, vracíme 
se k řece a míříme do Kolína nad Rýnem. 
Do centra to máme 10 km. Prohlížíme si 

V Kranenburgu
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katedrálu, zrovna probíhá mše. Během do-
poledne střídavě prší a je docela chladno, 
a pak zase svítí sluníčko a „peče jako o ži-
vot“. V městečku Zons, bývalé pevnosti, 
děláme přestávku na oběd a zase „ladíme“ 
přehazovačku. Další cestu odkláníme od 
řeky a volíme přes městečka. Po levé ruce 
máme pěknou bouřku, naštěstí nás jen 

straší. Při projíždění Gimlinghausenem 
jsme se dostali k slavnostnímu průvodu ve 
vojenských historických uniformách. Je to 
velká sláva a paráda. Neustálé schovávání 
před deštěm nás obralo o čas, takže je 
pomalu namístě sehnat spaní. Nacházíme 
slušné místo v lesíku kousek od řeky. Ujeli 
jsme 85 km.

V pondělí ráno to vypadá na hezký 
den, takže už kolem osmé jsme na silnici 
a chystáme se vyrazit. Jenže ouha, kolečko 
od vozíku je na ráfku. Díru jsme nenašli, 
tak jenom pumpujeme. První větší za-
stávkou je Xanten, hezké historické město, 
jehož dominantou je katedrála sv. Viktora. 
Prohlídka se nám protáhne přes poledne, 
obědváme v místním parku. Při výjezdu 
z města míjíme římské vykopávky.

Další zastávka je ve městě Kalkar. To 
už tak výstavní není a navíc vyndáváme 
z kola od vozíku trnovou větvičku, takže 
lepení jde opět na scénu. Poté už míříme 
do Kleve, posledního většího města, které 
nás dělí od Holandska. Za hranicemi je 
cesta překvapivě zvlněná a přehazovačka, 
tentokrát u Vaška, stávkuje. S potížemi 

jedeme ještě asi 10 km a vybíráme jeden 
z kempů, kterých je na zdejších farmách 
jako hub po dešti. Kemp je příjemný, hor-
ká sprcha přijde vhod, spravujeme kola 
a podaří se nám i dobít mobil. Zjišťujeme 
ještě jednu věc. Náš kočárek rozhodně 
nemůžeme nechat přikrytý jenom síťkou, 
je plný prachu a kamínků z cesty. Být tam 
dítě, tak si může hrát na horníka. Ujeli 
jsme 104 km.

V úterý ráno je vše od rosy jako po dešti. 
Zase tedy balíme namokro, čekat na slunce 
nemáme čas, nemluvě o tom, že bychom 
se ho nemuseli dočkat. Jedeme směrem na 
Cuijk. Město leží na řece Maase, kterou 
překonáváme přívozem. Pokračujeme 
přes Mill a Volkel, kde v nově postavené 
kapličce Pavlína zapaluje svíčku na zdar 

cesty. Dává se tam s námi do řeči starší 
pár, který přijel po nás. Jejich němčina je 
asi tak dobrá jako ta naše, takže se vcelku 
dobře domluvíme. 

Další zastávku máme ve Veghelu, jehož 
dominantou je kostel Sv. Lamberta. Po vy-
motání se z města pokračujeme na Boxtel. 
Tam doplňujeme vodu a jedeme pomalu 

na Tilburg. Už když jsme na předměstí, 
začíná pršet. Nejdříve jen tak nesměle, ale 
za chvíli je to slušný liják. Zastavujeme 
na hlavním náměstí a fotíme si katedrálu 
a před ní sochu krále Viléma II. Tilburg 
byl jeho oblíbeným městem, na čas z něho 
udělal i sídelní město. V roce 1847 začal 
se stavbou paláce, který je dnes součástí 
radnice, sám však zemřel před jeho do-
končením. 

Prší stále hustěji, tak se schováváme 
k nádraží na částečně kryté parkoviště pro 
kola. Být to někde u nás, je to zlodějů ráj 

– hrubým odhadem něco mezi osmi sty až 
jedním tisícem nejrůznějších kol. Nakonec 
se balíme do pláštěnek a do večera už je 
nesundáme. Z města jsme vyjeli jinou 
silnicí, než byl záměr, ale v tom dešti se 
není moc čemu divit. Na spaní nacházíme 
relativně suché místo v lesíku nedaleko 
Alphenu. Ujeli jsme 108 km.

V noci na středu prší, ale ráno přestává. 
Vyrážíme kolem osmé a po chvíli jsme 
v Barle-Nasau a Barle-Hertog. Jsou to 
vlastně dvě města v jednom. Jedna část je 
holandská a druhá belgická, ale obě leží na 
holandském území. A aby to nebylo moc 
jednoduché, tak hranice prochází třeba 
mezi domy, nebo restaurací. V dobách, 
kdy platila v obou zemích odlišná zaví-
rací doba, si hosté museli po „zavíračce“ 
přesednout k jinému stolu do sousedního 
státu.

Doplňujeme tady nějaké zásoby a po pár 
kilometrech se fotíme u opravdové hranice 
s Belgií.

V mapě si nacházíme nejkratší cestu na 
Brecht a té se snažíme držet. Před městem 
Rijkervosel nás zákaz vjezdu cyklistů 
vyhání z trasy a dá se říct, že slušně ▶

Parkoviště pro kola

V kempu

Na hranicích

Takhle si představujeme cyklostezku
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Prosinec
Pátek 3. 12., 19.30

Scott Pilgrim proti zbytku světa 
(USA) 112´
Komedie. Scott nikdy neměl 
problém ulovit a následně opustit 
kteroukoliv dívku. Teď nastal 
čas, aby poznal, jak láska bolí. 
Bezhlavě je zamilován do krásné 
Ramony, která má ale děsivé 
tajemství. 
Hrají : M. Cera, M. E. Winstead

Vstupné: 65 Kč
Od 12 let

Neděle 5. 12., 19.30
Jíst, meditovat, milovat (USA) 
140´
Komedie. Mladá moderní žena 
se po rozvodu rozhodne změnit 
svůj dosavadní život. Na svých 
exotických a pozoruhodných 
cestách nachází způsob, jak si 
užívat a poznávat svět.

Hrají: J. Roberts, J. Franto
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Pátek 10. 12., 19.30
Habermannův mlýn (ČR) 104´
Drama. Volně inspirováno 
poválečným osudem bohatého 
německého průmyslníka 
Habermanna.
Režisér J. Herz se rozhodl otevřít 
jednu z nejkontroverznějších 

kufrujeme. U jedné tabule s mapou se 
ze zaparkovaného kamionu ozve: „Môžem 
vam nejako poradiť?“ Ani jsme si nevšim-
li, že kamion je ze Slovenska. Tak jsme 
dali řeč, řidič našel pomocí navigace kudy 
tudy cestička a už jsme jeli dál.

Kousek před Brechtem se s námi dal do 
řeči starší pán na kole. Evidentně bývalý 
závodník. Poradil nám cestu do Antverp 
podle kanálu – a to teprve byla paráda! 
Teď, když tohle píšeme a máme před 
sebou na počítači podrobnou mapu, je 
zřejmé, že jsme kanál mohli natrefit da-
leko dřív. Prostě naprosto školácká chyba, 
vždyť je přece jasné, že pohodlně jezdit se 
dá podle většiny kanálů. 

Do Antverp přijíždíme relativně brzy 
a těšíme se, jak si je v klidu prohlédneme. 
Na kraji města pro jistotu fotíme info 
mapu a vydáváme se podle kanálu do cen-
tra. Z klidu nás po chvíli vyvede ztracený 
chodník, který doteď byl jako cyklostezka. 
Ovšem v protisměru. Přejet silnici ne-
připadá v úvahu, to by tady mohl zkusit 
jedině sebevrah. Vracíme se tedy asi 1 km. 
Tam lze silnici opatrně přejet. Jedeme ně-
jakými postranními uličkami, které jsou 
ještě vyšperkované objížďkou. Po určité 
době se nám přece jen podaří dostat se na 
most přes kanál a z něho určit alespoň při-
bližný směr k historickému centru. Snad 
máme vyhráno.

Jedeme tedy uličkami s hustým pro-
vozem vytyčeným směrem. V jednom 
obchůdku nás zaujme grilované kuře, neo-
doláme a půlku si dáme zabalit. A co cen-
trum? Stále rovně, zní odpověď. Míjíme 
impozantní budovu hlavního nádraží a Va-
šek dělá osudovou chybu dnešního dne. Na 

dotaz na historický střed města nás jeden 
cyklista posílá tři kilometry zpátky! Tak 
to už ne, musíme dojet k řece a najít tunel 
na druhý břeh. Za rohem vidíme věžičku 
nějakého kostelíka. Vašek k němu nechce 

zajíždět – a to je další chyba. Dojedeme 
k mostu přes dálnici a ptáme se na tunel 
pod řekou. To je zase chyba, naštěstí už 
poslední. Přes dotazy na tunel se zhruba 
po 25 km díváme na ten kostelík z druhé 
strany a do historického centra to máme 
co by kamenem dohodil. Prostě bomba. 
Tak jsme nakonec přece jenom v centru, 
u katedrály Panny Marie. Antverpy jako 
město se nám po té anabázi líbí, celé histo-
rické centrum na nábřeží Šeldy jenom žije. 
Je krásný den a my máme dobrý pocit, že 
jsme se sem nakonec přece jen dostali.

Nakonec už jen zbývá najít tunel, dostat 
se jím na druhý břeh a pokračovat dál. Je-
deme na Breveren a St. Nikolas. Se spaním 
to dnes vypadá bledě. Neustále jedeme 
souvislou zástavbou, i když názvy obcí se 
mění. Ani odbočení nic neřeší, tak jede-
me dál, čas letí, ale kilometry už tolik ne. 

Konečně se nám daří najít za domy u ku-
kuřice nenápadný vjezd na pole a stan už 
stavíme málem za tmy. Ujeli jsme 118 km.

Ve čtvrtek ráno vyrážíme na Lokeren 
a do Gentu. Zajíždíme do centra a obdivu-
jeme historické domy. Dopoledne je tu po-
měrně klid. Po prohlídce města vyrážíme 
podél kanálu na Bruggy. Cesta je bezvad-
ná, jen vítr jde přímo nám. A s přibývají-
cím časem zesiluje. Máme v plánu posta-
vit v kempu stan, v klidu si prohlédnout 
město a nalehko zajet podle kanálu k moři. 
Kemp ovšem není kemp, ale parkoviště 
pro karavany, takže město projíždíme na 
kolech i s vozíkem. Proplétáme se davy 
turistů, ale stojí to za to. Benátky severu je 
naprosto trefné označení.

Potom tedy přemýšlíme co dál. Podle 
mapy je kemp v Knokke-Heist, takže 
budeme spát u moře. Asi v polovině cesty 
zjišťuje Vašek, že mu uchází zadní kolo. 
Dofukuje s tím, že spravovat bude až 
v kempu, který je hned na okraji města. 
Hurá, dneska toho proti tomu větru bylo 
opravdu dost. V recepci nás ale čeká spr-
cha, a pěkně studená. Prý je ubytování 
minimálně na dvě noci. Paní je neoblom-
ná. Padlo několik jadrných výrazů v češ-
tině, ale nebylo to samozřejmě nic platné. 
Nakonec paní poradila, ať to zkusíme za 
rohem. Tam byl totiž druhý kemp, ale my 
jsme si mysleli, že se jedná o jeden a ten 
samý. V recepci byla ochotná slečna a nic 
nebyl problém. Tak se nakonec vše poda-
řilo, stavíme stan a jedeme k moři. Ujeli 
jsme 112 km a jsme vlastně v polovině 
naší cesty.

(dokončení příště)
Pavlína a Václav Blažkovi

U moře

▶



Světelský zpravodaj prosinec 2010 strana 18 strana 19 prosinec 2010 Světelský zpravodaj 

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 18. října do 14. listopadu:

Beletrie
Němec Robert - Šabat šalom

 - román je zasazen do Izraele v do-
bě od počátku 2. světové války do 
tzv. šestidenní války v šedesátých 
letech

kapitol českých dějin, poválečný 
odsun Němců. 
Hrají: K. Roden, Z. Kronerová
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Neděle 12. 12., 19.30
Přežít svůj život (ČR) 105´
Komedie. Stárnoucí muž vede 
dvojí život. Jeden v realitě a druhý 
ve svých snech. Najde určitý rituál, 
který mu umožňuje kdykoliv 
navštěvovat své sny. 
Hrají: V. Helšus, K. Issová
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Pátek 17. 12., 19.30
Resident Evil: Afterlife (USA) 
97´
Sci-fi horor. Svět je zamořen 
virovou infekcí, která mění oběti 
na nemrtvé. Alice pokračuje ve 
své cestě, aby našla ty, kteří přežili 
a dovedla je do bezpečí. 
Hrají: M. Jovovich, A. Larter
Vstupné: 75 Kč
Od 12 let

Neděle 19. 12., 17.30
Shrek: Zvonec a konec (USA) 92´
Animovaná komedie. Znuděný 
Shrek podepíše smlouvu se 
lstivým prodavačem iluzí. Ocitne 
se ve zvrácené verzi království. 
Shrek musí všechno napravit 
a obnovit svět takový, jaký býval.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný
Česká verze

Středa 29. 12., 17.30
Toy story 3 (USA) 103´
Animovaný. Chlapec Andy 
vyrostl a chystá se na vysokou 
školu, jeho hračky tak čeká nejistá 
budoucnost. Naši staří známí 
hrdinové se dostanou do školky 
plné rozjívených dětí a batolat, kde 
je čeká nejedna horká chvilka.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný
Česká verze

Leden

Neděle 2. 1., 17.30
Harry Potter a Relikvie smrti 

– část 1 (USA) 150´
Harry je každý den blíž k úkolu, 
na který byl připravován od 
prvního dne, kdy vstoupil 
do Bradavic: poslední bitvu 
s Voldemortem. Musí najít 
a zničit tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti. 
Hrají: D. Radcliffe, R. Grint
Vstupné: 70 Kč
Přístupný
Česká verze

Pátek 7. 1., 19.30
Občanský průkaz (ČR) 137´
Tragikomedie. O tom, jací jsme 
byli v sedmdesátých letech 
minulého století, kdy big beat 
a dlouhé vlasy byly rebelií proti 
husákovskému socializmu, kdy 
k průšvihu stačil i natržený 
občanský průkaz nebo jen ty 
dlouhé vlasy. 

Hrají: L. Kovář, A. Geislerová
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Neděle 9. 1., 19.30
Benga v záloze (USA) 107´
Akční komedie. 
Nejdrsnější a nejoblíbenější 
poldové široko daleko dostanou 
příležitost, jaká se naskytne 
jednou za život. Mají ale na to, aby 
se jí chopili? 
Hrají: W. Ferrell, M. Wahlberg
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 14. 1., 17.30
Já, padouch (ČR) 95´
Animovaná komedie. 
Udržet se na špici světového 
zločinu dá pořádnou fušku. 
Největší zloduch pod sluncem 
teprve pod vlivem tří malých 
děvčátek zjistí, že není takovým 
darebákem, jak si myslel.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný
Česká verze

Neděle 16. 1., 19.30
The Social Network (USA) 120´
Drama. Dostaneme možnost 
nahlédnout do okamžiků, kdy 
vznikal Facebook, nejrevolučnější 
sociální fenomén nového století, 
prostřednictvím odlišných 
pohledů. 
Hrají: J. Eisenberg
Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Naučná literatura
 Klíma Ivan - Moje šílené století II
 - druhý svazek pamětí začíná v létě 

1967
 Szabo Miloš - Pražské hřbitovy
 - portrét největšího pražského hřbi-

tova Olšanské hřbitovy, který byl 
založen již v roce 1680 po morové 
epidemii

Knihy pro děti a mládež
 Co víš o sportu 

- obrazový průvodce nejznámějšími 
  sportovními odvětvími
 Kratochvíl Miloš - Kouzlící 
 - rozverné historky dvou nerozluč-

ných kamarádů

Eva Kodýmová
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Vlado Urlich Quartet 

Dne 5. prosince se od 14 hod. v kos-
tele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou 
představí Vlado Urlich s dalšími třemi 
vynikajícími muzikanty v sestavě 
Vlado Urlich Quartet. Při tomto in-

strumentálním koncertu na vás budou 
čekat nejen Vladovy vlastní kompozi-
ce, ale uslyšíte i další sklady světové 
hudby v rytmu world music, jazzu 
a hlavně latinskoamerické hudby.

Vlado Urlich je považován za jed-
noho z největších představitelů que-
ny (andské flétny). Se svojí hudbou 
procestoval rodné Peru, Německo, 
Španělsko, Maroko a nyní i Českou 
republiku. Nechte se sami přesvědčit 
a strhnout fúzí různých hudebních 

žánrů v doprovodu magických zvuků 
andských fléten a prožijte nezapome-
nutelný zážitek.

Nejen Vlado Urlich se bude těšit 
na milé setkání při jeho koncertu ve 
Světlé n. S., ale i jeho tři muzikanti 
Jan Burian – kytara, Tadeáš Mesany 
– kontrabas a Vladův krajan Carlo Ze-
garra – perkuse.

Jana Vavřičková
zástupkyně Vlado Urlich Quarteta
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NÁBOR

Folklorní soubor Škubánek přijme 
členy všech věkových kategorií od 3 let, 
školáky 1. – 9. tř., chlapce i dívky. Dále 
muzikanty – housle, klarinet, kontrabas 

– učitele zajistíme, příp. akordeon – i do-
spělé.

Kontakt: 604 368 204 a 723 244 394
Zkoušky: nejmenší – středa odpol., 

školáci – úterý a čtvrtek.
Folklorní soubor působí při ZŠ v Ko-

menského ulici ve Světlé n. S. Stal se sou-
částí života školy, města i regionu. Novým 
školním rokem 2010/2011 vstupuje do 
27. roku svého trvání.

Co nabízíme?
 • Zvýšení celkové samostatnosti.

 • Rozvoj schopností pracovat a spolu-
pracovat v týmu.

 • Společnou zábavu, dobrou partu.
 • Péči o všestrannou pohybovou kultu-

ru, zvyšování  fyzické kondice, důraz 
na správné držení těla.

 • Rozvoj hereckých schopností, zlepše-
ní jazykové kultury.

 • Získání pěveckých, rozvoj rytmic-
kých dovedností – velmi důležité při 
studiu cizích jazyků.

 • Možnost cestování po České republi-
ce, ale i do zahraničí (dosud – Nizo-
zemí, Slovinsko, Polsko, Francie…).

 • Uplatnění cizích jazyků – při cesto-
vání.

 • Rozvoj tvořivosti, fantazie.

 • Odstranění trémy, obav z veřejného 
vystupování.

Přijďte si zacvičit, zazpívat, zahrát, 
přijďte se jen podívat. Můžete s sebou 
vzít i rodiče. Více informací, i nezávazné, 
a další podrobnosti – viz výše uvedené 
kontakty. 

Tip na knihu

Ilona Fryčová: Poslední ples
Historická novela, jejíž autorka se ne-

chala inspirovat událostí zaznamenanou 
ve Starých letopisech českých, kdy v roce 
1509, za vlády krále Vladislava Jagellon-
ského, došlo na hradě v Ledči nad Sázavou 
k neobvyklé tragické události, při které 
zahynulo několik příslušníků rodu Ledeč-
ských. Příběh líčí život pánů na hradě před 
onou tragédií i v několika dalších letech po 
ní. Děj se odehrává i mimo ledečský hrad, 
například v pražské katedrále, kde se koná 
korunovace ročního Ludvíka – dítěte krále 
Vladislava, či na hradě Lichnici u Mikulá-
še Trčky z Lípy. V ději novely jsou mimo 
jiné zachyceny také drsné represálie vůči 
pražským buřičům z popudu jinak mírné-
ho krále Vladislava II. Čtenář samozřejmě 
musí vzít v úvahu, že autoři beletrie naklá-
dají s dějinnými fakty podle svého záměru, 
a tak je tomu i v případě Ilony Fryčové.

Knihu vydalo nakladatelství Toužimský 
& Moravec, v prodeji je za 189 Kč napří-
klad v knihkupectví Marie Bedrníčkové.

-jv-
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Vážení čtenáři,
děkujeme za vaši účast v literární 

soutěži Moje nej… Vánoce a vyhodno-
cené příspěvky otiskujeme.

redakce

Moje nej… Vánoce 
Když se řekne „nej“ Vánoce, každého 

hned napadnou ty Vánoce z dob, které si 
už téměř nepamatuje, Vánoce přibližně do 
šesti let. V té době se člověk před každo-
roční štědrovečerní procházkou, která se 
obvykle koná ještě před večeří, bál, zda-li 
si to s ním Ježíšek nerozmyslí a nevrátí 
mu dopis za okno, což by znamenalo, že 
zůstane bez dárků.

 Po překonání šesti let už si to člověk 
umí v hlavě sám srovnat a již ví, že ně-
jaký ten dárek přeci jenom dostane. No 
a potom je ještě třetí období, do kterého 
se řadí i moje nejlepší vánoce. Je to doba 
přibližně od deseti let, kdy člověku rodiče 
prozradí, že neexistuje žádný nadčlověk, 
kterého nazýváme Ježíšek, který by doká-
zal obdarovávat děti minimálně v celém 
Česku. Do té doby nad tím člověk nijak 
zvlášť nepřemýšlí, že ten Ježíšek musí 
mít asi pěkné svaly (vždyť přeci nosí stro-
mečky!), ocelové nervy (já bych asi byla 
24. 12. na pokraji zhroucení…), dobrý 
organizační smysl a moc dobré srdce, 
když obdaruje na poslední chvíli i toho 
největšího zlobivce. Když pak zjistí, že 
je to pouze odůvodnění proto, jak rychle 
utratit velké množství peněz a především 
roztomilá tradice, uvědomí si, že i kdyby 
se každý den houpal na lustru, nedělal 
úkoly a byl hrozně drzý, přeci jenom by 
něco dostal. 

Moje „nej“ Vánoce jsou tedy minulé 
Vánoce, kdy jsem zjistila, jak to s těmi 
dárky vlastně je. Je to zvláštní, správně by 
mi to mělo pokazit moji iluzi o krásných 
Vánocích tím, když si uvědomím, kolik pe-
něz a času na ně vlastně padne. Přesto, či 
snad právě proto, to byly moje dosud nej-
lepší Vánoce. Byly v podstatě stejné jako 
ostatní, ale přeci jenom jiné. Stejně jako 
vždy nám od začátku adventu vyhrávaly 
koledy, stejně jako vždy jsem s mamkou 
pekla cukroví, stejně jako vždy jsme Štěd-
rý den strávili doma. Ale taky jsem poprvé 
s taťkou zdobila stromeček a zjistila jsem, 
že chudák mamka stráví téměř celou 
noc na Štědrý den tím, že při neustálém 

„hoblování“ filmu Láska nebeská v DVD 
přehrávači balí dárky. 

VÁNOCE
A všechny tyhle věci mi ještě víc dotvoři-

ly idylu opravdových, pohodových Vánoc. 
Za tu dobu, co jsem na světě, už jsem si 
zvykla na to, že Vánoce byly klidné a bílé 
možná tak v dobách pana Lady, když 
roubené chaloupky zapadly do jednoho 
a půl metru sněhu a lidé nikam nemohli. 
Ale… O Vánocích jsem šťastná. Ze všeho, 
i z toho, že si koledy snad zpívám i v noci. 
Vždyť Vánoce jsou jednou za rok. Tak je 
třeba si jich pořádně užít!

Karolína Sedláčková, 12 let

Moje nej… vzdálenější Vánoce
24. prosince 2088
Milá Lucie,
pamatuji si, jak sis jako malé dítě s vel-

kou oblibou psala dopisy do budoucnosti. 
A také si vzpomínám, jak sis mnohokrát 
rozčarovaně stěžovala, že se Ti nedostává 
žádné odpovědi…

Víš, dnes je u nás Štědrý večer. Nevím, 
co si o tom zrovna ve své přítomnosti 
myslíš Ty, ale podle mě je to jeden z těch 
kouzelných okamžiků, kdy se mohou dít 
zázraky. Proto Ti posílám psaní. Tobě, 
mému vzdálenému já… Ber to jako malý 
dárek k Vánocům od své budoucnosti. 

Trošku se mi po Tobě stýská, možná je to 
hlavně kvůli tomuhle vánočnímu období. 
Ne snad proto, že bych nebyla se svou pří-
tomností spokojená - i v devadesáti šesti 
letech může člověk žít kvalitní život, ale 
protože bych si to přála zažít ještě jednou. 
Nechápeš, o čem mluvím? 

Chybí mi to dětské nadšení, chybí mi jis-
kra v oku při zacinkání zvonečku! Děti mi 

už dávno vyrostly, vnoučata také dospěla 
a pravnoučata jsou všude možně po světě. 
Chtěla bych slyšet dětský smích a šustot 
balícího papíru, jak ho malé ručičky hor-
livě trhají na cáry. A co víc, chtěla bych se 
sama takhle smát! 

Jenomže co se dá dělat, jsem už velmi 
stará a ať se snažím, jak se snažím, nejde 
mi to. Tolik věcí se za ta léta změnilo! Ne-
jsem schopná Ti to vypsat a důležité je, že 
ani nechci. Nezlob se na mě. Vím totiž, jak 
moc máš ráda překvapení a nerada bych 
Tě o ně připravila. 

Chci tím hlavně říct to, že čas si s námi 
hraje jako s dřevěnými loutkami a paměť 
zrovna tak. Tu a tam něco vymaže a někde 
zase něco přiostří. Pamatuji si, jaké kdysi 
ty Vánoce s domem plným voňavého jehli-
čí bývaly, ale napodobit si je nedokážu… 

Dnes je to zbytečné šílenství kolem Vá-
noc mnohem větší než ve Tvé době. Mezi 
mladými se zavedl nový módní trend - čím 
většímu množství lidí něco daruji, tím 
jsem lepší a oblíbenější. Obdarovávají se 
tedy i ti, kteří spolu po zbytek roku nepro-
mluví ani slůvko… Zvláštní.

Někdy mi je z toho, Luci, smutno. A ne-
může za to jenom má sentimentalita! Pak 
se ale podívám z okna na sníh, který 
se třpytí, jako kdyby do něj napadaly 
miliony hvězd! Je stejně nádherný, jako 
byl před sto lety a jako bude i pro příští 
generace! A to mi uchovává úsměv na 
tváři! 

Dost už bylo slov, Lucie. Pozdravuj 
všechny kolem sebe a popřej jim Veselé 
Vánoce! Miluj svůj svět, dokud se točí!

Tvoje L. 
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Staročeské Vánoce 
na Michalově statku

Poslední letošní akcí na Michalově 
statku v Pohledi budou již tradičně sta-
ročeské Vánoce. Ve dnech 18. a 19. pro-
since od 10 do 17 hod. bude otevřena 
brána statku k nahlédnutí do života 
venkovského lidu o vánočních svátcích 
za časů našich praprarodičů. Sváteční 
dny budou připomenuty ve vytopené 
a vyzdobené světnici a v ostatních 
obytných místnostech. Dny všední 
bývaly v zimě vyplněny prací pod 
střechami hospodářských stavení. Ve 
stodole uvidíte typickou zimní práci, 
kterou byl výmlat obilí, pod kůlnou 
pak štípání a strouhání dřevěného šin-
dele. Ale nejenom prací je člověk živ, 
a tak se hlavně za dlouhých zimních 
večerů při přástkách a dračkách našel 
čas i na různé kratochvíle. Selský lid, 
a to jak mladí tak staří, se na toto ob-
dobí velmi těšil. Především dny okolo 
Vánoc a konce roku byly vyplněny sta-
robylými a dnes již mnohdy zapome-
nutými obyčeji. Některé z nich předve-
de v sobotu folklorní soubor Škubánek 
ze Světlé n. S. Hrát a zpívat se budou 

také vánoční koledy. Zima znamenala 
pro zemědělce konec hospodářského 
roku. Při večerních sousedských be-
sedách se starý rok hodnotil a z něj 
se potom usuzovalo, jaký bude ten 
příští. Bylo to zkrátka poklidné období 
zaslouženého odpočinku jak pro lidi, 
tak pro přírodu. Proto také část šlechty 
mluvila s posměškem o této době jako 
o „časech lenošení selského lidu“.

Pořadatelé z místní společnosti Ko-
runa Česká si vás tímto dovolují na 
takovou sváteční sousedskou návštěvu 
do Pohledě pozvat.

Jindřich Holub

C
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Vánoční poselství Betlémského světla

I před letošními 
vánočními svátky při-
vezou brněnští skauti 
k nám do republiky 
vzácný plamínek Bet-
lémského světla, který 
převezmou se skauty 

ostatních evropských zemí při ekume-
nické mši ve Vídni v sobotu 11. prosin-
ce a o týden později 18. prosince ho 
budou vlaky Českých drah rozvážet 
po celé zemi.

Myšlenka obdarovávání plamínkem 
z věčného  světla, které hoří v dalekém 
Betlémě, vznikla v roce 1986 v ra-
kouském rozhlase v Linci jako součást 
charitativní akce Světlo ve tmě. Od té 
doby se přes Vídeň rozšířila po celé 

Betlémské světlo v chrámu Narození Páně 
v Betlémě

Evropě a stává se dalším ze symbolů 
vánočních svátků. Tehdy v jeskyni 
Ježíšova narození jedno vybrané dítě 
z Rakouska se zdravotním handicapem 

zapálilo od věčného světla malý plamí-
nek, který se ve speciální schránce za 
přísných bezpečnostních podmínek 
dostal leteckou cestou do Rakouska. 
Na počátku cesty Betlémského světla 
je každoročně jeden plamínek a ten 
postupně každým připálením nabývá 
na síle, až potom na Štědrý den září 
v našich domovech milionovou silou 
a to je to pravé poselství, které nás 
všechny o Vánocích spojuje. Mít doma 
na slavnostním štědrovečerním stole 
plamínek poselství pokoje a míru, je 
symbolické propojení všech lidí dobré 
vůle.

Ve Světlé n. S. bude Betlémské světlo 
hořet pro všechny zájemce, kteří si jej 
budou chtít odnést do svých domovů, 
ve stanici ČD od soboty 18. prosince až 
do Štědrého dne a zaměstnanci stanice 
každému rádi ten vzácný plamínek při-
pálí. Vždyť to může být krásný dárek, 
kterým obdarujeme naše přátele. 

-jív-
Foto: -mš-

Oznámení farního úřadu 
ve Světlé

Slavnostní 
půlnoční mše 

začíná 24. prosince 
už ve 21.30 hod.

****
Každoročně pořádaná 

Tříkrálová sbírka, 
kterou celostátně vyhlašuje 

Česká katolická charita, 
proběhne přímo v den 

svátku Tří králů 
6. ledna 2011.

Marek Marcel Šavel, 
administrátor farnosti
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Den otevřených dveří v Probasu

Firma Probas, s. r. o., zabývající se 
výrobou obalů z vlnitých lepenek, uspo-
řádala počátkem října den otevřených 
dveří, na kterém představila novou vý-
robní halu a nově instalovanou výrobní 
linku od firmy Martin. S jednatelem 
firmy Radkem Volšanským  jsme prošli 
celý provoz a v rozhovoru  jsme pro-
brali historii společnosti, její současný 
vývoj i aktuální plány.

Od pana jednatele jsme se dozvěděli, 
že výraznější růst společnosti Probas se 
datuje od konce minulého století, kdy 
byl zakoupen in-line výsekový stroj 
Curioni NT s možností tříbarevného 
tisku. Dnes je firma na pozici jedno-

Ing. Lenka Arnotová u prezidenta republiky

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

Milana Knížáka nebo hokejistu Jaromíra 
Jágra. Sama jsem měla možnost pozdra-
vit se s expremiérem Václavem Fišerem, 
exministrem financí Eduardem Janotou, 
předsedkyní Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky Miroslavou 
Němcovou a radost mi udělalo setkání 

28. října, v den státního svátku u pří-
ležitosti výročí vzniku samostatné ČSR, 
se ve Španělském sále Pražského hradu 
konala slavnostní recepce, na kterou bylo 
pozváno mnoho významných osobností 
našeho společenského a kulturního 
i politického života. Málokdo asi ví, že 
se tohoto setkání zúčastnila též, tehdy 
ještě starostka Světlé n. S., Ing. Lenka 
Arnotová se svým manželem. Pozvání 
na Pražský hrad obdržela přímo od pre-
zidenta Václava Klause a jeho choti. Ta-
kové pozvání je jistě pro každého občana 
významnou životní událostí, proto jsem 
se současné místostarostky zeptal, co pro 
ni pozvánka na Hrad znamenala.

„Osobní pozvání od pana prezidenta 
jsem vnímala jako velkou poctu a snad 
i ocenění mé práce na poli komunální po-
litiky. Dostalo se mi příležitosti setkat se 
s významnými osobnostmi, kterým byla 
krátce před tím prezidentem republiky ve 
Vladislavském sále předána vysoká státní 
vyznamenání. Potkala jsem tam například 
armádního generála Tomáše Sedláčka, 
který patří k opravdovým legendám bojů 
za osvobození, ředitele Národní galerie 

s panem exprezidentem České republiky 
Václavem Havlem a jeho chotí Dagmar 
Havlovou. Celý ten večer na Pražském 
hradě byl pro mě a stejně tak pro mého 
manžela nezapomenutelným zážitkem.“

-jív-
Foto: J. A.

ho z největších zpracovatelů vlnitých 
lepenek v České republice. Co se týče 
dodavatelů materiálu, největším part-
nerem je rokycanský Prowell, dceřiná 
společnost německé  Prowell GmbH, 
ale i řada dalších.  

Společnost zpracovává tří- a pětivrstvé 
lepenky a mikrovlny, aktuálně má 65 
zaměstnanců. Má vlastní technologické 
centrum pro vývoj a konstrukci, vyrábí 
zde vzorky i raznice. Po schválení vzorků 
a přijetí zakázky následuje tvorba technic-
ké dokumentace po výrobu, u výsekových 
obalů výroba raznice ve vlastní přípravě 
výroby. „Dokážeme si dělat i výsekové 
desky sami a jsme potom pružnější ve vý-
robě. Pokud je čas, dokážeme si je vyrobit 
do druhého dne. Desky u nás vyrobené 
mají přijatelnější cenu, celkové náklady 
jsou pak nižší i pro naše zákazníky,“ uvedl 
pan Volšanský. 

Technologie výroby firmy Probas se 
dodnes opírala o řadu strojů, kterými byla 
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Žijeme tady mezi vámi

Prostřednictvím Světelského zpravodaje 
bychom chtěli veřejnost informovat o čin-
nosti základní organizace Svazu tělesně 
postižených ve Světlé n. S. V současnosti 
evidujeme 143 členů, a tím se řadíme mezi 
největší neziskové organizace ve městě. 
Našimi členy jsou i občané z okolních 
vesnic – Služátek, Nové Vsi, Příseky, Opa-
tovic, Dolního Města i Ledče n. S. 

Každoročně zajišťujeme týdenní rela-
xační pobyt v lázních Poděbrady, který si 
každý účastník hradí sám. V oblasti kul-
turně zájmové činnosti jezdíme dvakrát do 
roka do divadla v Jihlavě. V měsíci květnu 
pořádáme zájezd na výstavu HOBBY 
České Budějovice. Tento zájezd je účast-
níky vždy kladně přijat. Nedaří se nám 
ale realizovat zájezdy s jiným zaměřením, 
problém je vždy naplnit autobus tak, aby-
chom vycházeli i po stránce ekonomické. 
Pravidelně se část našich členů zúčastňuje 
přednášek Univerzity slunečního věku. 
Podle našeho názoru oceňujeme dobrou 
spolupráci s městským úřadem, kde na-
cházíme pomoc a pochopení. S vedením 
odboru sociálních věcí jsme v osobním 

vybavována od počátku 90. let. Nová vý-
robní linka Martin 924 FP, která zpracuje 
jeden a půl milionu metrů vlnité lepenky 
za měsíc, obsahuje tři flexotiskové jed-
notky využívající vodou ředitelné, plně 
ekologické barvy, tři páry plně nasta-
vitelných kruhových výsekových nožů, 
přídavný rotační výsek. Dále je vybavena 
automatickým lepením a skládáním. Je 
schopna vyrobit až 18 000 boxů za hodinu, 

zpracovává archy v délce 600 až 2490 mm 
a šířce 255 až 920 mm. Její předností je 
preciznost tisku a rychlost jak nastavení, 
tak také zpracování.

Právě zakoupený nový stroj vyžaduje 
sehnat větší objem zakázek, aby mohla 
být využita celková kapacita linky. Probas 
vyrábí z 99 % pro český trh. „Lepenkové 
obaly jsou obtížné logisticky – na auto či 
kamion lze umístit jen určitý počet karto-
nů a dopravní náklady hodně zatěžují náš 
rozpočet, takže není výhodné je převážet 
na delší vzdálenosti. Přesto však část pro-
dukce vozíme na Slovensko a do Polska,“ 
odpověděl Radek Volšanský na dotaz 
o distribuci hotových výroků a dodal, že 
společnost má nadstandardní skladové 
zázemí a může poskytnout zákazníkům 
dobré logistické služby. 

Tři otázky pro jednatele
– Vaše firma je na českém trhu již od 

poloviny 90. let. Můžete v krátkosti popsat 
nejdůležitější zvraty v jejím vývoji?

V první fázi to byl nákup in-lineru 
Curioni, dalším významným krokem 
bylo posílení obchodního oddělení, 
dále podstatné zkvalitnění komplet-
ního servisu a investice do možností 
skladování.

– Nová hala, nový stroj – jak velkou 
investici si  modernizace vyžádala, jakým 
způsobem jste ji financovali a jak rychlou 
návratnost vložených peněz očekáváte? 
Jak se projeví zavedení nového stroje do 
provozu?

Celková investice včetně vybudované 
haly stála firmu cca 50 mil. korun. Z jedné 
třetiny jsme financovali výstavbu a nákup 
stroje sami, na zbytek je úvěr. Zavedení 
nového stroje do provozu se projeví hlavně 
v produktivitě, kvalitě a zkrácení nastavo-
vacích časů a tím i snížení nákladů.

– Kromě standardních obalů a oba-
lových komponentů připravujete pro 
zákazníky i speciality podle jejich zadání. 
Můžete přiblížit některé z nich? Budete 
dále rozšiřovat výrobní portfolio a tech-
nologický park?

Situace na trhu vyžaduje kompletní 
servis, a to platí i pro vývoj a konstrukce. 
Snažíme se vždy najít to nejefektivnější 
řešení, které zákazník od obalu vyžaduje. 
Co se týká investic technologického parku, 
plánujeme rozšíření výroby tvarových 
výseků.

Ing. Ladislava Caisová
Převzato z časopisu Svět balení 

– upraveno a kráceno.
Foto: Jaroslav Vála

kontaktu. Po dokončení rekonstrukce 
zimního stadionu jsme dostali do užívání 
klubovnu, vybavenou základním nábyt-
kem. Toto všechno hodnotíme jako uznání 
oprávněnosti a existence naší organizace 
Svazu tělesně postižených.

Stále čekáme, kdy bude přikročeno 
k úpravě podchodu železniční tratě v Lá-
necké ulici, směrem na Ledeč n. S. V tom-
to prostoru jsou ohroženy děti docházející 
denně do školy, maminky s kočárky, ale 
také občané s tělesným postižením, pohy-
bující se pomalou chůzí.

Téměř s pravidelností se setkáváme 
v měsíci listopadu na výroční členské 
schůzi za účasti zástupců městského 
úřadu a hostů okresního výboru Svazu 
tělesně postižených. Schůzi končíme ma-
lým občerstvením a hudbou doplněnou 
zpěvem a tancem.

K blížícímu se konci roku přejeme všem 
členům a příznivcům zdravotně postiže-
ných občanů ve Světlé n. S. hezké vánoční 
svátky, zdraví a šťastných 365 dní v roce 
2011.

Marie Svobodová
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Světelské ženy bilancovaly

V pátek 12. listopadu se uskutečnila 
výroční schůze místní organizace Čes-
kého svazu žen, jejíž základna se stále 
rozrůstá a má již 110 členek. Schůze se 
zúčastnilo 65 z nich. 

Čestnými hosty byla vedoucí krajského 
střediska Českého svazu žen kraje Vyso-
čina Havlíčkův Brod Marie Bohuslavová 
a místostarostka města Lenka Arnotová.

Schůzi zahájila předsedkyně organiza-
ce Eva Lukešová, která zrekapitulovala 
činnost v letošním roce. Ta byla skutečně 
pestrá, vedle tradičních aktivit jako zájez-
dy, vycházky do okolí, ozdravné pobyty 
a přednášky se podařilo zorganizovat 
velmi povedenou akci Sraz heligonká-
řů, na čemž má velkou zásluhu Marie 
Rauerová. Světelské ženy se rovněž 
začaly angažovat v komunální politice, 
jejich sdružení nezávislých kandidátů 
Svěžest získalo ve volbách jeden mandát 
v zastupitelstvu. To ocenila paní Bohusla-
vová, která konstatovala, že není pravda 
tvrzení, že ženy nemají o politiku zájem. 
Příkladem může být brodské uskupení 
Ženy za Brod, o jehož činnost se zajímá 
Ústav novodobých dějin, a další ženská 
uskupení v menších obcích. Dále sezná-
mila přítomné s činností ČSŽ na národní 
i regionální úrovni.

Místostarostka Lenka Arnotová zase 
nastínila záměry města v oblasti jeho 
rozvoje, pohovořila rovněž o nezaměst-
nanosti ve Světlé. Odpovídala rovněž 
na četné dotazy žen, které se netýkaly 

„ženských otázek“, jak by mohl někdo 
předpokládat, ale průmyslové zóny, 
nezaměstnanosti, technických služeb 
a vzhledu města. I to dokládá, že ženy 
můžou v komunální politice nabídnout 
více než organizaci kulturních a osvě-
tových akcí. 

Po zprávě o hospodaření organizace 
podané Jaroslavou Šrámkovou pohovoři-
la Marie Rauerová o plánovaných akcích 
na příští rok. Následovala diskuze, ženy 

Na začátku měsíce listopadu jsem na-
vštívila Velkou Británii. Už při odbavo-
vání na ruzyňském letišti jsme mohli bez 
problémů identifikovat Angličany. Většina 
z nich – vlastně skoro všichni – měli na 
oblečení připevněný vlčí mák. Nebylo 
důležité, zda se jednalo o mladíky ve svet-
rech či sportovních bundách, nebo o starší 
páry v decentním obleku, vlčí mák měli 
vždy připevněný v místě srdce. Většinou 
se jednalo o jednoduchý papírový kvítek, 
zahlédla jsem ale i několik skutečných 
šperků. Po přistání v Británii jsem po-
chopila, že tenhle svátek tu berou opravdu 
vážně. Kolem pomníků, památníků a vo-
jenských hrobů  jsou záplavy červených 
květů, lidé přinášejí malé kvítky s křížky 
či židovskými hvězdami, konají se slav-
nostní zádušní mše.

11. listopadu 1918 v 11 hodin a jedenáct 
minut zazněla poslední salva při podpisu 
příměří na konci 1. světové války. Hrůzy 
této války zůstaly tak hluboce vryty ve vě-
domí účastníků, že poté, co válka skončila, 
byl 11. listopad vyhlášen Dnem válečných 
veteránů. Hezkou symbolikou památky 
padlých je vlčí mák, rostlina, která kvetla 
na zdevastované půdě bojišť a kterou krát-
ce po skončení 1. světové války zpopulari-
zoval v jedné své básni kanadský vojenský 
lékař a básník podplukovník John McCrae. 
V té básni se hovoří o tom, že padlí předá-
vají svou pochodeň živým, aby ji nesli dále. 

„Neměli bychom spát, ačkoliv máky rostou, 
na polích flanderských.“ V roce 1921 zvo-
lil bývalý velitel britských expedičních sil 
polní maršál sir Douglas Haig jako před-
seda Nadace veteránů vlčí mák za symbol 
pro sbírku na pomoc válečným veteránům 
a invalidům.

Po návratu domů jsem se marně rozhlí-
žela nejprve po Praze, pak po našem městě. 
Neviděla jsem jediný mák, a to ani v den 
výročí. A přitom naše země prožila tragé-
die mnoha válek, které poznamenaly mi-
liony lidských osudů. 11. listopadu možná 
vyhlížíme svatého Martina na bílém koni, 
možná nás zajímá, zda je na pultech dost 
Svatomartinského vína, popř. Beaujolais 
Nouveau. Možná nám připadá tento svátek 
příliš „západní“ a na oběti válek vzpomí-
náme spíš 28. října nebo 8. května. Možná 
nám červený květ na klopě také připomíná 
doby nedávno minulé. Možná… Ale Den 
veteránů je svátkem, který bychom zapo-
menout neměli – ať už s vlčím mákem, 
nebo bez něj.   

J. M.

Ohlédnutí za Dnem veteránů

měly rovněž možnost nakoupit výhodně 
kosmetické výrobky. Předsedkyně Eva 
Lukešová k tomu dodává: 

„Dnešní účast mě velmi potěšila, musím 
poděkovat všem ženám, které se podílely 
na přípravě občerstvení, i těm, které se 
aktivně zapojují do naší činnosti po celý 
rok. Výroční schůzi musela proběhnout 
již nyní, protože do konce roku máme 

před sebou ještě řadu akcí. Kromě před-
nášek o zdravém životním stylu, školní 
zralosti a zájezdu do Polska máme na 
světelské radnici ukázky vánoční vý-
zdoby. Pro děti pořádáme Mikulášské 
bruslení. Nesmím zapomenout ani na 
naši angažovanost v komunální politice, 
kde se naše zastupitelka Eva Kořínková 
s ostatními Svěženkami připravuje na 
příští jednání zastupitelstva. Začínáme 
také psát projektové žádosti, abychom 
na naši činnost nemusely žádat jen o pří-
spěvky od města. Velmi nadějně vypadá 
projekt krajského střediska ČSŽ v Hav-
líčkově Brodě, díky kterému by v příštím 
roce i ve Světlé mohla vzniknou obdoba 
jeho Informačního a poradenského cen-
tra pro nezaměstnané.“

Text a foto: Eva Kořínková

Český červený kříž Světlá n. S. 

Český červený kříž Světlá n. S.  dě-
kuje všem občanům, kteří přispěli na 
humanitární sbírku šatstva, konanou 
dne 6. listopadu v místní sokolovně. Vše 
bylo od dárců dobře připraveno a předá-
no. Diakonie Broumov všechno postup-
ně odvezla ve dnech 8. a 9. listopadu.

Těšíme se na další spolupráci a přeje-
me jménem organizace všem občanům 
klidné a spokojené vánoční svátky 
a pevné zdraví do nového roku.

Za ČČK:
Ludmila Hoková, předsedkyně
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Fotbalový podzim

A mužstvo fotbalistů FK Sklo Bohe-
mia Světlá n. S. má za sebou úspěšný 
podzim v I. A třídě kraje Vysočina. Tým 
trenéra Františka Poláka je společně 
s fotbalisty Janovic v čele čtrnáctičlenné 
tabulky se shodným ziskem 32 bodů ze 
třinácti zápasů. Bodové ztráty přišly 
v zápasech v Dobroníně 1:1, Pohledu 3:3 
a po prohraném utkání v 0:2 v Chotěbo-
ři. Naopak cenné bylo vítězství na domá-
cím hřišti nad fotbalisty Sapeli Janovice 

Setkání k podpoře cestovního ruchu v regionu

Setkání zajímavých osobností, které 
zorganizovala poslankyně PČR Jana Fis-
cherová spolu s vnukem spisovatele Jaro-
slava Haška Richardem Haškem koncem 
října v hostinci U České koruny v Lipnici 
nad Sázavou, mělo základní myšlenku, 
jak podpořit cestovní ruch v našem re-
gionu. V sále hostince se sešla zajímavá 
společnost, když vedle obou jmenovaných 

organizátoru byli přítomni z televizní ob-
razovky známý mluvčí Asociace českých 
cestovních kanceláří Tomio Okamura, 
novinář, spisovatel a ilustrátor Jaroslav 

Poděkování

Rodina Bromova a Propilkova velmi 
děkuje MUDr. Brhelové, MUDr. Ku-
rákovi, kolektivu sestřiček Charity 
Havlíčkův Brod a všem pečovatelkám 
za příkladnou zdravotní péči o pana 
Bohuslava Broma (Lipnička 9E).

Novák Večerníček, sochař Radomír Dvo-
řák, a pochopitelně nechyběli ani zástupci 
tisku a rozhlasu. V diskusi se mluvilo 
o tom, proč turisté region navštěvují a co 
jim u nás ještě chybí, jak zvýšit jejich 
počet a zdržet je tu delší dobu. Tomio 
Okamura se například pozastavil nad tím, 
proč u nás všude v oblasti občerstvení 
dominují italské pizzerie, zatímco schází 

nabídka krajových specialit, například 
v našem regionu pokrmů z brambor, když 
jsme bramborářskou oblastí. Stejně tak 
bychom měli podle Okamury více lákat 

turisty na osobnosti,  jakými jsou Karel 
Havlíček Borovský, Gustav Mahler nebo 
Jaroslav Hašek. Připomenul, že Hašek by 
si zasloužil více propagace, vždyť jeho 
Švejk je nesmrtelný.  Z úst ostatních dis-
kutujících bylo slyšet, že nápady by byly, 
ale chybí to podstatné, finance. Během 
besedy se též hovořilo o skvělém nápadu 
odhalení pamětní desky na budově svě-
telského nádraží, připomínající příjezd 
spisovatele Jaroslava Haška s malířem 
Jaroslavem Panuškou do Světlé nad Sá-
zavou. Stejně tak rozšířila zajímavosti 
regionu díla sochaře Radomíra Dvořáka 
v lipnických lomech, Bretschneiderovo 
ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. A že se 
setkání konalo v hostinci, jehož majitelem 
je Richard Hašek, podával se pravý Haš-
kův guláš a novinka, Haškovo pivo, které 
pouze pro lipnický hostinec U České 
koruny vaří humpolecký pivovar Bernard. 
I tyto maličkosti gastronomie podporují 
cestovní ruch v našem regionu. 

Text a foto: jív

3:1. Pokud se mužstvu bude stejně dařit 
i v jarní části soutěže, může pomýšlet 
i na postup do vyšší soutěže, ale o tom 
se mezi hráči zatím nehovoří a nepře-
mýšlí o tom ani trenér Polák, kterému 
jsem položil pár otázek.

– Trenére, jak hodnotíš podzim 
v I. A třídě?

Pokud budu hodnotit podzim jako 
celek, potom jsem spokojen. Zlepšili 

jsme ofenzivu, o tom svědčí naše 
šňůra pětadvaceti zápasů bez prohry, 
a jsme na čele tabulky. Ovšem ne vše 
bylo ke chvále. Po vítězných zápasech 
si někteří hráči začali myslet, že jsou 
neporazitelní a to se  začalo projevovat 
na jejich přístupu k zápasům. Bylo 
to vidět v zápase doma s Přibyslaví 
a zejména v Chotěboři, prohráli jsme 
tam zaslouženě. Nedařilo se nám sta-
bilizovat výkonnost, bylo to jako na ▶

Zleva: Tomio Okamura, Jana Fischerová a Richard Hašek
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Stojící hráči zleva: Mirek Křikava, Jiří Valenta, Roman Závorka, Tomáš Bárta, Jan 
Pohnětal, Rostislav Frolka, Martin Křikava, Josef Štros a trenér František Polák. 

Dolní řada zleva: Luboš Koudelka, Michal Čáslavský, Bohuslav Císař, Luboš Rezek, 
Martin Náděje, Martin Karel a Petr Dvořák.

(Kromě těchto hráčů ještě v soutěži nastoupili: Milan Šmíd, Martin Jelínek, Petr Čapek, 
Ondřej Šemík, Marek Šemík, Miroslav Šmek, Milan Petřík a Petr Janota.)

houpačce, dobré výkony střídaly ty 
slabší. Ale to mohlo souviset i s níz-
kým věkovým průměrem kádru, který 
byl mezi třiadvaceti a čtyřiadvaceti 
roky.

– Co tě nejvíc potěšilo?
Vydali jsme se cestou hrát soutěž 

především s vlastními odchovanci, 
a to se nám daří. V dorostu máme 
některé další šikovné kluky, proto 
budeme v tomto trendu pokračovat. 
Radost mi svými výkony udělal deva-
tenáctiletý Jan Pohnětal, ve svém věku 
se nebojí vzít na sebe zodpovědnost za 
hru ve středu pole. Moc mě potěšila 
střelecká produktivita Mirka Křika-
vy, s dvaceti brankami je nejlepším 
střelcem soutěže. Příjemně překvapil 
Martin Jelínek, který se vrátil z hosto-
vání v Havlíčkově Brodě a hned se stal 
platným hráčem A mužstva. Potěšující 
je, že máme v kádru hráče, kteří mo-
hou hrát na více postech, a to je cenné 
pro každého trenéra.

– Závěrem taková všetečná otázka. 
Mohl by současný kádr hrát krajský 
přebor?

Na to dám stručnou odpověď. Pokud 
by někteří hráči zlepšili svůj přístup 
k zápasům, což je příčinou jejich ne-
stabilní výkonnosti, potom věřím, že 
toto mužstvo by obstálo i v krajském 
přeboru.

Pochopitelně, že k bilancování pod-
zimu patří i trocha statistiky:

 • Jediný Honza Pohnětal odehrál 
všech třináct zápasů podzimu bez 
střídání a má na svém kontě 1170 
odehraných minut. Dále následují: 
Křikava 1162 min., Dvořák 1150, 
Koudelka 1080, Závorka 1055, 
Rezek 1033 a Štros 1002.

 • V podzimní sestavě se vystřídalo 
23 hráčů včetně veterána Petra Ja-
noty, který odchytal jeden zápas.

 • O branky se podělili: Křikava 
20(!) Valenta 5, Závorka 4, Rezek 
a Štros 3 a po jednom gólu zazna-
menali Čáslavský, Pohnětal, Ka-
rel a Koudelka. Jednu branku si 
soupeř dal vlastní.

Jarní část soutěže zahájí mužstvo 
trenéra Františka Poláka v neděli 
27. března ve Štokách. 

jív

▶

Nešpor v Gambrinus lize nepropadl

Třiadvacetiletý fotbalista Daniel 
Nešpor, který začínal ve Světlé na 
hřišti v Nádražní ulici u trenéra Jozefa 
Foťka, to přes havlíčkobrodský Slovan, 
pražskou Spartu, jihlavský FC Vysoči-
na a druholigový FC Graffin Vlašim 
dotáhl až do Gambrinus ligy. V létě 
letošního roku ho Vlašim pustila na 
hostování do pražského klubu s pořád-
nou fotbalovou tradicí a klokanem ve 
znaku Bohemians 1905. 

Nebyl to první Danův kontakt s klu-
bem  naší nejvyšší fotbalové soutěže. 
V době nedávné jej již oťukávala 
pražská Slavia s trenérem Jarolímem 
a zájem projevil i lodivod FK Baumit 
Jablonec František Komňacký, ale 
teprve trenér Hoftych skutečně po 
Danovi sáhl a zařadil ho do sestavy 
Bohemians 1905. Premiéru v Gam-
brinus lize si fotbalista pocházející ze 
Světlé odbyl ve druhém kole soutěže 
před televizními kamerami a vyproda-
ným hledištěm v Hradci Králové, kde 
Hoftychovo mužstvo uhrálo remízu 1:
1. Potom se Dan dostal do sestavy Klo-
kanů ještě v dalších deseti zápasech 
podzimní ligy, kde nastupoval s číslem 
30 na levé straně obrany. Ve všech je-
denácti zápasech odehrál vždy celých 

devadesát minut, byl u překvapivého 
vítězství Bohemians 3:1 nad Libercem 
a na výhře pražského mužstva 2 : 0 
v Teplicích se podílel dokonce přihráv-
kou na vedoucí branku Bohemky. Pro-
stě Daniel Nešpor se během podzimu 
stal fotbalistou se zkušenostmi z naší 
nejvyšší soutěže a ostudu neudělal.

Bezprostředně po skončení podzim-
ní části Gambrinus ligy se její nováček 
rád podělil o své dojmy z velkého 
fotbalu.

– Dane, čekal jsi, že hned v první své 
sezoně v nejvyšší soutěži nastoupíš do 
11 zápasů a budeš mít na svém kontě 
990 odehraných minut?

Popravdě mě tato čísla samotného 
mile překvapila. Sice jsem při pří-
chodu do mužstva věděl, že bych měl 
dostat šanci, ale že těch zápasů a bez 
střídání odehraji tolik, to mě tehdy 
nenapadlo.

– Který z těch jedenácti zápasů se 
ti nejvíce povedl a naopak, na které 
utkání nebudeš vzpomínat v dobrém? 
Zhodnoť to ze svého pohledu.

Rád vzpomínám na každé vítězství, 
na hřišti jsem jich během podzimu 
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Úspěchy běžce Františka Tichého

Čtyřiačtyřicetiletý atlet František 
Tichý z Příseky patří již po několik let 
mezi nejlepší běžce vytrvalce na Vyso-
čině. Znovu to potvrdil na mistrovství 
České republiky veteránů v krosu, 
které se konalo v sobotu 2. října pod 
zříceninou hradu Sion v Chlístovicích 
u Kutné Hory.

Na trati dlouhé 9600 m startovalo více 
než 90 mužů a žen nad 35 let v něko-
lika věkových kategoriích (nejstarším 
účastníkem byl 83letý František Bém 
z Liberce). Tichý tam obsadil v celkové 
klasifikaci všech startujících 6. místo 
v čase 34:07.00 min. a v kategorii 40 až 
44 let skončil na skvělém 2. místě. Jeho 
manželka Monika běžela v kategorii žen 
40 až 44 let sama, a tak jí patřilo prven-
ství, celkově doběhla na 87. místě.

Světlá nad Sázavou měla na tomto 
šampionátu ještě zastoupení v kategorii 

45 až 49 let, ve které běžel devětačtyři-
cetiletý Jaroslav Procházka. Doběhl na 
50. místě celkově a v jeho věkové kate-
gorii mu patřila 10. příčka. 

František Tichý již popáté v řadě ob-
hájil prvenství ve své věkové kategorii 
v celoročním 19dílném populárním seri-
álu Běžec Vysočiny. Startoval ve třinácti 

závodech a všechny své starty v katego-
rii 40 až 49 let proměnil ve vítězství. Ve 
stejné kategorii skončil na 19. místě dal-
ší Světelák Jaroslav Procházka a Monika 
Tichá obsadila v kategorii žen nad 35 let 
celkově 2. místo. 

Ještě jedno prvenství na Vysočině 
patří Františku Tichému. Stal se vítězem 
triatlonového poháru Vysočiny, když 
ze šesti závodů zařazených do poháru 
absolvoval pět a v kategorii 40 až 49 let 
byl vždy první. 

Text a foto: jív

zažil pět, ale nejvíc budu asi vzpo-
mínat na svoji prvoligovou premiéru 
v Hradci Králové, kde jsme hráli ne-
rozhodně 1 : 1. Kdybych to měl brát 
podle svého výkonu, potom jsem byl 
se sebou nejvíc spokojen po vítězství 2 
: 0 v Teplicích. Naopak utkání, které se 
mi asi nejméně povedlo, bylo to v Br-
ně, prohráli jsme tam 0 : 1.

– Do Bohemians 1905 jsi přišel 
z druholigové Vlašimi zatím na půl-
roční hostování,  jak vidíš svoji další 
budoucnost v Gambrinus lize? 

Co se mnou bude dál, to zatím oprav-
du nevím, rozhodně bych se však ne-
bránil dalšímu působení v Bohemce.

Pro Světelský zpravodaj zhodnotil 
podzim Daneila Nešpora ve svém 
mužstvu sám trenér Pavel Hoftych:

 „Dan učinil během svého dosavad-
ního angažmá v Bohemce velký pokrok 
a postupně se propracoval do základní 
sestavy. Tak jako každý hráč, má své 
silnější i slabší stránky, ale jeho před-
ností je, že má na pozici beka ofenzivní 
choutky, takže nám pomáhá směrem 
dopředu. Má před sebou ještě pořád-
ný kus práce, ale je hodně učenlivý 
a inteligentní, proto věřím, že to půjde 
rychle. Pracuje se mi s ním velice dob-
ře a doufám, že se stane jedním z pilířů 
obrany Bohemky.“ 

jív
Foto: Pavel Jiřík

Daniel Nešpor v zeleném dresu 
Bohemians 1905

Šipky

Arows Světlá zatím třetí
Jak je již zvykem, šipková sezona 

začíná na Vysočině před světelskou Sva-
továclavskou poutí a nebylo tomu jinak 
ani v letošním ročníku. Před začátkem 
sezony navštívila naši šipkovou hernu 
v rámci předvolebního mítinku paní 
Lucie Talmanová, popřála nám hodně 
úspěchů v nové šipkové sezoně 2010/
2011 a ocenila naše úspěšné výkony jak 

Manželský pár běžců František a Monika Tichých

▶

na půdě Vysočiny, tak v celorepubliko-
vých soutěžích. 

V prvním utkání narazili Arrows 
na největšího aspiranta na titul, For-
manský Dravce z Jihlavy. První zápas 
světelským hráčům nevyšel a odjeli 
s porážkou 5:13. Od druhého kola však 
ještě neprohráli a momentálně jsou na 

„tradičním“ 3. místě s dvoubodovou ztrá-
tou právě na vedoucí Dravce. 
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Kadlečák opět s novinkami

S příchodem skutečné zimy se lyžař-
ský areál na Kadlečáku stává již po ně-
kolik let nejnavštěvovanějším sporto-
vištěm Světlé nad Sázavou. A právem. 
Pracovitá parta členů Lyžařského klu-
bu Kadlečák se pravidelně stará o to, 
aby měli všichni návštěvníci, kteří na 
Kadlečák zavítají, ty nejlepší podmín-
ky pro svůj sport. Stalo se již tradicí, 
že tam každá zimní sezona  přináší 
nějaké novinky, a není tomu jinak ani 
v té nadcházející jednatřicáté. O stavu 
příprav na novou sezonu informoval 
předseda klubu Jaroslav Kaiser:

„Tou nejpodstatnější novinkou je, 
že byl rekonstruován vlek v souladu 
s nejmodernějšími technologiemi. 
Byla vyměněna zastaralá otoč v horní 
stanici vleku, kterou nahradila zcela 
nová, moderní, s hydraulickým napí-
náním lana, na všech podpěrách byly 
vyměněny kladkové baterie, které jsou 
posazeny níže a na lano budou instalo-
vány nové teleskopické tyče. Dojde tak 

Výsledky 1. krajské ligy Vysočina 
2010/2011 (1. až 7. kolo):
 1. kolo: Formanský Dravci Jihlava 

– Arrows Světlá 13:5
 2. kolo: Sportbowling Třešť – Arrows 

Světlá 6:12
 3. kolo: Arrows Světlá – Cerberos Ne-

tín 17:1
 4. kolo: ELNA Ponorka Jihlava B 

– Arrows Světlá 8:10
 5. kolo: Arrows Světlá – Kačeři Hum-

polec 12:6
 6. kolo: Ježkovy Voči Větrný Jeníkov 

98 – Arrows Světlá 4:14
 7. kolo: Arrows Světlá – Jokers Horní 

Cerkev 10:8

Soupiska Arrows Světlá pro sezonu 
2010/2011:

Ondřej Bareš, Jaromír Váňa, František 
Nykl, Jan Stoklasa, Lucie Wolfová, Mar-
cel Březina, Petr Dlabač, Josef Rezek

Začala Hospodská liga Vysočiny
Do již 4. ročníku Hospodské ligy Vy-

sočiny (HLV) se přihlásilo rekordních 14 
týmů, což je dvakrát více než v 1. roční-
ku. Obhájcem titulu je Tajfun Havlíčkův 
Brod, který tuto soutěž vyhrál již 2 x. 

V letošní sezoně bude tuto ligu hrát 5 
týmů ze Světlé n. S.: Halůzáci Tequila 
(1. ročník – 1. místo, 2. ročník – 3. místo, 

▶ 3. ročník – 2. místo), Kinghouse Pohoda 
Světlá (3., 4., 3.), P.A.K.A. Sport Bar 
Světlá (5., 2., 4.), Starý Mládenci Terasa 
09 (loni 10.) a nováček letošní sezony 
Rebelové Světlá.

Tento ročník je po 6. kole zatím nejvy-
rovnanější ve své krátké historii. Nejlep-
ším světelským týmem jsou momentálně 
Kinghouse Světlá, kteří ztrácejí 3 body 
na vedoucí Smrťovku z Havlíčkova 
Brodu.

V rámci HLV se evidují i výkony 
jednotlivých hráčů – tzv. Bodování 
ligy. V sezoně 2008/2009 zvítězil On-
dřej Bareš z týmu P.A.K.A. Sport Bar 
Světlá, v loňské sezoně vyhrál Ondřej 
Galovič ze Smrťovky Havlíčkův Brod. 
Mezi ženami vyhrála oba ročníky Lucie 
Wolfová z P.A.K.A. Sport Bar.

Letošní žebříček vede momentálně 
Ondřej Galovič ze Smrťovky.

Ondřej Bareš

k podstatnému snížení lana, což uvítají 
zejména ti nejmladší lyžaři. Odborné 
práce provedla specializovaná firma 

T+S Mazák Kozí Pláň od Českého 
Krumlova. Postarali jsme se též o zpev-
nění nové parkovací plochy pro osobní 
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Jan Růžička se již propracoval do divizní sestavy stolních tenistů TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S.

Druhá divizní sezona pingponkářů

Ve sportu platí mnohokrát potvrzená 
pravda, že po postupu do vyšší soutě-
že bývá nejtěžší druhá sezona, a tak 
stolní tenisty TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. čeká v divizi Vysočiny těžký boj 
o udržení. 

V předcházející premiérové sezoně 
vybojovali pingponkáři Světlé v divizi 

skvělé 5. místo, což bylo nečekaným 
úspěchem. Vždyť tak vysoká soutěž se 
ve Světlé ještě nehrála. Před svojí dru-
hou divizní sezonou se v září stěhovali 
do nové herny, kterou našli v nově ote-
vřeném Sportovním centru v Pěšinkách, 
a od počátku si prostředí pro svůj sport 
pochvalují. V čase uzávěrky tohoto čísla 
Světelského zpravodaje měla sestava 
Ladislav a Radek Vosykovi, Martin 
Karel, Josef Bříza a Jan Růžička ode-
hráno sedm kol v soutěži s vyrovnaným 
poměrem tří vyhraných a tří prohraných 
utkání. Divize 2010/2011 začala pro 
světelské pingponkáře prohrou 3:10 s TJ 
Chmelná, následovalo vítězství 10:5 nad 
SK Jihlava B a prohra s Jihlavou A 4:
10. To byla tři utkání na stolech soupeřů. 
Novou hernu v Pěšinkách pokřtili vítěz-
stvím nad pingponkáři TJ Slavoj Polná 
10:8 a k němu přidali remízu 9:9 s druž-
stvem Sokol Moravské Budějovice. Cen-
né vítězství Světlé 10:8 v Chotěboři nad 
družstvem TJ CHS  bylo třetím utkáním 
po sobě bez prohry, ale v sedmém kole 
divize prohráli Vosykové a spol v Hav-
líčkově Brodě 2:10, družstvo Jiskry 

patří k největším favoritům soutěže. 
Divize skončí pro A družstvo pingpon-
kářů Světlé utkáním dvaadvacátého kola 
až 26. března 2011 ve Žďáře nad Sáza-
vou a teprve potom přijde odpověď na 
otázku, zda se jim podaří obstát v této 
kvalitní soutěž i pro další sezonu. Zatím 
jim po sedmi odehraných kolech patří 

sedmé místo ve dvanáctičlenné tabulce 
se 14 body, do krajského přeboru sestu-
pují poslední dvě družstva. 

Text a foto: jív

automobily těsně nad nástupní stanicí 
vleku. Za zmínku určitě stojí, že v epo-
še rozmachu komunikačních technolo-
gií bude v areálu možnost bezplatného 
připojení na internet. Je naší snahou 
lyžařský areál stále zvelebovat, starat 
se o pohodlí a hlavně bezpečnost lyža-
řů. Toho bychom nedosáhli bez pomoci 
některých fi rem. Proto si naše podě-
kování zaslouží Autodoprava Remar, 
Wave/Net a fi rma MBcomp. Stejně tak 

musím poděkovat všem členům našeho 
lyžařského klubu za jejich pracovitost, 
vždyť počet odpracovaných brigádnic-
kých hodin nikdo neeviduje, prostě ten, 
kdo má ča, přijde.“

Poslední, jubilejní 30. sezona na Ka-
dlečáku odstartovala 6. ledna 2010, ale 
předcházelo jí několik dnů nepřetržité-
ho zasněžování svahu technickým sně-
hem. Díky tomu se nad Světlou lyžova-
lo až do 20. března. Turniketem prošlo 
261 681 lyžařů a snowboardistů. 

A co je pro širokou lyžující veřejnost 
důležité, ceny jízdenek na vlek zůstá-
vají stejné: 5 jízd 50 Kč, 12 jízd 100 Kč 
a 25 jízd 200 Kč.

Text a foto: jív (1), P. Kotan (1)

Turistika

Za posledním puchýřem
Přiblížil se konec roku a s ním dál-

kový pochod Za posledním puchýřem, 
jedna z největších turistických akcí, 
navíc pořádaná na pomyslný konec se-
zony. Pomyslný proto, že ve skutečnosti 
sezona pro skalní turisty nekončí nikdy. 
Letošní, již 39. ročník pořádal odbor 
KČT Vizovice ve spolupráci s oblastí 
KČT Valašsko-Chřiby. Autobus turistů 
z oblasti Vysočina vyjel na čtyřdenní 
akci plně obsazený členy KČT z Jih-
lavy, Velkého Meziříčí, Telče, Měřína 
a zástupce měla i Světlá n. S.

Pro předem přihlášené zájemce po-
řadatelé připravili několik autobu- ▶
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Air hockey turnaj Českého poháru 2010

V sobotu 23. října se Světlá n. S. stala 
historicky poprvé hostitelem turnaje Čes-
kého poháru kategorie air hockey.

Turnaje se zúčastnilo 8 hráčů ze Světlé 
a okolí, kteří se utkali nejdříve ve dvou 
základních skupinách a poté spolu hráli 
vyřazovacím systémem play-off. Nejvíce 
se dařilo „skoromístní“ Zdeňce Mrkvič-
kové z Kunemile, která ve finále přehrála 

sových zájezdů, v jejichž programu 
byly návštěvy a prohlídky Luhačovic, 
Hostýna, zříceniny hradu Lujkov, 
Rožnova pod Radhoštěm a Radhoště, 
Chřibů s rozhlednou Brdo, archeoskan-

zenem Modrá a Velehradem. V dopro-
vodném programu byla jízda parním 
vlakem, možnost prohlídky zámku ve 
Vizovicích, exkurze v Distillery Lan-
du R. Jelínka zakončená návštěvou 

podnikové prodejny. Hlavní program 
byl ovšem soustředěn na sobotu, která 
patřila vlastnímu pochodu zařazenému 
do IVV. Z tras vedených Vizovickými 
vrchy si turisté mohli podle svých 
možností vybrat délky 6, 12, 16, 22 a 35 
km. Počasí bylo pro pochod opravdu 
ideální, výhledy z  rozhleden Vartovna 

a Doubrava fantastické. V pátek večer 
se v Domě kultury konala Puchýřovská 
zábava, v sobotu koncert folkrockové 
skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou 
(*1929). Nezaměnitelný zvuk skupiny, 
způsobený jednak nástrojovým obsa-
zením kapely, jednak texty vtipně vy-
užívajícími valašského dialektu, stejně 
nezaměnitelný hlas „královny folku“, 
muzikantská živočišnost a viditelná 
radost z muzicírování vytvořily atmo-
sféru, která publikum složené výhradně 
z turistů doslova uchvátila.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Tomáše Vítámváse ze Žďáru n. S.  Na třetí 
místo se probojoval Jan Malina z Havlíč-
kova Brodu.

Pokud nemáte čas účastnit se soutěží 
Českého poháru, můžete se na mistrovství 
ČR ještě stále kvalifikovat také prostřed-
nictvím ratingu. Zápasem pro potřeby ra-
tingu se rozumí série jednotlivých zápasů, 
které lze také nazvat sety. Vítězem se stá-

vá hráč, který dosáhne čtyř vítězných setů, 
z nichž každý se hraje do doby, než jeden 
z hráčů vstřelí sedmou branku.

Kdy a kde se můžete zúčastnit soutěží 
v air-hockey, ale i v dalších kategoriích 
stolních hokejů, naleznete na stránkách: 
http://vysocina.billiardhockey.cz nebo 
http://www.smshsk.cz. 

(Vit)

Zřícenina Lukov

Na vrcholu Klášťova
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Radostné vyšlápnutí do roku 2011

přejí
členové Klubu českých turistů Sklo Bohemia

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

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

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

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

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

Lučice 50
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v roce 2011 
přeje všem svým zákazníkům 
rodinná drogerie U Holoubků.
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