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C

Schůze rady 24. ledna

Rada města:
1.   Vydala souhlas pro realizaci výu-

kových programů Hudební školy 
Yamaha pro kurzy v programu Ro-
bátka a První krůčky pořádaných 
v Mateřském centru Rolnička, Sá-
zavská ul. 598, Světlá n. S. 

2.   Schválila nový ceník za pronájem 
nemovitostí v majetku města Světlá 
n. S. (viz tabulka). 

3. Neschválila snížení nájemného za pro-
najaté nebytové prostory v čp. 986, 
náměstí Trčků z Lípy, Světlá n. S., 
nájemci, panu M. J. na částku 
24 000 Kč/měsíc, vč. aktuální výše 
DPH.  Schválila dodatek k nájemní 
smlouvě na pronajaté nebytové pro-
story kavárny v čp. 986, náměstí 
Trčků z Lípy, Světlá n. S., spočíva-
jící v navýšení o částku inflace 1 x 
za 2 roky.  

4.   Schválila cenový sazebník hřbi-
tovních služeb a cenové tarify pro 
techniku TBS na rok 2011.

Konec jarní krásy
Při pohledu do kalendáře nám datum 

prozrazuje, že se nezadržitelně blíží jaro, 
nejkrásnější část roku, kdy se po dlouhé 
zimě klube na povrch zemský ta nejhezčí 
a nejjemnější zeleň, nalévají se pupeny 
a ukazují první něžné kvítky.

Bydlím na „starém sídlišti“, kde sice 
nejsou zahrádky, ale kolem opravených 
paneláků rostou okrasné keře. Není to 
tak dlouho, kdy jsem se při každodenní 
cestě do práce či při procházkách s pej-
skem těšila žlutou krásou rozkvetlých 
zlatých dešťů (správným botanickým 
názvem zlatice nejzelenější) a o něco 
později i záplavou bílých květů na tavol-
nících, které zdobí (lépe řečeno zdobily) 
sídliště v ještě hojnějším počtu.

Co se však nestalo? Před nějakou do-
bou, nepamatuji si přesně, kdy to začalo, 
jsem překvapeně zjistila, že místo keřů, 
obalených květy pro potěchu očí i duše, 
musím hledět na smutné dřevěné pahýly, 
kde by drobné kvítky člověk spočítal má-
lem na prstech jedné ruky.

Rozčarovaně jsem se divila, proč? Jak 
to, že krása kvetoucích rostlin vzala tak 

nenávratně za své? Zvlášť výrazný rozdíl 
jsem pozorovala na zeleném plotu kolem 
benzinové pumpy. Tu od panelových 
domů dlouhá léta oddělovaly vzrostlé 
tavolníky, které podle mého názoru plni-
ly hned dvě funkce. Jednak na jaře jejich 
dlouhé převislé větve nádherně kvetly, 

jednak tvořily zelenou zástěnu, která 
skrývala pumpu před okolím a posky-
tovala zdejším obyvatelům příjemnější 
pohled z okna.

Po prostudování příslušné literatury 
jsem přišla této záležitosti na kloub. Ten, 
kdo má za úkol (o nějaké starosti nebo 
péči se v tomto případě nedá mluvit) 
udržovat zeleň ve městě, se vůbec neřídí 
pravidly řezu okrasných dřevin, která 
jasně říkají, že keře kvetoucí na jaře se 
mají řezat po odkvětu začátkem léta, aby 
do podzimu stihly vyrazit nové výhony, 
jež příštího jara opět bohatě pokvetou. 
Tady jsou tyto keře nemilosrdně ořezány 
na podzim nebo dokonce i v zimě a tím 
jsou odstraněny právě ty nejdůležitější 
větve s příštími poupaty.

Letos už je dokonáno. Keře byly okleš-
těny, poupata pryč a s jarní kvetoucí 
krásou se musíme rozloučit. Pevně ale 
věřím, že se situace přece jen někdy 
zlepší a naše srdce na konci zimy opět 
pookřejí pohledem na rostliny obalené 
květy. Tak, jak to má být.

Eva Kodýmová
Foto: jív

Slovo úvodem

Cenový sazebník hřbitovních služeb 
pro hřbitov Světlá n. S.:

Výpočet nájemného za plochu

Cena za služby na m2 20,40 Kč 
(vč. 20 % DPH)

Výměr MF ČR 
č. 01/2002

  9,- Kč 
(osvobozeno od DPH)

Cena celkem za 1 m2 
a rok

29,40 Kč

 

Cenový sazebník:
Kopání hrobu: 200 cm léto 
(duben – říjen)

3.250,- Kč

Kopání hrobu: 200 cm zima 
(listopad – březen)

4.200,- Kč

Kopání hrobu: 170 cm léto 
(duben – říjen)

2.800,- Kč

Kopání hrobu: 170 cm zima 
(listopad – březen)

3.600,- Kč

Uložení nebo vyzvednutí urny ze 
země nebo hrobky (malé)

220,- Kč

Uložení nebo vyzvednutí urny 
z hrobky (velké)

480,- Kč

Uložení rakve do hrobky + úklid, 
výzdoba (bez zeminy)

1.050,- Kč

Uložení rakve do hrobky, odstra-
nění zeminy

1.700,- Kč

Uložení popela do vsypové 
loučky

520,- Kč

Prodej urnového místa s epitafní 
deskou

6.700,- Kč

Prodej urnového místa 5.900,- Kč
Exhumace po uplynutí tlecí doby 
12 let z hrobu

4.200,- Kč

Exhumace před uplynutím tlecí 
doby 12 let z hrobu (povolení 
okr. hyg.)

4.800,- Kč

5.   Schválila Odpisový plán dlouhodo-
bého hmotného a nehmotného ma-
jetku Sociálního centra města Svět-
lá n. S. s účinností od 1. 1. 2011.

Jan Tourek, starosta města
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Ceník za pronájem nemovitostí v majetku města Světlá n. S. 
POZEMKY
Druh nebo účel použití Místní část Světlá n. S.  (vč. Horních 

a Dolních  Bohušic)
 Ostatní místní části  

Zahrádky – bez omezení plochy 4,- Kč/m2/rok 3,- Kč/m2/rok
Zemědělské pozemky (louky, pastviny, role, orná půda) 1.000,- Kč/ha/rok 800,- Kč/ha/rok
Pozemky pod stavbami a ostatní užívané plochy 7,- Kč/m2/rok 5,50 Kč/m2/rok
Plochy užívané ke komerčním účelům (mimo veř. prostranství) 30,- Kč/m2/rok 15,- Kč/m2/rok
Rybníky 0,50 Kč/m2/rok 0,50 Kč/m2/rok
Plochy pod dočasnými stavbami sloužící k prodeji (mimo veř. 
prostranství)

50,- Kč/m2/měsíc

Plocha tržnice
krátkodobý pronájem (nejdéle na 48 hod. nepřetržitě)    10,- Kč/m2/den + 20 Kč/ks/den při použití stánku pronajímatele, splatnost 

na začátku zahájení prodeje
dlouhodobý pronájem 150,- Kč/m2/měsíc, splatnost dle nájemní smlouvy

Nebytové prostory
Účel pronájmu Světlá n. S. Místní části
Komerční účely 800,- až 1.200,- Kč/m2/rok
Ostatní účely /vzdělávání, kultura, sport, zdravotnictví apod./ 500,- až 800,- Kč/m2/rok
Terasa u nebytových prostor 15,- Kč/m2/rok
Jejichž pronajímaná plocha ke komerčním účelům v jednom případě 
přesahuje 200 m2

Bude v každém konkr. případě sta-
novena RM až po předběžné dohodě 

obou stran
Společenský sál (kapacita sálu 216 míst k sedění) 3.500,- Kč/taneční zábava

300,- Kč/schůze
Kinosál, divadelní sál (kapacita hlediště 483 míst k sedění)

- sál - hlediště, jeviště, ozvučení a osvětlení s obsluhou 900,- Kč/hod.
- sál - hlediště, jeviště, ozvučení a osvětlení s obsluhou + šatny 
pro účinkující

1.200,- Kč/hod.

- pouze sál – hlediště - do 2 hod. 700,- Kč
- pouze šatny pro účinkující 100,- Kč/hod.

Základní školy
- nebytové prostory 1000,- Kč/měsíc
- tělocvična velká (ZŠ Lánecká) 100,- Kč/hod. pro dospělé

děti zdarma
škola zplnomocněna ke stanovení 

výjimky
- tělocvična malá (ZŠ Lánecká) 50,- Kč/hod. pro dospělé

děti zdarma
dtto

- tělocvičny (ZŠ Komenského čp. 234 a čp. 30) 50,- až 100,- Kč pro dospělé
děti zdarma

škola zplnomocněna ke stanovení 
výjimky 

Sportoviště u ZŠ Komenského 100,-  Kč/hod.
1.000,- Kč/celý den, celý areál

 3.000,- Kč/celý týden, celý areál

škola zplnomocněna ke stanovení 
výjimky

Dopravní hřiště u ZŠ Lánecká 100,- Kč/hodina
1.000,- Kč/celý den, celý areál
3.000,- Kč/celý den, celý areál

škola zplnomocněna ke stanovení 
výjimky

Objekt čp. 42 v Závidkovicích  - topná sezóna
                                                 - ostatní

1.000,- Kč; jednoráz. akce
 800,- Kč

+ aktuální sazba DPH
Ostatní nebytové prostory; (např. budovy v místních částech) 100,- Kč; jednoráz. akce 

+ aktuální sazba DPH
Garáže - nájemce ZTP
            - ostatní

500,- Kč/měsíc
 600,- Kč/měsíc

+ aktuální sazba DPH

500,- Kč/měsíc
 600,- Kč/měsíc

 + aktuální sazba DPH
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Zasedání zastupitelstva  26. ledna

ZM Světlá n. S.:
1.   Schválilo dopis Zastupitelstvu kra-

je Vysočina k Opatření k řešení 
dopadů demografického vývoje do 
středních škol zřizovaných krajem, 
ve kterém se uvádí, že město Svět-
lá n. S. po projednání v orgánech 
města a nejen na základě obecné-
ho mínění ve městě a jeho okolí,  
souhlasí s navrhovanou koncepcí 
kraje Vysočina a žádá o přiřaze-
ní detašovaného pracoviště České 
zemědělské akademie ve Světlé 
n. S. pod střední školu Akademie 

– Vyšší odborná škola, Gymnázium 
a Střední odborná škola umělec-
koprůmyslová, Sázavská  čp. 547, 
Světlá n. S. 

2.   Vzalo na vědomí informace o prů-
běhu prací na přípravě nového 
územního plánu Světlá n. S. 

3.   Vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2011 o stanovení školských 
obvodů základních škol zřízených 
městem Světlá n. S.     

4.   Neschválilo vstup města Svět-
lá n. S. do Národní sítě zdravých 
měst ČR a schválilo:

 • registraci města Světlá n. S. v da-
tabázi Místní agendy 21 na úrovni 
Zájemce

 • odpovědného politika pro MA 21 
paní Mgr. Evu Kořínkovou a koor-
dinátora MA 21 paní Lenku Mare-
šovou, DiS.

 • neformální skupinu v tomto slože-
ní: Mgr. Eva Milfaitová – ZŠ Lá-
necká, Mgr. Lenka Včelová – ZŠ 
Komenského, Markéta Sobotová 

– Metal Aliance, Marie Svobodo-
vá – Český svaz žen, Svaz tělesně 
postižených, Karel Coufal – Vlas-
tivědný spolek Světelsko, Mgr. Eva 
Kořínková – politik, Český svaz 
žen, Jana Šimková – PO KyTICe 
Světlá n. S. 

5.   Schválilo zařazení finančních pro-
středků nutných k rozšíření auto-
busové obslužnosti trasy Světlá 
n. S. – Benetice (provozovatel Veo-
lia Transport Východní Čechy, a. s., 
Na Ostrově 177, Chrudim) ve výši 
14 809 Kč vč. DPH do rozpočtu 
města na rok 2011.

6.   Schválilo:
 • odkup části pozemku parc. č. 311 

v k. ú. Závidkovice o výměře 

79 m2 (díl „d“ dle geometrického 
plánu č. 136-90/2010) od pana J. V., 
Závidkovice

 • odkup části pozemku parc. č. 551/
13 v k. ú. Závidkovice o výměře 
18 m2 (díl „e“ dle geometrického 
plánu č. 136-90/2010) a části po-
zemku parc. č. 551/15 v k. ú. Zá-
vidkovice o výměře 81 m2 (díl „f“ 
dle geometrického plánu č. 136-
90/2010) od manž. J. a M. V., Zá-
vidkovice

 • odkup části pozemku parc. č. 551/
16 v k. ú. Závidkovice o výměře 22 
m2 (díl „g“ dle geometrického plá-
nu č. 136-90/2010) od pana S. M., 
Světlá n. S. 

  Vše za cenu 70 Kč/m2.
7.   Schválilo:
 • podání žádosti o příspěvek Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury 
pro rok 2011 na část akce Rekon-
strukce mostu v km 46,640 trati 
Kácov – Světlá n. S.: chodníky, 
komunikace.

 • zajištění vlastních prostředků v pl-
né výši neuznatelných nákladů 
a ve výši 30 % z uznatelných ná-
kladů akce Rekonstrukce mostu 
v km 46,640 trati Kácov – Světlá 
n. S.: chodníky, komunikace.

8.   Schválilo uzavření darovací smlou-
vy mezi:

 • manž. Z. a M. Š, Světlá n. S. (da-
rující) a městem Světlá n. S. (ob-
darovaný). Předmětem Smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě je 
darování části pozemku parc. č. 
st. 304 (LV č. 1500) v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 9 m2. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy bu-
dou hrazeny městem Světlá n. S. 

 • manž. I. a P. N., Světlá n. S. (da-
rující) a městem Světlá n. S. (ob-
darovaný). Předmětem Smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě je 
darování části pozemku parc. č. 
st. 154 (LV č. 402) v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 1,6 m2. Nákla-
dy spojené s uzavřením smlouvy 
budou hrazeny městem Světlá 
n. S. 

 • manž. S. a P. Š., Světlá n. S. (dárci) 
a městem Světlá n. S. (obdarova-
ný). Předmětem Smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě je darování části 
pozemku parc. č. st. 153 (LV č. 981) 
v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 1,1 

m2. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy budou hrazeny městem 
Světlá n. S. 

9.   Schválilo záměr směny části po-
zemku parc. č. 148/1 v k. ú. Svět-
lá n. S. ve vlastnictví města Světlá 
n. S. o výměře cca 60 m2 a části po-
zemku parc. č. 136/3 v k. ú. Světlá 
n. S. ve vlastnictví pana M. R., Dol-
ní Březinka o výměře cca 60 m2.

10.  Schválilo: 
 • uzavření předložené smlouvy 

o úhradě vícenákladů za ztíženou 
správu mostního objektu v km 
46,640 TÚ 1733 mezi městem Svět-
lá n. S. a společností Správa želez-
niční dopravní cesty, státní organi-
zace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

 • zahrnutí finančních prostředků na 
úhradu vícenákladů za ztíženou 
správu mostního objektu do návrhu 
rozpočtu města na rok 2011.

11. Odložilo rozhodnutí o financování zá-
kladních udržovacích prací v objek-
tu Lánecká čp. 59 a uložilo odboru 
MIRR zadat vypracování odborné-
ho posudku stavebně – technického 
stavu objektu čp. 59 v Lánecké ulici 
ve Světlé n. S. 

12.  Souhlasilo:
 • s odkupem části pozemků parc. 

č. 613/3 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 
cca 13 096 m2, části pozemku parc. 
č. 613/4 v k. ú. Světlá n. S. o výmě-
ře cca 700 m2 a pozemku parc. č. st. 
1702 v k. ú. Světlá n. S. o celkové 
výměře 30 m2

 • s uzavřením předložené Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě se spo-
lečností Crystalite Bohemia, s. r. o., 
IČ 26174723, se sídlem Zámecká 
730, 582 91 Světlá n. S., za účelem 
odkupu části pozemků parc. č. 613/
3 v k. ú. Světlá n. S. o výměře cca 
13 096 m2, části pozemku parc. 
č. 613/4 v k. ú. Světlá n. S. o vý-
měře cca 700 m2 a pozemku parc. 
č. st. 1702 v k. ú. Světlá n. S. o cel-
kové výměře 30 m2, vše za cenu 
1 200 000 Kč.

 • s odkupem stavby vodovodní pří-
pojky z přivaděče Želivka v délce 
cca 1 450 m nacházející se na po-
zemcích parc. č. 590/20, 590/21, 
590/19, 1072/1, 590/1, vše v k. ú. 
Světlá n. S., pozemcích parc. č. 651, 
652, 662/4, 657, 662/5, vše v k. ú. 
Nová Ves u Světlé n. S.   
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 • s uzavřením předložené Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě se společ-
ností Crystalite Bohemia, s. r. o., IČ 
26174723, se sídlem Zámecká 730, 
582 91 Světlá n. S., za účelem odkupu 
stavby vodovodní přípojky z přivadě-
če Želivka v délce cca 1 450 m nachá-
zející se na pozemcích parc. č. 590/20, 
590/21, 590/19, 1072/1, 590/1, vše 
v k. ú. Světlá n. S., pozemcích parc. 
č. 651, 652, 662/4, 657, 662/5, vše 
v k. ú. Nová Ves u Světlé n. S. za do-
hodnutou kupní cenu 200 000 Kč.

 • s převodem vodovodní přípojky z při-
vaděče Želivka v délce cca 1 450 m 
na pozemcích parc. č. 590/20, 590/
21, 590/19, 1072/1, 590/1, vše v k. ú. 
Světlá n. S., pozemcích parc. č. 651, 
652, 662/4, 657, 662/5 společnosti 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s., IČO: 48173002, se sídlem 
Žižkova 832, Havlíčkův Brod.

13.  Schválilo: 
 • bezúplatný převod majetku Fotba-

lového klubu Bohemia se sídlem 
Nádražní 1150, Světlá n. S., týkající 
se staveb fotbalových hřišť na po-
zemcích parc. č. 1160/1,1160/4, 1163, 
k. ú. Světlá n. S., vč. příslušenství, do 
vlastnictví města Světlá n. S. 

 • uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitého majetku Fotba-
lového klubu Bohemia, IČ: 60128526, 
se sídlem Nádražní 1150, Světlá 
n. S. do vlastnictví města Světlá n. S. 

14.  Schválilo Zásady pro nakládání s ne-
movitým majetkem města Světlá 
n. S. 

15.  Schválilo:
 • ve věci soudního sporu se Stavitel-

stvím KRRO, s.  r. o., podat odvo-
lání ke Krajskému soudu v Hradci 
Králové.

 • poplatek za odvolání ve výši 
46 480 Kč zařadit do rozpočtu města 
na rok 2011.

16.  Neschválilo prominutí poplatku za pro-
nájem ledové plochy za rok 2010 pro 
HC Světlá ve výši 93 500 Kč a schvá-
lilo poskytnutí zálohy na činnost HC 
Světlá pro rok 2011 před schválením 
rozpočtu ve výši 250 tis. Kč.

17.  Schválilo záměr prodeje části pozem-
ku parc. č. 51/4 v k. ú. Radostovice 
u Lipničky o výměře cca 35 m2.

18. Vydalo ve smyslu ustanovení  §5  odst. 
4 na základě zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách souhlasné stanovisko ve 
věci zrušení železniční vlečky Vleč-
ka Montraz Dolní Březinka.

Jan Tourek, starosta města

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet města na rok 2011 ctí stra-
tegii stanovenou zastupitelstvem měs-
ta již v závěru roku 2008. Pád skláren, 
zvyšující se míra nezaměstnanosti 
a nastupující ekonomická recese vedly 
zastupitele k tomu, aby byla přijata 
strategická opatření, která by nasta-
lou situaci řešila.

Zásadním rozhodnutím bylo inves-
tovat finanční prostředky z rozpočtu 
města do dlouhodobějších aktivit, které 
povedou k vytváření pracovních míst 
tj. především nákup pozemků pro prů-
myslovou zónu a její zasíťování. Dalšími 
prioritami jsou příprava pozemků pro 
bydlení a realizace investičních záměrů, 
na které se podaří získat dotace. Tato 
strategická opatření jsou upřednostňo-
vána, je to však částečně na úkor potřeb-
ných oprav stávajícího majetku.

V roce 2009, po jednání s právním 
zástupcem rodiny Morawetzových, jsme 
prostřednictvím Czechinvestu připravili 
žádost o dotaci na nákup pozemků za 
sklárnami. V té době se však vedle krize 
ekonomické projevovala i krize politic-
ká, veškerá rozhodnutí se prodlužovala. 
Naše žádost byla vyřízena až v roce 
2010, kdy jsme obdrželi 20 mil. Kč na 
nákup pozemků v lokalitě za sklárnami, 
z vlastních zdrojů jsme museli doplatit 
6 mil. Kč. V letošním roce bude do roz-
voje města investováno 31 mil. Kč. Po-
kračujeme a připravujeme projektovou 
dokumentaci pro zasíťování této lokality 
a rovněž připravujeme projektovou do-
kumentaci na zasíťování pozemků na 
výstavbu 27 rodinných domů v lokalitě 
Pod Vodárnou.

V rozpočtu na rok 2011 jsou dále zařa-
zeny akce, na které se nám podařilo zís-
kat dotace. Jedná se například o dokon-
čení stavebních úprav domova důchodců 
s celkovým nákladem asi 19 mil. Kč, 
z toho více než 13 mil. Kč pokryje do-
tace ministerstva práce a sociálních věcí. 
Jde o vestavbu 18 pokojů včetně pořízení 
vybavení. 

Významnou akcí pro město je oprava 
viaduktu v Lánecké ulici, která by měla 
řešit plynulost dopravy a bezpečnost 
chodců v této oblasti. Investorem je 
Správa železniční dopravní cesty, která 
opravu uhradí z vlastních prostředků. 
Město v této souvislosti provede rekon-
strukci chodníků nákladem 2,8 mil. Kč, 
na 1,4 mil. Kč máme zažádáno o dotaci 

u státního fondu dopravní infrastruktu-
ry.

Dále by měla pokračovat akce snížení 
energetické náročnosti bytových domů 
(2,5 mil. Kč) a v případě získání dotace 
bude provedena 1. etapa zateplení MŠ 
Lánecká (3,5 mil. Kč).

Na hospodaření města bude mít vliv 
splácení úvěru, kdy musíme k 30. 6. 2011 
uhradit jednorázovou splátku ve výši 15 
mil. Kč. Dále budeme v průběhu roku 
hradit splátky jistiny ve výši 4 mil. Kč 
a 1 mil. Kč úroky z úvěru. Do výdajů 
zasáhne i splátka ve výši 3 mil. Kč za 
majetek, který město koupilo od skláren 
(ubytovna, tenisová hala). Celková hod-
nota odkupovaného majetku (vyvolaná 
investice) byla 12 mil. Kč, úhrada je 
rozložena do tří let – v roce 2010 jsme 
uhradili částku 6 mil. Kč, v letech 2011 
a 2012 to bude po 3 mil. Kč.

Provozní výdaje místní správy, měst-
ské policie, požární ochrany apod. byly 
sestaveny s maximálním důrazem na 
úspory. V této oblasti jsou rozpočto-
vané náklady o necelé 3 mil. Kč nižší, 
protože v rámci úsporných opatření 
vlády dostaneme o stejnou částku nižší 
dotaci od státu na výkon státní správy. 
Nezanedbatelnou úsporu přineslo roz-
hodnutí zastupitelstva o snížení počtu 
místostarostů. 

Evropské peníze by měly zasáhnout 
do rozpočtu jen v omezené míře. Na 
nový územní plán bychom měli dostat 
asi 1 mil. Kč.

Příspěvek na provozní výdaje pří-
spěvkových organizací města (zejména 
ve školství a kultuře) je navržen mírně 
vyšší – zohlednění očekávaného růstu 
cen energií.

Do rozpočtu je nově zařazena dotace 
na provoz sportovního zařízení. Je navr-
žena ve výši 3,765 mil. Kč.  

Celkově je  rozpočet na rok 2011 navr-
žen schodkový. Příjmy by měly dosáh-
nout 171 mil. Kč, celkové výdaje 207 mil. 
Kč. Schodek 36 mil. Kč bude uhrazen 
finančními prostředky z minulého roku, 
které má město na účtech k 31. 12. 2010, 
je to především příjem za prodej pozem-
ků pro fotovoltaickou elektrárnu v loka-
litě Lipnička.

Rozpočet na rok 2011 sleduje přede-
vším rozvoj města, ale nezapomnělo se 
ani na ostatní oblasti života veřejnosti.

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
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Město a hokej

Vyjadřuji se k této problematice z dů-
vodu upřesnění a popsání skutečností, 
které se přetřásají jak na webu města, 
tak v regionálních denících. 

O předčasném ukončení sezony 
A týmu HC Světlá se město Světlá 
n. S. dozvědělo z novin. Jednalo proto 
s vedením klubu i se zástupci hráčů, 
kde bylo shodně řečeno, že tato soutěž 
je nešťastně řešená, že hrají pořád proti 
stejným mužstvům, že hráči nemají mo-
tivaci (soutěž již vyhráli) a že hokejový 
klub ušetří alespoň nějaké peníze do 
začátku nové soutěže.  

Přestože rozumím důvodům, které 
vedly vedení klubu i hráče k tomuto roz-
hodnutí, tak s nimi osobně nesouhlasím.

Město Světlá nad Sázavou každoročně 
přispívá HC na činnost. V roce 2010 to 
bylo částkou ve výši 950 tis. Kč (400 tis. 
Kč bylo určeno na dopravu mládeže na 
mistrovská utkání a tréninky a na nákup 

Finanční úřad 
v Ledči n. S.

oznamuje, že bude v měsíci březnu 
zajišťovat výběr daňových přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob též na 
Městském úřadu ve Světlé n. S., a to 
ve dnech:

úterý 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. 
v čase 8:00–11:30 a 12:00–15:00 hod.
pátek 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3.
v čase 8:00–11:30 a 12:00–14:00 hod.

Informace o rozšířených úředních 
dnech a hodinách v sídle Finančního 
úřadu v Ledči n. S. lze získat přímo 
na FÚ nebo na tel. 569 712 303.

Tiskopisy jsou v omezené míře 
k vyzvednutí pouze na FÚ.

Kompletní databáze daňových tis-
kopisů je přístupná na internetových 
stránkách české daňové správy 

http://cds.mfcr.cz.

Rekonstrukce viaduktu 

Jak jsme již informovali, po mnoha 
jednáních v průběhu minulého volebního 
období se podařilo prosadit akci Rekon-
strukce železničního mostu v km 46,64 
trati Kácov – Světlá nad Sázavou. 

Jedná se o viadukt v Lánecké ulici. 
Investorem akce je Správa železniční 
a dopravní cesty, s. o., stavební správa 
Plzeň. Projekt  řeší, vedle nové mostní 
konstrukce, rovněž rekonstrukci nástupiš-
tě železniční zastávky Světlá n. S.- město, 
a to komplexně včetně nového přístupové-
ho schodiště. V současné době je vydáno  
stavebního povolení.

Tato akce „přežila“ i škrty ministra 
dopravy a z dostupných informací jsme 
zjistili, že realizace by  měla probíhat v ter-
mínu od  27. dubna do 20. června 2011. Vý-
luka na trati a uzavírka časti Lánecké ulice 
od viaduktu po ulici Školní by měla trvat 
55 dní. Zhotovitel, firma Chládek-Tintěra 
se sídlem v Pardubicích, přislíbil, že zajistí 
průchod pro pěší v celém rozsahu. Přístup 
do školy bude zajištěn uličkou, která se po-
užívá v současné době. Přesné informace 
budou včas zveřejněny.

Nově navržená mostní konstrukce je 
příhradová ocelová s větším rozponem 
umožňujícím městu Světlá n. S. realizovat 

rekonstrukce chodníků v Lánecké ulici, 
rekonstrukci veřejného osvětlení a realiza-
ci přeložek inženýrských sítí pro odstraně-
ní vzdušného vedení. 

V rámci rekonstrukce chodníků bude 
vytvořený nový chodník podél komuni-
kace vedoucí ke zdravotnickému zaříze-
ní Vitalu, s. r. o., navazující na místo pro 
přecházení v ulici Horní. Dále bude opra-
va pokračovat po obou stranách Lánecké 
ulice až k místu stávajícího přechodu pro 
chodce u základní školy. V rámci rekon-
strukce chodníků bude vytvořen průběž-
ný chodník po obou stranách ulice, tedy 
i pod viaduktem a před domem čp. 279 
v Lánecké ulici. Bude provedeno vydláž-
dění prostoru před garážemi v Lánecké 
ulici a zhotoví se místo pro přecházení 
za křižovatkou do ulice Na Sídlišti. Část 

stávajícího chodníku v  Lánecké ulici před 
domem čp. 700 opraví v rámci údržby 
města Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. 

Krajská správa a údržba silnic kraje Vy-
sočina, jako správce komunikace III/34710 
vedoucí ulicí Lánecká, provede narovnání 
komunikace. 

Akci rekonstrukce chodníků v Lánecké 
ulici jsme zařadili do rozpočtu na rok 
2011. Z projektové dokumentace je cena 
2,89 mil. Kč. Na tuto částku město Světlá 
podalo dne 9. 2. 2011 žádost o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Zde je možná dotace ve výši 75 % z uzna-
telných nákladů stavby. Aby bylo možné 
podat žádost o dotaci v co největším 
rozsahu uznatelných nákladů, bylo nutné 
ještě vyřešit majetkoprávní záležitosti 
a vlastnit pozemky dotčené stavbou chod-
níku. Rádi bychom tímto poděkovali všem 
vlastníkům částí pozemků pod chodníkem 
v Lánecké ulici, kteří městu pozemek da-
rovali nebo – v případě velkého rozsahu 

– směnili.
Věříme, že se město a jeho občané ko-

nečně dočkají tak potřebného vylepšení 
nebezpečné dopravní situace v Lánecké 
ulici.

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Jiří Víšek

hokejové výstroje, 350 tis. Kč na nájem 
ledové plochy + dopravu z důvodu re-
konstrukce zimního stadionu a 200 tis. 
Kč na zahájení sezóny 2010/2011). 

Od září 2010 je v provozu nové více-
účelové zařízení, v němž město Světlá 
n. S. hradí veškerý provoz. 

Dle ceníku platného do 31. 12. 2010 
měl HC za pronájem hokejové haly 
hradit:
 • tréninky dětí a mládeže HC Světlá – 

zdarma + 100 Kč provozní příplatek 
za trénink (především teplá voda)

 • trénink mužstva A – 300 Kč/
jednotka ledu + 100 Kč provozní 
příplatek za trénink

 • zápas dospělí – 3 000 Kč – 2 jednot-
ky (vstupné náleží HC)

 • všichni ostatní – 1 500 Kč/jednotka 
ledu v hlavním čase

  všední dny 14:00 – 23:00 hod., 
  soboty a neděle 8:00 – 23:00 hod.
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 • 500 Kč/jednotka ledu mimo hlavní 
časy

Hokejový klub však tyto poplatky ne-
uhradil a za pronájem hokejové haly do 
dnešního dne dluží  již přes 100 000 Kč. 
Přesto lednové zastupitelstvo schválilo 
250 000 Kč HC na sezonu v roce 2011. 
Při psaní této odpovědi mě spíše napadá, 
zda město není příliš štědré.

Hokejový klub je svébytnou samostat-
nou jednotkou, která má právní subjekti-
vitu, rozhodnutí ukončit předčasně sou-
těž je pouze a jedině v jeho kompetenci. 

Město Světlá n. S. je „jen“ hlavním 
sponzorem HC, ne jeho majitelem. 
Může pouze gratulovat HC k vítězství 
v krajském přeboru a  současně litovat, 
že společně s diváky a fanoušky klubu 
neuvidí další krásné zápasy.  

Jan Tourek, starosta

Myslivost

Ve dnech 20. až 24. března se usku-
teční chovatelská přehlídka trofejí. 
Trofeje budou vystaveny v Havlíčkově 
Brodě-Perknově v restauraci U Palánů. 
Organizací přehlídky pro obce s roz-
šířenou působností Havlíčkův Brod, 
Chotěboř a Světlá n. S. je pověřena 
Českomoravská myslivecká jednota 
– Okresní myslivecký spolek Havlíčkův 
Brod. Chovatelská přehlídka trofejí bude 
slavnostně otevřena v sálu restaurace 
v neděli 20. března v 9:00 hod., navštívit 
ji můžete denně od 9:00 do 16:00 hod.

Městský úřad Světlá n. S.
odbor životního prostředí

Nový územní plán

Jak jsme již dříve avizovali, přináší-
me vám další informaci o postupu pří-
pravy nového územního plánu města 
Světlá n. S. V období od září 2010, kdy 
zastupitelstvo města schválilo zadání 
územního plánu, do současnosti pro-
bíhala příprava návrhu územního 
plánu projekční firmou a konzultace 
se zástupci města. 

Podstatou těchto jednání je nalezení 
přijatelného kompromisu mezi poža-
davky jednotlivých vlastníků a města 
a množstvím zastavitelných ploch, které 
je reálně přijatelné z pohledu dotčených 
orgánů, se kterými se tento návrh bude 
v následující fázi projednávat. Z pohle-
du stavebního zákona se územní plán 
připravuje pro období následujících čtyř 
let, po kterém proběhne vyhodnocení 
jeho aktuálnosti s případným doplněním 
nebo odstraněním rozvojových ploch na 
základě vývoje území v uplynulém ob-
dobí. Proto je třeba do územního plánu 
zahrnovat jen plochy u kterých je před-
poklad jejich reálného využití v nejbliž-
ších letech. 

U všech návrhových ploch je nutné 
také přihlížet k jejich vhodnosti z hledis-
ka dopravního napojení, napojení na in-
ženýrské sítě a respektování stávajících 
limitů v území. Posuzuje se i vzájemný 
vliv sousedních ploch při dodržení ur-
banistických zásad pro novou výstavbu. 
Nový územní plán také připravuje pod-
mínky pro rozvoj podnikání a průmyslu 
na území města.

Projektanti představili v polovině 
prosince minulého roku návrh koncepce 
zastavitelných ploch, která byla připo-
mínkována ze strany komise pro rozvoj 
města a zástupců samosprávy. Z těchto 
jednání vznikla upravená verze návrhu, 
která již dostává konkrétnější podobu 
nového územního plánu. 

V následujících dnech bude tato verze 
předložena veřejnosti k seznámení. 

Záměrem samosprávy je zapojení 
občanů do tohoto procesu, a proto bude 
stanoven termín veřejného představení 
připravovaného územního plánu, kde 
proběhne prezentace předběžného ná-
vrhu s odborným výkladem architekta. 
Přesný termín tohoto jednání bude zve-
řejněn na úřední desce a na webových 
stránkách města, kde bude zároveň zve-
řejněn odkaz na dokumentaci.

V další fázi bude návrh doplněn 
o všechny zbývající náležitosti dle po-
žadavků stavebního zákona a bude zahá-
jeno jeho projednávání. Předpokládaný 
harmonogram zpracování s termínem 
dokončení na konci tohoto roku se daří 
dodržovat.

O dalším postupu přípravy bude opět 
podána informace tímto prostřednic-
tvím, nebo na webových stránkách měs-
ta www.svetlans.cz v sekci Městský úřad 

– Územní plánování a ÚAP – Územní 
plánování – Světlá nad Sázavou – Nový 
územní plán 2009. 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bárta, 
stavební odbor, tel. 569 496 662, e-mail: 
barta@svetlans.cz
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Akce Čistá Sázava a Čistá Vysočina

Čistá řeka Sázava 2011
Již druhý ročník akce Čistá řeka Sá-

zava se bude konat od 11. do 16. dub-
na. Projekt probíhá souběžně na více 
částech toku Sázavy pod taktovkou 
subjektů Sázava 21, o. s. + MAS Lípa 
pro venkov + Posázaví, o. p. s., celkem 
bude vyčištěno 150 km řeky. Zapojit se 
může každý, kdo má chuť pomoci řece 
a jejímu okolí. Bližší informace k při-
pravované akci lze získat na webových 
stránkách www.sazava21.cz  v rubrice 
Čistá Sázava 2011 nebo na e-mailové 
adrese hupkova@sazava21.cz nebo na 
tel. č. 721 859 242. 

Čistá Vysočina 2011
Akce Čistá Vysočina, kterou po-

řádá kraj Vysočina, je zaměřena na 
sběr odpadků v okolí silnic a bude 
se letos konat v období od 8. do 
15. dubna. Zájemci a účastníci se 
mohou registrovat od 1. března na 
webových stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz, případně se 

domluvit na tel. č. 569 496 644 (od-
bor životního prostředí MěÚ Světlá 
n. S.). Účastníky této úklidové akce 
budou zdarma přepravovat regionální 
dopravci a kraj Vysočina poskytne 
reflexní vesty a pytle. 

Na obě akce se mohou přihlásit zájmo-
vá sdružení, spolky, školy, jednotlivci 
i celé rodiny, zkrátka všichni, co chtějí 
pomoci životnímu prostředí.  

Městský úřad Světlá n. S.   
odbor životního prostředí

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) • lůžkovin, prostěradel, 

ručníků, utěrek, záclon • peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
• hraček a školních potřeb • látek (prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek) • 

obuvi – veškerou nepoškozenou • domácích potřeb – nádobí bílé i černé, 
skleničky – vše nepoškozené

Sbírka se uskuteční v sobotu dne 2. dubna 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
v sokolovně, Nádražní ulice, Světlá n. S. 

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

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Upozorňujeme na změnu zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, která spočívá 
ve změně výše odvodů za odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu.

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti  
zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění 
také zákon č. 334/1992 Sb. Novela 
zákona č. 334/1992 Sb. mění výpočet 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu (dále jen 
ZPF). Odvod za odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF bude nyní vypočítáván 
ze základní ceny (v Kč/m2) zeměděl-
ských pozemků, stanovené oceňovací 
vyhláškou (příloha č. 22 k vyhlášce 
č. 3/2008 Sb.), podle bonitovaných 
půdně ekologických jednotek (dále jen 
BPEJ). Základní cena zemědělské půdy 
dotčená odnětím ze ZPF se vynásobí 
ekologickou váhou ovlivnění přísluš-
ného faktoru životního prostředí nebo 
součtem těchto vah. Tím je stanovena 
základní sazba odvodů za odnětí. Vý-
sledná sazbu odvodů se zjistí tak, že 

základní sazba odvodů za odnětí půdy 
ze ZPF se vynásobí koeficientem třídy 
ochrany (pro I. třídu koeficient 9, pro 
II. třídu koeficient 6, pro III. třídu ko-
eficient 4, pro IV. a V. třídu koeficient 
2). Třídy ochrany jsou kritériem kvality 
půdy a stanoví je Ministerstvo životní-
ho prostředí vyhláškou.

Odvody za trvale odnímanou půdu 
se pro některé stavby nepředepisují 
(v tomto nebyl zákon změněn), např. 
odvody se nepředepisují pro stavby 
pro bydlení v zastavitelných plochách 
vymezených územním plánem. 

Příklad: Žadatel požaduje odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF pro výrobní 
areál na pozemku, který je zařazen do 
I. třídy ochrany (BPEJ 72911). Faktory 
životního prostředí, které budou nega-
tivně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF 

– významný krajinný prvek.

V pátek  7. ledna složila v obřadní síni 
světelské radnice státoobčanský slib 
paní Marija Portová, jejíž původní vlastí 
je Ukrajina. Od roku 1998 žije a pracuje 
v ČR a v současné době má trvalý pobyt 
v obci Dolní Město.

V úterý 25. ledna stejný slib složila paní 
Oksana Boháčová, která pochází rovněž 
z Ukrajiny. V ČR žije a pracuje od roku 
1995 a v současné době má trvalý pobyt 
také v obci Dolní Město.   

Marija Portová

Složení státoobčanského slibu před 
tajemníkem obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, v jejímž správním 
obvodu má občan trvalý pobyt, je posled-
ním krokem pro nabytí státního občanství 
České republiky, které ve správním řízení 
uděluje ministerstvo vnitra. 

Slavnostnímu aktu byly kromě nových 
státních občanek ČR Mariji Portové a Ok-
sany Boháčové a tajemníka Městského 
úřadu ve Světlé n. S. Ing. Jiřího Moučky 

vždy přítomny také matrikářka Krajského 
úřadu kraje Vysočina Ing. Eva Fikarová 
a matrikářka Městského úřadu ve Světlé 
n. S. Zdeňka Ryndová.  

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ Světlá n. S. 

Foto: Jaroslav Vála

Státoobčanský slib na radnici

Odvody za odnětí zemědělské půdy 
ze ZPF před nabytím účinnosti zákona 
č. 402/2010 Sb. by byly 37 Kč/m2.

Po nabytí účinnosti zákona č. 402/
2010 Sb. předpokládané odvody za od-
nětí zemědělské půdy ze ZPF pro výše 
zmíněný příklad jsou 276,3 Kč/m2.

Podle zákona č. 402/2010 Sb. je část 
odvodů ve výši 75 % příjmem státního 
rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí 
a 10 % je příjmem rozpočtu obce,
v jejímž obvodu se odnímaná půda 
nachází.

Do 31. prosince 2010 byly odvody 
ve výši 40 % příjmem rozpočtu obce, 
v jejímž obvodu se odnímaná půda 
nacházela, zbytek byl příjmem Státního 
fondu životního prostředí.  

Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí

Úpravy zeleně na hřbitově

Z důvodu opakujících se stížností 
majitelů hrobů v západní části hřbitova 
na poškozování obložek a pomníků 
kořeny u vzrostlých tújí bude v příštích 
dnech  provedeno jejich odstranění. 
Uvolněný prostor následně bude využit 

pro vybudování nových 44 urnových 
míst. Dále bude provedeno odfrézování 
starých pařezů v prostoru staré části 
hřbitova, které také poškozují přilehlé 
hroby. Omlouváme se majitelům přileh-
lých hrobů za dočasné omezení přístupu 
k těmto hrobům.

Roman Hůla

Oksana Boháčová s matrikářkou 
Evou Fikarovou
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Kriminalita na Světelsku

V sobotu 22.1. ve večerních hodinách 
vyjížděli policisté k incidentu do jedné 
obce u Světlé nad Sázavou. V místě 
trvalého bydliště zde slovně i fyzicky 
napadal 46letý muž své rodiče. Ná-

odvezl. Jeden smrk, který zůstal zaklí-
něný mezi stromy, zanechal na místě. 
Poškozenému – státnímu podniku Lesy 
ČR – vznikla škoda ve výši nejméně 
40 000 Kč.

V pondělí 31.1. krátce před 13. ho-
dinou vyjížděli policisté k dopravní 
nehodě, ke které došlo na silnici mezi 
obcemi Světlá n. S. a Nová Ves u Svět-
lé. Třiatřicetiletý řidič vozidla Renault 
Clio (žadatel o řidičské oprávnění, kte-
rý se pod dohledem učitele autoškoly 
podroboval výcviku v řízení vozidla) na 
rovném úseku komunikace odbočoval 
vlevo na místo ležící mimo komunikaci 
a přitom přehlédl vozidlo Volvo, jehož 
řidička předjížděla nákladní vozidlo je-
doucí před ní a rovněž přehlédla vozidlo 
Renault, které jelo před nákladním vozi-
dlem. Následně došlo ke střetu předních 
částí obou osobních vozidel. Po střetu 
zůstalo vozidlo Renault na komunikaci 
a Volvo pokračovalo dále vlevo mimo 
komunikaci, kde se přetočilo přes stře-
chu a skončilo zpět na kolech v poli. 
Oba řidiči utrpěli lehčí zranění. Hmotná 
škoda na vozidlech byla vyčíslena na 
950 000 Kč.

Šetřením havlíčkobrodských policistů 
byla zjištěna pachatelka krádeže plateb-
ní karty. Krádež oznámil na služebně 
ve Světlé n. S. v prosinci loňského roku 
23letý muž. Tehdy neznámý pachatel mu 
v době od 17. 11. do 18. 12. odcizil jeho 
platební kartu a za pomoci karty pak 
z  bankomatu vybral finanční hotovost 
ve výši 10 000 Kč. Z přečinů krádež 
a neoprávněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku bylo ve 
zkráceném přípravném řízení sděleno 
podezření 22leté ženě z Havlíčkobrod-
ska.

Ve čtvrtek 10.2. krátce po 16. hodi-
ně byl policejní hlídkou na Světelsku 
kontrolován 28letý řidič ze Žďárska, 
který se snažil z příkopu vytáhnout na 
laně osobní vozidlo se 17letým řidičem. 
Provedenou lustrací řidičů však bylo 
zjištěno, že ani jeden není vlastníkem ři-
dičského oprávnění pro žádnou skupinu. 
U staršího z mužů bylo na místě prove-
denou dechovou zkouškou naměřeno 
2,14 promile alkoholu v dechu.  Muž 
se následně podrobil i odběru krve ve 
zdravotnickém zařízení. Protiprávního 
jednání se dopustil i přesto, že byl za 
takový čin odsouzen v dubnu 2009 roz-
sudkem Okresního soudu v Třebíči. Ve 

Sbírka starých autolékárniček

Český červený kříž ve Světlé n. S. dě-
kuje všem občanům, kteří se zúčastnili 
akce a pomohli při sbírce starých autolé-
kárniček. Sběrná místa byla v pokladně 
městského úřadu a v prodejně Jednoty 
na náměstí Trčků z Lípy. Akce probíhala 
po celý leden a dne 31. ledna byla sbírka 
převezena do základní školy v Ledči 
n. S., která tuto akci organizovala pro 
afghánské děti a jejich rodiče. Ve Světlé 
n. S. bylo sebráno cca 100 lékárniček.

Ludmila Hoková
předsedkyně ČČK Světlá n. S. 

sledně z domu utekl neznámo kam. Po 
příjezdu hlídky se muž na místě ani 
v blízkém okolí již nenacházel. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o opakovaný 
útok ze strany podezřelého, který byl 
již nejméně třikrát vykázán ze společ-
ného obydlí, bylo opětovně provedeno 
vykázání na dobu 10 dnů i v jeho ne-
přítomnosti.  Následně byl v nočních 
hodinách policejní hlídkou v místě byd-
liště zastižen a seznámen s vykázáním. 
Vzhledem k tomu, že z jeho dechu byl 
cítit alkohol, bezprostředně ohrožoval 
život a zdraví jiných osob nebo majetek 
a byla důvodná obava, že by mohl ve 
svém jednání pokračovat, byl zajištěn 
a převezen do protialkoholní záchytné 
stanice v Jihlavě.

Světelští policisté šetří krádež stromů 
v lese. Zatím neznámý pachatel v přes-
ně nezjištěné době od poloviny října 
loňského roku do 22.1. v lese v katas-
trálním území obce Malčín pokácel 22 
stromů (21 smrků a 1 dub) a ty následně 
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Neuskutečněná stavba 
na náměstí
Dne 12. května 1906 podal Ferdinand 

Drahozal žádost o povolení novostav-
by přízemního obytného domku na 
části pozemku č. kat. 115 ve Světlé 
n. S. V protokole sepsaném dne 17. květ-
na na základě komisního vyšetření sta-
vitelský znalec Emil Prückner, architekt 
v Nymburce, uvádí: 

„Na podanou žádost […] usneseno na 
místě samém by žádost tato zůstala in 

věci byly zahájeny úkony trestního ří-
zení pro podezření ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policisté ve Světlé n. S. šetří krádež 
peněz z domu. Neznámý pachatel 
během víkendu 12. – 13. 2. vylezl na 
balkon v prvním patře domu v ulici 
Lánecká, kde kusem cihly rozbil skle-
něnou výplň balkónových dveří a poté 
vnikl do objektu. Byt prohledal a v jed-
né z místností pak ze zásuvky stolku 

odcizil finanční hotovost. Majitel škodu 
vyčíslil na 4 300 Kč. 

V prvním měsíci letošního roku 
vyjížděli policisté k 27 dopravním 
nehodám – v loňském roce za stejné 
období to bylo o dvě nehody více. 
K úmrtí  nedošlo, jedna osoba byla 
zraněna těžce a 17 osob bylo zraněno 
lehce. V lednu 2010 pak byla jedna oso-
ba usmrcena a osm osob utrpělo lehká 

zranění. Hmotná škoda na vozidlech 
byla vyčíslena na více než 2 500 000 Kč 
(v lednu  2010 – 2 142 000 Kč).

Alkohol byl zjištěn u dvou viníků do-
pravních nehod (v lednu 2010 bylo zjištěno 
požití alkoholických nápojů u tří řidičů). 
Nejčastějšími příčinami v lednu 2011 
i 2010 pak byla nepřiměřená rychlost, ne-
dání přednosti a nesprávný způsob jízdy.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -mk-

suspensor [dočasně – pozn. J. V.] nevyří-
zená z důvodů následujících:
a)  nově projektovaná ulice p. staveb-

níkem nemůže býti dříve doporu-
čena sboru obecního zastupitelstva, 
an dříve než žádost tato podána 
byla předložila sl. městská rada 
nový regulační plán celého měs-
ta, tudíž i této části, o kterou žádá 
p. Ferdinand Drahozal;

b)   neodporučuje se předčasné vyříze-
ní této žádosti kvůli kanalisaci

c)   z ohledu sousedícího israelského 
majetku veřejné modlitebny

d)  co patronát Jeho Excellence pana 
hraběte nedoporučením vyřízení 
návrhu

e)   projektovaná stavba pošinuta do 
majetku cizího, bez svolení majitele 
obecního zastupitelstva

f)   Pan stavebník nenamítá ničeho 
a jest ochoten vyčkati až do vyří-
zení schválení regulačního plánu 
města, a nežádá vyřízení z tohoto 
protokolu.

Protokol podepsali: úřadující městský 
radní Josef Jakl, městští radní Hynek 
Syrovátka a Jan Kratochvíl, městský 
tajemník Karel Čáslavský, stavitel Fran-
tišek Fiala, obvodní lékař MUDr. Otokar 
Duffek a samozřejmě Emil Prückner 
a Ferdinand Drahozal.

Ferdinand Drahozal (1877-1962) byl 
od roku 1906 majitelem domu čp. 27 
v Nádražní ulici, od roku 1917 domu 
čp. 89 na náměstí, dále domu čp. 137 
v Nádražní ulici, v letech 1931-1932 
postavil domy čp. 6 v Nádražní ulici 
a čp. 418 v ulici Nové město.

-jv-
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Z nejstarší historie Opatovic

Ve středověku patřila tato ves ke kláš-
ternímu zboží. Jejím majetníkem byl 
podle Čeňka Sameše benediktinský kláš-
ter Porta apostolorum (Brána apoštolů) 
ve Vilémově. Po zničení kláštera husity 
na jaře roku 1421 přešla do majetku Trč-
ků z Lípy. Urbář Registra Sprawnj neb 
Hlawnj Duchoduw Panstwj Světelské 
z roku 1591 je nejstarším písemným 
pramenem, v němž je připomínána a také 
o ní, jejích tehdejších obyvatelích a jejich 
povinnostech k vrchnosti, vypovídá  nej-
podrobněji. Označena je zde jako Oppa-
tovicze Ves a dále čteme: „Z té Vsi tyto 
níže psaní Platové vycházejí a Rychtář 
tu samu ves i Pustotiny Rybensko, Lho-
tovsko, Petrovsko spravuje.“ Následují 
jména někdejších obyvatel a výčet jejich 
robotních povinností a peněžních a natu-
rálních plateb odevzdávaných vrchnosti 
během roku. 

Jan Bartošů z 1 lánu každýho, úroku 
16 grošů, sumy vánoční 8 grošů, ženní 
roboty 6 dní, ovsa korec, slepice 4. Týž 
z druhýho lánu od Lhotovska platí každý-
ho úroku 10 grošů, sumy vánoční 8 grošů. 

Stalo se

V Čechách 
 • před 540 lety, 22. března 1471 ze-

mřel náhle král Jiří z Poděbrad.
 • před 120 lety, volby do říšské rady 

4. 3. 1891 skončily porážkou sta-
ročechů, do čela české politiky se 
dostali mladočeši (Národní stra-
na svobodomyslná). V říšské radě 
vytvořili vlastní poslanecký klub 
s 37 členy, byli v opozici proti vládě.

Ve světě vědy a techniky: 
 • před 370 lety v roce 1641 navrhl Ga-

lileo Galilei (1564-1642) kyvadlové 
hodiny.

 • před 110 lety v roce 1901 byly uděle-
ny první Nobelovy ceny.

Ve Světlé nad Sázavou: 
 • před 630 lety, v roce 1381, bratři 

Petr a Domoslav z Lipničky věno-
vali světelskému kostelu oltář svaté 
Kateřiny.

 • před 420 lety, v roce 1591, zemřel 
majitel světelského panství Burian 
Trčka z Lípy. Svůj majetek odkázal 
svému synovi Janu Rudolfovi, svo-
bodnému pánu Trčkovi z Lípy. 

Josef Böhm

Jiného nic neplatí, můž potom/toten/ lán 
odjíti v Lhotovsku. Mach Vápeník z 1 
lánu každýho 16 grošů, víc z pole na lá-
ních každýho 2 a půl groše, sumy vánoč-
ní 8 grošů, ženní roboty 6 dní, ovsa korec, 
slepice 4. Jan N. Havla z 1 lánu platí 
každýho 16 grošů, víc z pole na láních 

každýho 5 grošů, sumy vánoční 8 grošů, 
ženní roboty 6 dní, ovsa korec 1, slepice 4. 
(Jan Ješek) Ješek (?) z 1 lánu platí každý-
ho 16 grošů, sumy vánoční 8 grošů, ženní 
roboty 6 dní, ovsa 1 korec, slepice 4. Týž 
z přijatého lánu od poustky Vaněčkový, 
každýho úroku 16 grošů. sumy vánoční 
8 grošů, ženní roboty 2 dny, slepice 2. [...] 
Sečteno: Suma úroku s[vat]o Jiřskýho 3,5 
kopy g. Suma úroku s[vat]o Havelskýho 
3,5 kopy g. Suma vánoční sumy 1 kopa 14 
g. Suma ženní roboty 44 dní. Suma ovsa 7 
k[orců] míra brod[ská]. Suma slepic 30.

Zápis Rybníčky připomíná jejich názvy 
a k jakému účelu byly využívány. Ryb-
níček Patačice mezi lesy sází se na tření 
a pstruzi v něm dobře vyrůstají. Rybník 
u Vápenice sází se do něho na tření. 
Rybník nový za Opatovicemi, sází se do 
něho na tření pro pstruhy, jest pstruhový. 
Sádka pstruhová. Rybník Lhotovský 
v Rybensku na tření pstruho[vé].

K 6. září 1638 získal Opatovice spo-
lečně se světelským panstvím Burian 
Ladislav, hrabě z Valdštejna. Soupis 
poddaných z roku 1651 však již uvádí 
Opatovice v majetku pana Jindřicha Vel-
varskýho. Grunty zde tehdy drželo šest 

usedlých rolníků: Václav Opat, Mikuláš 
Kuda, Jiřík Kubík, Václav Ježek, Tomáš 
Voják a Václav Tesař, který jako jediný 
provozoval navíc ještě tesařskou živnost. 
Svá pole obdělávali pomocí volských po-
tahů. Chovali krávy, jalovice, ovce a svi-
ně. Nejbohatší byl Václav Opat, který měl 
dva páry volů, choval 5 krav, 4 jalovice, 3 
ovce a tři svině.  Kromě toho zde byly dva 
grunty pusté. Kašparcův, kde stálo stave-
ní, na němž zůstávala v podružství vdova, 
pole k němu náležející však ležela ladem. 
O druhém gruntu Havusky se uvádí, že je 
pustý již mnoho let, pole ladem porostlý.

Jako pagi Oppatowicze animae 28 
(ves Opatovice s 28 dušemi) je vedena 
v odpovědích na farářské relace vypra-
covaných dne 24. 1. 1677 světelským 
farářem Pergamenem. V roce 1700 měly 
37 obyvatel. Obilný desátek pravidelně 
odváděný faráři ve Světlé tehdejšími 
hospodáři je zaznamenán v Pamětní 
knize z roku 1737. Např. v roce 1708 to 
byli Kašpar, Kubík, Hovorka, Novotnej, 
Havlásko, Kuda a Matějka, kteří ode-
vzdávali každý po strychu žita a strychu 
ovsa. Kromě toho dostával farář z této 
vsi ještě 2 sáhy dříví. Jako ves vzdále-
ná 1/2 míle od světelského kostela jsou 
připomínány i v duchovenské přiznávací 
tabele fary a městyse Světlý z roku 1713. 
Vyznačeny a pojmenovány německy jako 
Oppatowitz je nacházíme také na histo-
rické mapě z doby Marie Terezie, která je 
k vidění na  zámku Opočno.

Drobné zmínky o vísce a jejích obyva-
telích lze nalézt i v dosud živé Pamětní 
knize světelského děkanství. Např. k  
roku 1840 děkan Jan Ehrenberger po-
pisující obyvatelstvo ve farnosti, jeho 
charakter, řeč, náboženství a povolání 
píše: „Obyvatelé městečka (Světlý) stejně 
jako poddaní hovoří česky, jsou veskrze 
katolíky (deset individuí v Opatovicích 
augsburské konfese)...“ V této době zde 
již stálo 15 domů se 122 obyvateli. Podle 
dalšího zápisu přivezli Opatovičtí společ-
ně s Mrskovickými a obyvateli dalších 
vesnic kámen z lesů benetických k vý-
stavbě zdi kolem světelského hřbitova 
u kaple sv. Jana Nepomuckého zničené 
po bouři s krupobitím z 1. května 1884. 

Maličká kaple na návsi, zmíněná Sche-
matismem duchovenstva poprvé v roce 
1934, má na střeše dodnes funkční zvo-
nek od firmy Pujman, jímž se kdysi vy-
zvánělo poledne, klekání, úmrtí, požáry, 
či při pohřbech. Vysvěcen byl dle zápisu 

Kaple Panny Marie. 
Foto: Ing. Alena Křivská
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v Pamětní knize světelského děkanství 
2. června 1921. Jako kaple blahoslavené 
Panny Marie je tato drobná sakrální 
památka zmíněna Schematismem ducho-
venstva z roku 1949. 

Vzhled vesnice a jejího okolí výrazně 
proměnily požáry. O jednom z nich se 
dočítáme v Pamětní knize světelského 
děkanství. „Dne 6. dubna 1918 v sobotu 

odpoledne snesla se bouře nad krajinu 
světelskou a blesk udeřil v Opatovicích 
do stavení místního starosty Riedla, kde 
zapálil. Od toho stavení shořely ještě čty-
ři stodoly. Riedlova a tři další.“ Pamětní 
kniha obce Benetice a osady Opatovice 
a Žebrákova založená v roce 1928 vzpo-
míná mimo jiné i událost ze dne 4. čer-
vence 1929. Bouře s vichřicí a deštěm 
v Opatovicích shodila střechu u Pecova 
stavení a Výborným vzala kůlnu i s ře-
začkou a odnesla ji na luka.   

Co tu ještě zbylo ze starých dob, zmi-
zelo postupně novodobými přestavbami 
a úpravami. Ještě v polovině 60. let 
20. století však zde byly k vidění kamen-
né vjezdy do statků u Hovorků, Hrochů, 
Ptáčníků a Vodičků. Ve Vodičkově sta-
rém, dnes již neexistujícím domě čp. 8 
pamatuji krásný klenutý chlév. Podobně 
se postupně vytratili i dříve narození 
obyvatelé, kteří našli místo posledního 
odpočinku na světelském hřbitově. Dnes 
zůstaly jen zažloutlé staré fotografie, na 
nichž již dokážeme pojmenovat jen má-
lokoho. 

Také lidové pověsti o Opatovicích jsou 
téměř zapomenuty. Snad nejvíce byl 
jimi opředen kamenný kříž z roku 1846, 
nacházející se za vsí po pravé straně sil-
nice spojující Opatovice se Světlou nad 
Sázavou. Podle matčina vyprávění, které 

Záznam odváděného desátku 
Opatovických z Liber memorabilium. 

Foto: PhDr. Michal Řezníček

pamatuje z dětství, leží pod malou vyvý-
šeninkou, na níž kříž stojí, zakleté vojsko. 
Strýc Jiří Choutka, v současnosti nejstar-
ší žijící pamětník pocházející z Opatovic, 
jako dítě zase slýchával, že se zde objevu-
je muž na slepičích nohách.  

Mgr. Alena Křivská

Muž na slepičích nohách. 
Ilustrace Jaroslava City

Karneval s Rolničkou

V sobotu 12. února si to do tanečního 
sálu ve Světlé namířili všichni milovníci 
masopustního veselí. Moderátorka Anička 
přivítala letos víc než sto sedmdesát dětí 
v maskách, které čekalo bujaré odpoledne. 
Všichni si mohli zatančit, děti si mohly 
zasoutěžit v různých disciplínách a vyhrát 
řadu sladkostí. Karneval vrcholil vyhlá-
šením nejkrásnější masky: opět zvítězili 
všichni a každý si odnesl cenu v podobě 
výborného zákusku. Pak už bylo třeba 
jen vydat výhry v tombole, jejíž výtěžek 
poputuje už pošesté do daleké Indie slečně 
Ashmitě Motnero, která tak bude moci 
strávit další rok ve školní lavici, a tak se 
zase o krůček přiblížit svému vysněnému 
povolání.  R. B.
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na březen: březenem nás bude 
provázet pohádka O Budulínkovi.

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
Úterý:  Hudební školička
 18:30 hod. Večerní tvořivá dílna 
Středa:  8:30 – 11 hod.
 Volná herna
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
Pátek:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší

Keramická dílnička: 
7. 3.  miska na hrášek
14. 3.  pytlík (na lištičky)
21. 3.  klíč k chaloupce
28. 3.  okénko do chaloupky

Výtvarná dílna (dopolední):
4. 3.  zelený hrášek (malba)
11. 3.  tričko pro Budulínky 
 (tisk – trička s sebou)
18. 3.  liška v lese (koláž)
25. 3. bubínek pro dědečka  

Zimní radovánky

Hodiny tělesné výchovy jsme z tělo-
cvičny přesunuli ven. Žáci 1.a, 1.b ZŠ 
v Komenského ul. si zimní radovánky 
dopřávali už od 5. listopadu, kdy byli 
prvně na bruslení. Tímto děkujeme žá-
kům 9.a za ochotnou pomoc při nácviku. 
Čtvrtým bruslením 16. února jsme uza-
vřeli zimní sezonu. Děti předvedly svým 
spolužákům z 1. stupně, že už umějí 
takřka všechny bruslit.

Čtyřikrát jsme také tělocvičnu vymě-
nili za zasněžený svah a sjížděli ho na 
lopatách. Deset zdatných prvňáků se 
zúčastnilo i lyžování s rodiči na Kadle-
čáku. 

Za 1.a, 1.b Mgr. Jana Zikmundová

Karnevalové vysvědčení

Prvňáčci ze ZŠ Komenského své první 
vysvědčení oslavili karnevalem. Vyrobi-
li si tradiční škrabošku, představili svou 

masku, tancovali. Celé dopoledne byl 
slyšet samý smích a radování.     

Za 1.a,1.b Mgr. Jana Zikmundová

Recitační soutěž

Dne 16. února proběhlo v Domě dětí 
a mládeže ve Světlé n. S. okrskové kolo 
v recitační soutěži jednotlivců. Na soutěž 
se připravilo 38 recitátorů ze ZŠ v Ko-
menského ul., ZŠ v Lánecké ul., ZŠ Le-
deč n. S. a ZŠ Lipnice n. S. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích, přičemž z každé 
postupují dva jednotlivci do okresního 
kola Dětských recitátorů 2011, které se 
bude konat 22. března v Ledči n. S.

Výsledky okrskového kola:

1. věková kategorie
  David Krpálek 

 ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.
  Vojtěch Prchal

    ZŠ Ledeč n. S.
  náhradník Markéta Zdražilová 

          ZŠ Světlá n. S., Lánecká ul.
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2. věková kategorie 
  Tereza Vacková

          ZŠ Světlá n. S., Lánecká ul. 
  Jakub Krajíček

    ZŠ Ledeč n. S.
  náhradník Eliška Slavíčková

  ZŠ Světlá n. S., Komenského ul. 
 3. věková kategorie 

  Monika Hrstková
 ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.

  Karolína Matějíčková
    ZŠ Lipnice n. S.

  náhradník Kristýna Matějíčková
    ZŠ Lipnice n. S. 
4. věková kategorie 

  Lukáš Hrstka
  ZŠ Světlá n. S., Komenského ul. 

  Sára Lebedová
          ZŠ Světlá n. S., Lánecká ul.

  náhradník Zuzana Rajdlová
 ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.

Marta Žižková
DDM Světlá n. S.

Pozvánka
Žáci a učitelé ze Základní školy v Komenského ulici
již podruhé připravili pro obyvatele našeho města

 

TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
S PROGRAMEM

úterý 8. března začátek ve 13.15 hod. 
před ZŠ v Komenského ul.

hlavní program od 13.30 hod. 
před radnicí na náměstí Trčků z Lípy

Uvidíte masky tradiční a karnevalové,
můžete ochutnat i masopustní dobroty.

Z domova pro seniory

V sobotu 22. ledna nám nedávno pro-
běhlé vánoční svátky přišla připomenout 
MUDr. Stanislava Brhelová se svým 
dětským souborem Světlo.

V úterý 25. ledna se uskutečnila první 
přednáška již V. ročníku Univerzity 
slunečního věku na téma Podzemí na 
Ledečsku a Světelsku v podání pana 
Mgr. Jiřího Semeráda. K naší velké ra-
dosti se první přednášky zúčastnilo na 
45 „studentů“. 

Ve čtvrtek 27. ledna se u nás usku-
tečnila tradiční Kavárnička. Hudební 
doprovod obstarali tentokrát pánové 
Josef Čech a Jaroslav Hroch. Součástí 
Kavárničky bylo i vyhlášení výsledků 
v našich dlouhodobých soutěžích v ku-
želkách a šipkách.

Text a foto: Lucie Coufalová, 
sociální pracovnice
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Pěšky přes Wadi Qelt pěšky do Palestiny – ke klášteru St. George 

(pokračování)
Brzy ráno po rozednění potichu vstá-

váme, chystáme snídani, balíme stany 
a kolem sedmé hodiny se vydáváme na 
pochod. Teplota vzduchu je příjemná 
a počasí nám přeje. 

Naše kroky míří nejprve pod klášter St. 
George, kde si děláme skupinovou fotku 
na památku. Poté vyhledáváme začátek 

stezky, která vede k Jerichu, a noříme 
se mezi stěny vádí. Asi po půl hodině 
pochodu se na cestě objevuje poustev-
ník (mimochodem, jeskyní, které byly 
obývané poustevníky už v minulosti, je 
tu značné množství). „Náš“ poustevník 
je ruského původu a žije zde už 17 let. 
Za tu dobu si z jeskyně vybudoval pěkný 
příbytek, kde má malou terasu, k jeskyni 
vedou schody vysekané a vydlážděné do 
skály, má zde dokonce i vstupní branku. 
Svůj čas tráví tím, že zvelebuje svůj pří-
bytek a opravuje cestu, po které zde putu-
jí pěší. Povídání si v ruštině je příjemné, 
ale pohled na hodinky říká, že je na čase 
pokračovat dál. 

Asi po hodině chůze se vádí rozevírá 
a my v dálce vidíme bájné Jericho. Místo 
jednoho z nejstarších osídlení na světě, 
které proslavila Bible. Podle pověsti padly 
hradby města fascinujícím způsobem při 
obléhání Izraelity pod vedením Josua.

Zbytky starého Jericha byly objeveny 
v roce 1930 a až o několik let později 
archeologové přišli na to, že biblické 
hradby stojí na základech mnohem star-
šího města, jehož historie se začala psát 
už v devátém tisíciletí před naším leto-
počtem. Staré Jericho bylo zřejmě něko-

likrát zničeno ohněm, a proto tu postupně 
vyrostla řada stále nových staveb. Jednou 
z nich byl také důmyslný vodovod, který 
zavlažoval okolní nehostinnou a vy-
prahlou krajinu, takže obyvatelé Jericha 
mohli být živi zemědělstvím. Mezi další 
stavby, jejichž zbytky dnes mohou turisté 
obdivovat, patří mešity, římské paláce či 
krásné mozaikové dlažby.

Kopec, pod nímž je staré Jericho ukry-
to, se nazývá Tel es-Sultan a leží jen dva 
kilometry od moderního Jericha. V jeho 
okolí jsou další atraktivní zajímavos-
ti – Eliseův pramen, o němž se turisté 
mohou dočíst v Bibli, nebo mešita Nabi 
Musa, kde byl údajně pochován Mojžíš. 
Moderní Jericho pak je příjemné město 
plné zeleně, pohostinných restaurací 
a významných staveb, které by žádný 
z návštěvníků Izraele neměl minout. 

(zdroj www.hedvabnastezka.cz)

Přicházíme postupně blíž a fotíme do-
polední panoráma města. První, co naši 
pozornost upoutává, je areál se zbytky 
základů starověkého Herodova paláce. 
Děláme zde zastávku a prohlížíme si 
ruiny, které postrádají jakékoliv označení 
a informace o nich se dozvídáme pouze 

od našeho beduínského průvodce. Ten 
se na tomto místě s námi loučí a vrací se 
zpět k rodině. My pokračujeme pěšky do 
centra Jericha. Ještě ovšem jeho prostřed-
nictvím domlouváme odvoz z Jericha. Ale 
o tom až později. 

Od komplexu Herodova paláce do cen-
tra města je to asi tři kilometry. Cestou 
ochutnáváme dužninu volně rostoucí 

cukrové třtiny a pomalu v horku pokra-
čujeme mezi políčky k městu. Na první 
křižovatce u výpadovky z města děláme 
organizační pauzu a domlouváme si 
další program. Část výpravy si bere taxík 
a vydává se na cestu po archeologických 
nalezištích v okolí města. Ostatní se vy-
dáváme pěšky do samotného centra, kde 
se hodláme občerstvit, prohlédnout si co 
zde mají pěkného a kde je také sraz před 
místní policejní stanicí. 

Cestu lemují různé obchody, kavárny, 
jídelny a vůbec spousta zajímavých věcí. 
Při kličkování mezi pulty se zbožím 
vystaveným na chodníku jeden ze „šťast-
livců“ naráží do kravské hlavy, která od-
seknutá od zbytku těla visí na háku před 
místním řeznictvím. 

V centru města se nám podařilo objevit 
příjemnou jídelnu, kde se dá za rozumný 

Odpočinek v ruinách Herodova paláce

Setkání s ruským poustevníkem
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Tip na knihu

Loni v září jsme ve Světelském 
zpravodaji přinesli článek Veteránem 
do Alp – jako Karel Čapek o cestě 
motoristického novináře Zdeňka 
Vacka, rodáka z Dolní Březinky, a je-
ho manželky o cestě z České republi-
ky přes Rakousko, Itálii, Švýcarsko, 
Francii, Lichtenštejnsko a Německo 
zase domů. Před nedávnem vydalo 
nakladatelství Grada Publishing, 
a. s., jejich knihu s názvem Za volan-
tem s Karlem Čapkem s podtitulem 
Neznámá cesta Karla Čapka do Alp, 
dvě škodovky a 3 500 km sedmi státy.

Nejedná se však ale „jenom“ o ces-
topis, neboť publikace je rozdělena na 
dvě části, Zvídavý poutník a Alpské 
retrodobrodružství. První část, která 
vznikla po náročných rešerších Čapko-

peníz dobře najíst. Objednáváme si tedy 
oblíbený falafel (fritované kuličky vy-
robené z okořeněné směsi cizrny, fazolí 
Fava nebo obojího, variabilní součásti 
falafelové směsi jsou cibulka, česnek, pe-
trželová nať, koření – chilli, koriandrová 
nať, kmín) a šavermu (obdoba kebabu). 
Jako přídavek nám majitel ještě chystá 
vynikající místní kávu. Užíváme si tedy 
těchto laskomin a nasyceni se vydáváme 
pěšky prohlédnout okolí centra. 

A je zde věru na co se dívat. Několik 
mešit, tržiště, kouzelná místní holičství, 
kde se ještě běžně používá klasická břit-
va, cukrárny, kde přímo přes výlohu je 
možno pozorovat přípravu sladkých dob-
rot. Kavárny s vodními dýmkami a foto-
genickými staříky. Nebo třeba regál, kde 
je mezi pytli s palestinským grilovacím 
uhlím schovaný karton piva (asi aby to 
Alláh neviděl). 

Odjezd z Jericha máme domluvený 
ve dvě hodiny odpoledne dvěma mik-
robusovými taxíky. Poté, co se úspěšně 
naložíme i s našimi rozměrnými batohy, 
přichází problém. Řidiči jsou odchyceni 
policií, která se jim začíná prohrabovat 
v papírech, a evidentně se snaží něco 
najít. Důvod tohoto jednání? Prostý. Pro 

taxikáře, kteří všude kolem stáli, byli tih-
le dva, kteří měli jistý kšeft, konkurence. 
A tu je třeba zlikvidovat. Jakkoliv. Nic-
méně po asi dvacetiminutové hádce řidiči 
versus policie můžeme vyrazit na cestu. 
Ovšem asi po sto metrech zastavujeme 
u policejní hlídky. Proč??? Policista je asi 
známý našeho řidiče, který si u něj stěžu-

je a pravděpodobně se chce nějak „odvdě-
čit“ závistivým kolegům z náměstí. 

Ještě bych měl závěrem vysvětlit, proč 
jsme si najali místní taxíky. Po Izraeli se 
pohybujeme najatým autobusem, ovšem 
ten má izraelského řidiče. Žádný Izraelec 
ovšem nebude zajíždět na palestinské 
území, to je pro něj bílé místo v mapě. 

Z tohoto důvodu se musíme k našemu 
autobusu dostat přes check-point s pa-
lestinským řidičem a pak teprve můžeme 
normálně pokračovat v cestě. Kam? Do 
Negevské pouště na další pěší výpravu. 
Ale o tom až někdy příště. 

-mš- 
Foto: -mš- a Š. Halbrštátová

Taxíky a restaurace v centru města

Kravská hlava před řeznictvím

vých vtipných fejetonů a statí týkajících 
se automobilismu, představuje známého 
spisovatele, dramatika a novináře jako 
motoristu teoretika i praktika, majitele 
škodovek Popular a Rapid. Druhá část 
je reportáží autora, který popisuje den 
po dni rekonstrukci poslední Mistrovy 
velké cesty do Alp sedmdesát let starým 
rapidem a doprovodnou fabií. Karel 
Čapek se s herečkou Olgou Scheinp-
flugovou vydal na cestu do Alp poprvé 
Škodou Popular v roce 1935. Olgu tam 

– po patnáctileté známosti – požádal 
o ruku a o dva roky později na tuto 
předsvatební cestu navázali již jako 
manželé modernějším, pohodlnějším 
a výkonnějším rapidem, takže i výprava 
byla náročnější.

V létě roku 2010 se po spisovatelo-
vých stopách a podle dochovaných ▶
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Pravěk Světelskaitinerářů co nejvěrněji vydala výpra-
va sedmdesátileté Škody Rapid a nové 
Fabie Combi RS coby doprovodného 
vozidla. Zatímco Zdeněk šoféroval, vedl 
deník a měl na starosti již zmíněné re-
šerše a technickou i mediální podporu 
výpravy, jeho manželka Petra detailně 
rozplánovala trasu a na výtečnou se 
zhostila úlohy navigátorky a fotograf-
ky.

Zajímavá, velice čtivá a informacemi 
nabitá publikace má 192 stran a množ-
ství černobílých i barevných fotografií. 
Na cestu ke čtenářům ji vypravily Tis-
kárny Havlíčkův Brod, a. s., doporuče-
ná cena je 299 Kč.

Na závěr ještě dodejme, že Ing. Zde-
něk Vacek, Ph. D. je šéfredaktorem 
časopisu GEO, který od listopadu loň-
ského roku nově vychází v nakladatel-
ství Ringier Axel Springer Media AG 
a že v nakladatelství Grada Publishing 
již publikoval monografii o B. J. Pro-
cházkovi-Dubé pod názvem Škodovkou 
na Sněžku i kolem světa (viz Světelský 
zpravodaj říjen 2010).

Jaroslav Vála

Okolí Světlé nad Sázavou nepatří 
obecně mezi oblasti bohaté na archeo-
logické nálezy. Tento pohled může být 
způsoben nevhodnými podmínkami 
např. pro zemědělství v pravěku, ale 
také okrajovostí této oblasti v arche-
ologii. Světelsko a obecně Vysočina 
však nebyla v období pravěku bílým 
místem na mapě.

Z oblasti Světelska jsou známé pře-
devším artefakty nalezené náhodně při 
orbě na polích či při cílených povrcho-
vých sběrech. Jedná se hlavně o brou-
šenou industrii, tedy kamenné nástroje 
vzniklé broušením do dané podoby, 
například sekery na dřevo. Keramika, 
která je nejčastějším materiálem na 
archeologických výzkumech, je objevo-
vaná pouze ojediněle. Tento jev může 
mít více vysvětlení: buď že tu keramika 
opravdu nikdy nebyla nebo nejsou na 
Vysočině obecně vhodné podmínky pro 
její dochování. 

Starý paleolit není v České republice 
mnoho rozšířen. Je spojen především 
s vývojem rodu Homo v Africe a poz-
ději i na dalších kontinentech. Z období 
středního paleolitu jsou v okrese 
Havlíčkův Brod známé nálezy z těchto 
lokalit: Dobrá u Přibyslavi, Přibyslav, 
Dolní Krupá. 

Pro oblast Světelska je nejvýraznějším 
obdobím až pozdní paleolit, který nava-
zuje na velice známý pavlovien (období 
lovců mamutů) a magdalenien, tedy na 
období mladého paleolitu. Největším 
pozdně paleolitickým nalezištěm, které 
je také odborně vypublikováno, je lokali-
ta Na Bradle. Během povrchových sběrů 
na lokalitě byl získán soubor 171 kusů 
štípané industrie (kamenných nástrojů 
vyráběných pomocí úderu dvou různě 
tvrdých kamenů). Rozložení nálezů po-
ukazuje na vícečetné osídlení snad lovci 
sobů, kteří využívali Bradlo jako svou 
letní stanici. Toto místo je z hlediska 
strategie osídlení velice výhodné: posky-

▶
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tuje kontrolu toku Sázavy, kolem kterého 
procházela stáda sobů a dobrý výhled do 
okolní krajiny. Suroviny využívané pro 
výrobu kamenných nástrojů pochází i ze 
vzdálenosti 250 km od Světlé.

U dalších nálezů z okolí se jedná vět-
šinou pouze o malé soubory, které mají 
samy o sobě jen minimální výpovědní 
hodnotu. Poukazují však na lokality 
vhodné pro další průzkum.

Paleolitické lokality: Světlá nad 
Sázavou, poloha Na Bradle, Nová Ves 
u Světlé.

Neolit je převratné období, nejen co 
se hospodářství týče, ale celkově života 
pravěkého člověka. S neolitizací přichá-
zí inovace z oblasti Předního Východu 
a také změna lovců a sběračů v used-
lé zemědělce.

Velice zajímavým nálezem je fragment 
keramické nádoby, objevený v okolí ob-
ce Žižkovo Pole, který je datovaný do 
kultury s lineární keramikou. Nese stopy 
typické ryté výzdoby, která poukazuje na 
možné vlivy z Moravy na naše území.

Období kultury s vypíchanou kerami-
kou je charakterizováno na území Svě-
telska pouze broušenou industrií. Roku 
1903 byl ale Antonínem Kosteleckým 
při stavbě železnice Světlá n. S. – Ledeč 
n. S. zachycen možný žárový hrob v ob-
lasti Černého víru, který se do dnešní 
doby nedochoval a není proto jasně da-
tován. Pouze zpráva, že přes popelnici 
(keramickou nádobu, ve které byl uložen 
popel mrtvého) byl položen sekeromlat, 
by mohla poukazovat na neolitické stáří 
nálezu. Tento zvyk je typický pro kultu-
ru s vypíchanou keramikou.

Ojedinělé nálezy broušené industrie 
a jejich výskyt je často interpretovaný 
jako nálezy hromových klínů, které 
měly ochránit stavení ve středověku 
proti úderu blesku a nálezy tím pádem 
byly v minulosti přenesené z lokality na 
lokalitu. Další z možných interpretací 
je, že lesy kolem Světlé nad Sázavou 
byly využívány v pravěku jako zdroj 
dřeva nebo že ojedinělé nálezy seker lze 
spojit s putováním neolitických lidí skrze 
husté lesy Vysočiny z Čech na Moravu či 
opačným směrem. Nálezy sekeromlatů, 
které však nemohly být nikdy prakticky 
využity, nebo jejich velké koncentrace 
posilují domněnku o osídlení trvalejšího 
charakteru. 

Neolitické lokality: Habry, Chřeno-
vice, Pavlov, Číhošť, Ledeč n. S., Světlá 
n. S., Zbožice.

Období eneolitu je opět na území 
Světelska zastoupeno pouze broušenou 

industrií. Pro toto období máme známé 
i větší koncentrace nálezů z jedné oblasti, 
a to z okolí obcí Dolní Krupá (především 
kultura se šňůrovou keramikou) a Chře-
novice. Tyto kumulace broušené indu-
strie můžou potvrdit teorii pravěkého 
osídlení okresu Havlíčkův Brod. 

Eneolitické lokality: Lipnička, Kožlí, 
Chřenovice, Dolní Krupá.

V době bronzové, což napovídá i ná-
zev tohoto období, nahrazují bronzové 
nástroje broušenou kamennou industrii. 
Hned dvě sekerky z období doby bron-
zové byly nalezené na nejvyšším vrchu 
okresu, Melechově. Sekerka připsaná 
k Dobrovítově Lhotě pochází ze sever-
ního svahu kopce. Byla objevena při 
přeorávce pole a je datována do starší 
doby bronzové. Druhá sekerka je při-
psaná k obci Koňkovice a je datována 
do období střední doby bronzové (období 
mohylových kultur). Třetí z nálezů byl 
objeven na katastrálním území Lipnice 
nad Sázavou a je nejnovějším objevem 
ze Světelska. 

Koncentrace sekerek z Melechova 
může poukázat buď na možnou těžbu 
dřeva v pravěku (tyto typy sekerek byly 
v době bronzové využívané jako pra-
covní nástroje), nebo na možný kultovní 
význam Melechova. Především v období 
mladší doby bronzové docházelo k uklá-
dání depotů (skupin záměrně uložených 
předmětů) v oblasti dominantních poloh. 
Tyto předměty měly být darem božstvu. 

Mohlo se jednat i o cestovní obětiny 
darované bohům při cestě neznámým 
územím viz nálezy objevené v oblastech 
s minimem dalších nálezů. 

Lokality doby bronzové: Koňkovice, 
Dobrovítova Lhota, Ledeč nad Sázavou, 
Tis, Chotěboř, Proseč

Doba železná není v oblasti Svě-
telska ani havlíčkobrodského okresu 
jasně podložena nálezy. Existuje sporný 
nález mohyl z obce Michalovice, který 
však není možné jasně datovat. Nálezy 
spony volné konstrukce a laténského 
bronzového náramku, které jsou uložené 
v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, byly 
pravděpodobně do archeologické sbírky 
zakoupené.

Nálezy z doby římské (hlavně mince 
z různých období) se koncentrují přede-
vším v oblasti Chotěbořska (ze Světelska 
není známý žádný objev datovaný do to-
hoto období). Kliment Čermák na konci 
19. století prosazoval možnou existenci 
obchodních stezek pod Železnými ho-
rami a přes Havlíčkobrodsko pro období 
pravěku (ve středověku se později tyto 
cesty nazývají jako Libická, Haberská 
a Trstenická). K potvrzení své teorie 
využíval spojení tras středověkých ste-
zek s nálezy nejen mincí, ale také nálezy 
broušené industrie, které ale nekopírují 
jejich trasu a jsou v krajině více rozptý-
lené. 

Martina Pajerová
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Rob Becker – Caveman (Jeskynní muž)

Málokterý autor se může pochlubit 
takovým úspěchem, jako Rob Becker 

– vyprodat divadelní sály v USA stejně 
jako ve Slovinsku, v Německu jako 
ve Francii – to už chce hodně talentu 
a správného citu pro žhavé téma.

Komedie o tom, proč muži umí to 
a ženy nedokážou ono … snad každý 
člověk se alespoň jednou v životě za-
myslel nad příčinami neslučitelných 
rozdílů mezi oběma pohlavími. Ko-
mediální one man show ukazuje, že 
všechny své zvyky a zlozvyky si ne-
seme od pravěku, kdy muži byli lovci 
a ženy sběračkami. Geniálně napsané 
představení je složeno z etud ukazují-

Tip na filmy

Hon na čarodějnice
Středověká fantasy s Nicolasem 

Cagem a Ronem Perimanem. Tito dva 
přátelé mají dopravit dívku obviněnou 
z čarodějnictví a vyvolání morové epi-
demie do odlehlého opatství pro vymí-
tačské rituály a následný proces. Aby 
mohli úkol splnit, musejí překoná řadu 
děsivých událostí a nevysvětlitelných 
tajemných sil.

Nickyho rodina
Nicolas Winton před 2. světovou vál-

kou dopravil do Anglie z tehdejšího Čes-
koslovenska 669 dětí židovského původu 
a zachránil jim tak život. Nový film 
o tomto mimořádně lidském činu přiná-
ší dosud nezveřejněná fakta, svědectví 
a osudy nově objevených „Wintonových 
dětí“. Během natáčení filmu vzniklo 
více než 450 hodin materiálu.

Zelený sršeň
Brit je synem jednoho z největších 

mediálních magnátů v Los Angeles. Žije 
si bezstarostným  životem až do chvíle, 
kdy otec záhadně zemře a odkáže mu 
své mediální impérium. V té chvíli se 
Brit spojí s otcovým zaměstnancem 
Katóem a společně začnou bojovat proti 
zločinu. S využitím mnoha technických 
hraček, které Kató staví, si rychle budují 
mezi zločinci respekt.

Eva Doležalová

cích, jak moc jsme si všichni od pra-
věku podobní. Divácký smích pramení 
z upřímného poznání, že postavy na 
jevišti jsou oni sami.

Máte tedy i vy chuť se zase jednou 
rozesmát až k slzám? Přijďte se po-
dívat a osobně se přesvědčit, že tato 
volba byla správná.

Z internetu zpracovala Z. Horní
(upraveno)

C

Žralok ve zdi pokřtil cédéčko

V sobotu 12. února proběhl ve Sport 
baru Relaxa (bývalý Bazén) koncert 
rockové skupiny Žralok ve zdi, spojený 
s křestem jejího prvního CD s názvem 
Kontrakce! Během večera za příjem-
né atmosféry díky velké návštěvnosti 
a pohodové náladě všech učinkujících 
postupně zahrál nejen Žralok ve zdi, ale 
i zajímaví hosté. Na jevišti se postupně 
objevili Aleš Halama, Martin Lorenc 
z kapely Adrien, Rosťa Brezanský, Jana 
a Karel Vašíčkovi z kapely Z-Nadoraz 
a DJ Rocker. 

Po první části koncertu a po vystou-
pení hostů došlo ke křtu CD. Kmotrem 
byl Rosťa Brezanský za podpory všech 
hostů a celé kapely Žralok ve zdi. Těsně 
po křtu kapela představila svůj nový 
videoklip na píseň Zkus to s Lídou, ▶
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Karel Plíhal

V roce 2011 koncertuje a chystá nové CD.
Jak současného Plíhala „shrnout“ do 

několika vět? Jemná a hravá poetika, ne-
humpolácký humor a famózní kytarové 
umění. Od valčíků k blues, od latinsko-
amerických rytmů k swingu – to vše bra-
vurně, s typickými zvětšenými a zmen-
šenými durovými akordy. A jeho texty? 
Umělecky jdou ruku v ruce s kytarovou 
virtuozitou. Jsou krátké, tematicky rozma-
nité. Pro děti o zvířatech, pro dospěláky 
kouzelně erotické, občas autobiografické, 
často odvážně sebeironické. Zkrátka život 
v odlehčené, pozitivní energií nabité plíha-
lovské zkratce.

Karel Plíhal dokončuje poslední písně na 
nové album, postupně je zařazuje do svého 

▶ který se z velké části natáčel ve svě-
telském středověkém podzemí. Klip byl 
pouštěn do všech TV obrazovek, které 
v baru jsou – a že je jich tam požehna-
ně! Poté proběhla druhá část koncertu, 
kterou Žralok ve zdi odehrál ve velké 
pohodě a s nadšením. Na závěr večera 
až do pozdních ranních hodin zahrál 
DJ Rocker spoustu písniček pro všechny 
generace. 

Žralok ve zdi děkuje všem sponzorům 
a lidem, bez kterých by CD Kontrakce 
nevzniklo: Truhlářství – Martin Diviš, 
Občerstvení – Aleš Vopěnka, Vodoin-
stalace – Petr Lorenc, Granimex – Mirek 
Krpálek, pan Petr Habásko, Rosťa Bre-
zanský, Nahrávací studio Andys´ Sound, 
Jan Malina - Sport bar Relaxa, BH-Kon-
certy, manželkám a přítelkyním za po-
chopení a v neposlední řadě kulturnímu 
zařízení KyTICe Světlá n. S. za ochotu 
a spolupráci při natáčení videoklipu. 

Veškeré informace a fotografie z křtu 
najdete na www.zralokvezdi.wz.cz, 
videoklip na http://www.youtube.com/
watch?v=5Na6c-EHRcs.

Tomáš Beránek

pořadu, přidává nové básničky a snaží se 
tak divákům přinést vždy něco nového. Je 
zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo 
číst jeho veršovánky. Něco jiného je ale 
vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho 
koncertů.

Pozor! Koncert je nevhodný pro děti do 
12 let.

 „Moc se těším na setkání s vámi. Kromě 
známějších písniček, o kterých se domní-
vám, že je rádi uslyšíte, vám budu hrát 
i písničky z připravované desky. Nových 
básniček mám taky dost, tak snad vás 
nezklamu.“ Karel Plíhal

Převzato z  www.karelplihal.cz
zpracovala - zh-
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Březen – měsíc čtenářů 

I letos, stejně jako v minulých letech, 
se naše knihovna zapojí do kampaně 
na podporu čtenářství. Samozřejmě, že 
především dětské čtenáře aktivně mo-
tivujeme během celého školního roku 
pořádáním školních besed, čtenářských 
nocování a výtvarných dílen. Letos by-
chom rádi rozšířily možnost vzdělávání 
i pro seniory. Připravujeme pro ně zá-
kladní počítačové lekce. Budou se moci 
v důvěrně známém prostředí knihovny 
seznámit se základy práce s textovým 

Upozornění pro výtvarníky

Upozorňujeme neprofesionální výtvar-
níky Světelska na blížící se termín jejich 
tradiční výstavy. Ta letošní se uskuteční 

v termínu od 18. dubna do 7. května 
v tanečním sále Společenského domu ve 
Světlé n. S. K možnosti zde prezentovat 
svá díla zveme vedle pravidelných vysta-
vovatelů také další výtvarníky, kteří mají 
zájem předvést své výtvarné dovednosti 
návštěvníkům výstavy. Bližší informace 
noví zájemci obdrží v kanceláři oddělení 
kultury kulturního zařízení KyTICe, po-
řadatele akce.

Za oddělení kultury KZ KyTICe 
Zdena Horní (tel. 569 496 660) 

za výtvarníky 
Petr Křivský (tel. 724 716 585)

Foto: Z. HorníVýtvarníci, účastníci loňské výstavy 

VIII. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí

Ve dnech 27. a 28. května ožije město 
Světlá n. S. dětskými hlásky horáckých 
souborů a zpěvem zralých Horáků. Hos-
tovat zde bude i soubor ze středních Čech 

– Šáteček z Nymburka. Pořadatelé osloví 
i unikátní Maškaru ze Studnice u Hlin-
ska, zařazenou nedávno k nehmotnému 
kulturnímu dědíctví UNESCO. Ze zahra-
ničí jsou pozvány soubory z Polska, Bosny 
a Hercegoviny a z Indonésie.

Celých 18 let uplynulo od konání tehdy 
ještě nultého ročníku folklorního festi-
valu u nás. Světlá se díky festivalu stala 
ještě známější nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Propagační materiály 
Folklorního sdružení České republiky se 
prostřednictvím ministerstva zahraničí 
rozejdou takřka do celého světa. 

Letos přijede do Světlé 15 folklorních 
souborů z Horácka. Nebude chybět ani do-
mácí Škubánek. Program obohatí i pěvec-
ký sbor Gaudeamus a dechová hudba ZUŠ 
pod taktovkou pana učitele Jána Vaja.

Hlavním posláním folklorního festivalu 
Horácko zpívá a tančí je podpora, propa-
gace a rozvoj folklorních tradic v kraji 
Vysočina, na Horácku. Znovuobjevením 
písní, tanců, hudby, her, zvyků, obyčejů, 
lidové slovesnosti, dále krojů, výšivek 
a rukodělné práce se všichni zúčastnění  
hlásí k odkazu našich předků. Nezastupi-
telnou úlohou tohoto hnutí je poskytovat 
stovkám dětí a mládeže možnost smys-
luplně trávit volný čas. Zároveň je vede 
prostřednictvím prostého lidového umění 
ke vztahu k duchovním hodnotám.

Samotný festival počítá s aktivním 
zapojením dětí a mládeže nejen z našeho 

města, ale i z širokého okolí. Spojením sil 
mnoha pořadatelů se vytváří prostor pro 
tvorbu zdravé občanské společnosti a plně 
využívá lidských zdrojů.

Posláním festivalu je v neposlední řadě 
propagace kraje, regionu i samotného 
města. Rozšiřuje také kulturní nabídku 
našim spoluobčanům. Naplňuje jím 
Usnesení vlády České republiky ze dne 
11. června 2003 č. 571 o Koncepci účinněj-
ší péče o tradiční lidovou kulturu v České 
republice. 

Páteční program dne 27. května bude 
patřit dětem. Dopolední koncerty pro 
školy vystřídá odpoledne dechovka a Pra-
mínky – vystoupení dětských souborů. 
Uslyšíme i nejlepší dětské Zpěváčky 2011 
na Horácku.

Organizační štáb festivalu připravil pro 
příznivce lidové muziky a zpěvu i úspěšné 
večerní Posezení s moravskou, ale i čes-

kou písničkou. Uskuteční se v pátek večer 
v Městské restauraci. 

Sobotní dopoledne 28. května se ponese 
ve staročeském duchu – jarmark lidových 
řemesel na náměstí zpestří vystoupení 
souborů. Odpoledne projde městem prů-
vod souborů. Vrcholem festivalu bude 
galakoncert Horácko zpívá a tančí.

Nově se náš festival uskuteční ve Spor-
tovním centru Pěšinky.

Co si závěrem přát? Krásné počasí, 
milou pozornost diváků, hodně nápadů 
i sil organizátorům a přízeň podniků, 
organizací, firem i jednotlivců, kteří by 
mohli – v této těžké době – ještě podpořit 
náš festival.

Bankovní spojení: ČSOB 193 476 362/
0300, variabilní symbol 502

Mgr. Eva Pejchalová 
ředitelka festivalu

editorem a naučit se aktivně vyhledávat 
informace na internetu či pracovat s on-

-line katalogem. Obrovskou výhodou 
našeho kurzu bude individuální přístup. 
Podmínkou výuky je registrace v naší 
knihovně. Kurzy budou probíhat každý 
pátek od 1. dubna do 15. června.  

Rozhodly jsme se také vyhodnotit 
čtenáře roku 2010. Kritériem je počet 
návštěv v knihovně a počet výpůjček 
knih za uplynulý rok, jak je vykázán ve 
výpůjčním systému. Naším nej… čte-
nářem byl vyhodnocen pan Josef Pešta, 
který je vášnivým čtenářem a dlouho-
letým návštěvníkem naší knihovny. Na 
dotaz, co pro něj znamenají knihy, nám 
odpověděl: „Poznání, spoustu věcí, kte-
ré jsem neznal. Znamenají pro mě moti-
vaci, povzbuzení a sílu do dalšího života. 
Mrzí mě, že se lidé nechovají ke knihám 
s úctou. Kniha mluví o duši, nikdo by ji 
neměl svévolně ničit. Když vytrhnete list, 
znamená to, jako když stromu uříznete 
větev. Když přijdete o knihu, je to stejné, 
jako přijít o blízkého přítele. Návštěva 
knihovny je pro mě očistná a vždy se do 
ní těším.“ 

Letošní Březen – měsíc čtenářů bude 
ve znamení pravěku. V Galerii Na Půdě 
jsme připravily nejen pro školy didak-
tickou výstavu Nahlédnutí do pravěku. 
Cílem projektu je netradiční formou ▶
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CzechLink usnadní firmám nalezení kapitálového partnera

S hledáním investičních partnerů 
ze zahraničí pomůže českým podni-
kům CzechLink – speciální projekt 
CzechInvestu. V jeho rámci Agentura 
pro podporu podnikání a investic 

– CzechInvest zdarma vypracuje kom-
plexní prospekt s analýzou finančních 

výsledků přihlášených českých firem 
a bude je aktivně nabízet v zahraničí 
i v České republice. Projektem Czech-
Link rozšiřuje CzechInvest portfolio 
svých činností, kterými podporuje 
příliv investic do České republiky. 
CzechLink bude nápomocen českým fir-

mám při vyhledání joint-venture a akvi-
zičních partnerů. Společnostem, které 
se do projektu zaregistrují, pomůžou 
odborníci z CzechInvestu vypracovat 
komplexní prospekt společnosti s ana-
lýzou dosažených finančních výsledků. 
Tento dokument s mezinárodně srozu-

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

seznámit návštěvníky s nejstarší 
historií našeho mikroregionu, a navázat 
tak na velice zdařilé prezentace pravěku 
v zámeckém parku. 

V centru našeho zájmu je čtenář a čte-
ní ve všech jeho formách. Naším cílem je 
nabídnout všem návštěvníků knihovny 
co největší kontakt s knihovním fondem, 
proto pravidelně zveřejňujeme vybrané 
nové tituly na stránkách Zpravodaje. 
Při akvizici fondu se snažíme uspokojit 
všechny čtenáře a podle počtu návštěv-
níků a výpůjček si troufáme konstatovat, 
že naše práce přináší „knihovnické 
ovoce“. Jen pro zajímavost: naše knihov-
na má 1 332 registrovaných čtenářů, 
v loňském roce jsme půjčili 76 652 knih, 
časopisů a zvukových dokumentů. To 
je v průměru 57,5 výpůjček na 1 regis-
trovaného čtenáře a 11,3 výpůjček na 
1 obyvatele. Samozřejmě pro ty, kteří 
zatím s návštěvou knihovny váhají, by 
mohlo být pobídkou, že na ně čeká 
29 420 knih a 1 831 CD. Nabídka fondu 
je podle našeho mínění velice pestrá. 

I když se historie „čtenářského března“ 
začala psát v roce 1955, myšlenka propa-
gace četby neztratila na svém významu, 
naopak právě v dnešní době je velmi 
aktuální. Řada dětí má obrovské pro-
blémy s vnímáním psaného textu a jeho 
následnou interpretací. Mají oploštělé 
vyjadřovací schopnosti a s nimi spojené 
školní problémy. Také se v naší společ-
nosti rozmáhá funkční negramotnost. 
Pod tímto pojmem si představíme ne-
schopnost využívat informací z běžných 
zdrojů, například jízdních řádů, statistik, 
právních dokumentů a podobně. Funkč-
ní negramotnost může být překážkou 
pro pracovní a společenské uplatnění. 

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 18. 1. do 16. 2.:

Beletrie
Erben Václav 

- Vražda ve společnosti Consus
  - poslední případ Michala Exnera se 

odehrává více než deset let po pádu 
komunistického režimu, úspěšný 
kriminalista a doktor obojího práva 
se stal docentem a případu několika-
násobné vraždy se ujímá také díky 
vztahu k prezidentu společnosti 
Census

Prokšová Jitka - Láska po kapkách 
 - příběh dvou osaměle žijících lidí, 

kteří se kdysi poznali za tragických 
okolností a po letech na sebe náho-
dou narazili v menze mnichovské 
univerzity

Reich Helena - Mokrý hrob
  - detektivka z pera německé autor-

ky se vrací do roku 2002, kdy Pra-
hu zaplavila stoletá voda a po jejím 
ústupu zůstaly ve vestibulu metra na 
Václavském náměstí plující rakve

Rolečková Eva - Já, kníže Soběslav
  - historický román o bouřlivém osu-

du českého knížete Soběslava II., 
který se za svého života dotkl dna 
i největších výšin přemyslovského 
stolce

Všem těmto jevům lze předcházet roz-
vojem pravidelného čtenářství.

Rádi bychom ukončili trochu žertovně 
„Březen za kamna vlezem“, ale ve Světlé 

rozhodně s knihou z naší knihovny! Tak 
nashledanou u nás!

Vaše knihovnice

▶

Naučná literatura
Šedivý Zdeněk - Uranový gulag

  - autor předkládá nejen suchá fak-
ta, ale i fotodokumentaci a vyprá-
vění těch, kteří přežili jáchymov-
ské peklo

Walter Guy 
- Hon na válečné zločince

  - na vzorku několika nacistů autor 
ukazuje, jak se jim podařilo dostat 
se z Německa a kdo jim pomá-
hal utéct a založit novou existenci 
v zahraničí

Weidner Christopher 
- Doktor feng-šuej

  - dozvíte se, jak vytvořit ve svém 
bytě či domě zdravé klima, sezná-
míte se se základy zdravé výživy 
a posílíte svoje tělo akupresurou 
a léčivým cvičením čchi-kung

Knihy pro děti a mládež
Skálová Hana - Ježíšek

  - z vyprávění o vánočních zvy-
cích, které doprovázejí narození 
Jezulátka, se děti i rodiče dovědí 
spoustu zajímavostí

Žáček Jiří - Čertovská pohádka
  - Kašpárek s Honzou na cestě do 

pekla za záchranou princezny

Eva Kodýmová 
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mitelnými ukazateli výkonnosti firmy 
pak bude po dobu jednoho roku agentu-
ra prezentovat zájemcům o místní joint-

-venture partnery nebo akviziční cíle. 
Projekt CzechLink pomůže s navázáním 
spolupráce mezi partnery, kteří mají 
zájem o další rozvoj podnikání v daném 
oboru. Podporovány nebudou aktivity 
směřující k rozprodávání hmotného 
majetku fungujících českých podniků. 
České firmy, které mají zájem o vyhledá-
ní kapitálového či strategického partnera, 
s nímž by se mohly dále rozvíjet, se mo-
hou do projektu registrovat prostřednic-
tvím přihlášky zveřejněné na webových 
stránkách agentury CzechInvest, kon-
krétně na adrese www.czechinvest.org/
czechlink. Podmínkou účasti v projektu 
je pětiletá historie a funkčnost společ-
nosti, podnik tedy nesmí být v konkur-
zu nebo třeba v likvidaci. Informace 
zahraničním zájemcům o konkrétním 
investičním cíli v České republice bude 
agentura CzechInvest předávat pouze 
na základě smlouvy. Za účast v projektu 
Agentura CzechInvest nevybírá žádné 
poplatky (viz pozvánku na str. 28). 

Ing. Hana Medřická
ředitelka regionální kanceláře

Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest

101. narozeniny

Začátkem února oslavila světelská 
občanka paní Marie Zelenková úžasné 
101. narozeniny, ke kterým jí přišli po-
blahopřát starosta města Jan Tourek a ta-
jemník městského úřadu Jiří Moučka.

Text a foto: Zdeňka Horní

Pozvánka na RC rallye 

V sobotu 12. března se na dopravním 
hřišti u Základní Školy Lánecká usku-
teční již druhý ročník závodu rádiem 
řízených modelů soutěžních vozů rallye 
v měřítku 1:10 s elektropohonem. Ten-
to podnik s názvem RC rallye Světlá 
stejně jako minulý rok otevře závodní 
sezónu volného šampionátu RC rallye 
Tábor. Loňská premiéra na zdejších 
asfaltech a přilehlých prostranstvích 
pokrytých částečně sněhem sklidila 
jak mezi závodníky, tak mezi diváky 
velký ohlas a organizátoři znovu oče-
kávají účast soutěžících z celé české 
republiky. První závodník odstartuje 
do prvního měřeného úseku v 9:00 

hod., cíl závodu je očekáván zhruba 
v 16:00 hod. 

Tento koníček, který je vhodný pro 
modeláře/závodníky bez rozdílu věku, 
se v této kategorii těší v posledních 
letech velké oblibě, proto neváhejte 
a přijďte se v sobotu podívat nejen na 
souboje závodníků s časomírou a ná-
strahami tratě, ale i na výsledky mo-
delářské práce jednotlivých závodníků 
a soutěžních týmů.

Další informace o této volnočasové 
aktivitě lze získat na stránkách tábor-
ského šampionátu 

www.rc-tabor.com.
Petr Jaroš
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Vítání jara ve Světlé nad Sázavou 

Výzva pro šikovné kuchtíky, 
řemeslníky, hudebníky a divadelníky 
Město Světlá n. S. ve spolupráci s Čes-

kým svazem žen, kulturním zařízením 
KyTICe, Vlastivědným spolkem Světelsko, 
základními školami a dalšími organiza-
cemi ve městě připravuje na 16. 4. 2011 
celodenní akci Vítání jara ve Světlé nad 
Sázavou s bohatým programem.

Součástí akce bude Soutěž o nejchutněj-
ší velikonoční hlavičku a Jarní řemeslno-

-farmářské trhy s tvořivými dílnami.

1. Soutěž o nejchutnější velikonoční 
hlavičku
Pořadatel: město Světlá n. S. a partneři
Termín: sobota 16. dubna v areálu svě-

telského parku
Kdo se může zúčastnit: Zúčastnit se 

může každý občan s trvalým bydlištěm ve 
Světlé nad Sázavou a okolí.

Podmínky účasti: Účastníci soutěže 
upečou velikonoční hlavičku na vlastní 
náklady. Soutěžní výrobky budou v den 
konání akce vystaveny a zhodnoceny od-
bornou porotou i návštěvníky akce. Autoři 
vítězných výrobků budou oceněni drob-
nou odměnou a vítězné recepty se zveřejní 
ve Světelském zpravodaji.

Každý přihlášený ručí za čerstvost 
a zdravotní nezávadnost svého výrobku.

Co potřebujete k účasti: Do soutěže 
potřebujete 2 ks velikonoční hlavičky 
(nenakrájené, jeden bude vystaven pro 
hodnocení vzhledu, druhý organizátoři 
nakrájí k ochutnávání), pokud se budete 
chtít podělit s čtenáři o recept, přineste jej 
též. Dále budete potřebovat platný průkaz 
totožnosti.

Kde se můžete přihlásit: Soutěžní exem-
pláře jsou přijímány dne 16. 4. 2011 v době 
od 7.30 do 8.30 hod. ve Světelském muzeu 
(na zámku).

Bližší informace podá:
 • Lenka Marešová – Odbor majetku, 

investic a regionálního rozvoje
  e-mail: maresoval@svetlans.cz, 
  tel.: 569 496 654
 • Eva Kořínková – zastupitelka měs-

ta za sdružení nezávislých kandidá-
tů Svěžest

  e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz, 
  tel.: 774 446 556

2. Tvořivé dílny
Pořadatel: město Světlá n. S. a partneři
Termín: sobota 16. dubna v areálu svě-

telského parku

Kdo se může zúčastnit: Hledáme šikov-
né řemeslníky, kteří jsou ochotni nejen 
vystavit a prodat své výrobky, ale také je 
naučit vyrobit. Máme zájem např. o ma-
lování vajíček, pletení pomlázek a košíků, 
zdobení perníčků, vyšívání apod. 

Podmínky účasti: Podmínky dohodne-
me individuálně, pokud nás osloví Vaše 
nabídka.

Kde a kdy se můžete přihlásit: 
Přihlášky s přesným popisem nabí-

zené činnosti přijímá elektronicky do 
25. 3. 2011:
 • Lenka Marešová – Odbor majet-

ku, investic a regionálního rozvoje 
Městského úřadu Světlá n. S.

  e-mail: maresoval@svetlans.cz
 • Eva Kořínková – zastupitelka měs-

ta za sdružení nezávislých kandidá-
tů Svěžest

  e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz

3. Jarní řemeslno-farmářské trhy
Informace pro účastníky:
Pořadatel: město Světlá n. S. a partneři
Termín: sobota 16. dubna od 9 do 17 hod. 

v areálu světelského parku
Kdo se může zúčastnit:

 • prodejci uměleckého zboží, řemesl-
ných výrobků a vlastních výpěstků

 • provozovatelé atrakcí včetně hu-
debních a divadelních produkcí

Upozornění: Akce není určena pro pro-
dejce běžného spotřebního zboží.

Nabídka pořadatele: 
Umístění stánku zdarma, v případě po-

třeby možnost zapůjčení nebo pronájmu 
stánku (po předchozí domluvě).

Drobné občerstvení pro přihlášené pro-
dejce a provozovatele produkcí.

Pořadatel neručí za dodržování autor-
ských práv.

Co potřebujete k účasti:
 • živnostenský list opravňující ke 

konkrétní řemeslné či umělecké 
výrobě, jednorázový prodej ruko-
dělných výrobků či výpěstků bez 
živnostenského listu je možný, ne-
smí však jít o soustavnou činnost ve 
smyslu živnostenského zákona 

 • platné potvrzení účasti, které získá-
te včas zaslanou a podepsanou ná-
vratkou a potvrzením organizátora, 
že jste byli vybráni

 • prodej výrobků (výpěstků) pouze 
z vlastní produkce

 • stánek v kombinaci dřevěné kon-
strukce a textilní krytiny – orga-
nizátor akce si vyhrazuje právo na 
vykázání prodejce s nevhodným 
stánkem nebo sortimentem

 • přiměřeně stylový oděv
 • označení místa dle obecných před-

pisů a viditelně tabulkou vydanou 
organizátorem akce

 • pokud budete vybráni, dostavte se 
do 8.30 hodin, jinak Vaše místo 
propadne

Prodejci jsou povinni zajistit, aby místo 
bylo po ukončení akce předáno v původ-
ním stavu – čisté a uklizené, pokud to vy-
žaduje charakter prodeje, výrobce si zajistí 
vlastní odpadkový koš.

Pořadatel neručí za dodržování autor-
ských práv.

Jak a kdy se můžete přihlásit: 
Po vyplnění a podepsání přiložené 

návratky a jejím odeslání poštou nebo 
elektronicky (vlastnoručně podepsanou 
a naskenovanou nebo s elektronickým pod-
pisem) na adresu: maresoval@svetlans.cz, 
případně osobním doručením na adresu: 
Městský úřad Světlá n. S., odbor majet-
ku, investic a regionálního rozvoje, paní 
Lenka Marešová, náměstí Trčků z Lípy 18, 
582 91  Světlá n. S. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat 
účastníky trhu, přednostní právo účasti 
budou mít zájemci ze Světlé nad Sázavou 
a blízkého okolí. 

Uzávěrka přihlášek je 25. března. 
Do 1. dubna budete elektronicky vyro-

zuměni o výsledku výběru a v případě, že 
budete vybráni, obdržíte zároveň potvrze-
ní účasti. 

Prosíme, uveďte v návratce elektro-
nický kontakt, pokud nebude uveden, 
nebudete zpětně kontaktováni.

Případné dotazy před odesláním ná-
vratky zodpoví:
 • Lenka Marešová – odbor majetku, 

investic a regionálního rozvoje
  e-mail: maresoval@svetlans.cz, 
  tel.: 569 496 654
 • Eva Kořínková – zastupitelka měs-

ta za sdružení nezávislých kandidá-
tů Svěžest

  e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz, 
  tel.: 774 446 556
 • Ivo Urbánek – soukromý podnikatel
  e-mail: urbanekivo@seznam.cz, 
  tel.: 604 927 340
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V prvních měsících nového roku býva-
jí velkou společenskou událostí, hlavně 
pro mladé, maturitní plesy. Příprava 
takové akce zabere mnoho času, obná-
ší starosti se zajištěním hudby, květin, 
výzdoby sálu a dalších povinnosti po-
třebných pro hladký průběh. Výsledkem 
by měla být celoživotní vzpomínka na 
studentská léta zakončená právě matu-
ritním plesem. A nyní si představte, že 
toto úsilí je narušeno jedinci, kteří nevě-
dí, jak zvládat vypité množství alkoholu 
a své chování pod jeho vlivem. 

P. B. a D. P., dva mladíci, kteří vypili 
víc než snesli, nařkli šatnáře, kteří se 
starají o odložené svršky, ze zloděj-
ství a nevybíravými slovy je uráželi. 
Požadovali vydání svých kabátů, ale 
zapomněli, že už v průběhu noci jeden 
z nich přišel se šatním lístkem a kabáty 
si vyzvedl. Nyní požadavek šatnářů, 
aby předložili šatní lístek, ignorují. 
P. B. trvá na vydání kabátu, jeho kama-
rád D. P. se domáhá kožené bundy, prý 
v hodnotě pět tisíc korun. Incident se 
samozřejmě neobejde bez pozornosti 
účastníků plesu a samotných pořadate-
lů – maturantů. Veškeré vysvětlování 
šatnářů, že si kabáty již vyzvedli a že 
P. B. byl viděn, jak s nimi pobíhá, bylo 
marné. D. P. volá policii a ta po příjezdu 
rozhoduje o prohledání šatny. Vyzývá 
D. P., aby šel prohlédnout kabáty do šat-
ny a protesty šatnářů ani přihlížejících 
nebere v úvahu. Pořadatelé se rozbíhají 
po sále a záhy přinášejí několik bund, 
které ležely různě mezi stoly a nikdo se 
k nim nehlásil. A co myslíte? Mezi nimi 
byla i bunda, ke které se najednou hlásil 
P. D., ovšem nebyla kožená za pět tisíc, 
nýbrž látková. Za kolik korun, to jsme 
se už nedozvěděli. Kabát, který se před 
příjezdem policie válel na odkládacím 
pultu ve vstupní hale a P. B. jej nazval 
kusem hadru, který mu nebude nikdo 
vnucovat, se nyní ukázal jeho majetkem, 
ke kterému se hrdě hlásil.

Celá záležitost byla a dodnes je ne-
smírně nepříjemná. Dotkla se slušných 
lidí, zkazila krásný zážitek z jinak moc 
hezkého plesu. A co ti dva výtečníci? 
Myslíte, že se omluvili pořadatelům, 
hostům, šatnářům? Ani náhodou! 

S opilci prý nemá smysl se o něčem 
bavit, natož po nich chtít – třeba do-
datečnou – omluvu. Kam se poděla 
slušnost?

J. Č. 

Quasimodo a spol.

Masky u Honzy

Večer v poslední lednovou sobotu se 
v pivnici Malý Honza konalo setkání 
masek. Sešlo se jich kolem padesáti, 
čímž značně převýšily počet „normál-
ních“ návštěvníků. Přišli Skotové, Ha-
vajanky, pirát, hasič, Nšo-či, dvě sličné 
kovbojky a dvě čertice, Šebestová dora-
zila s telefonním sluchátkem a brašnou 
svého spolužáka Macha snad rovnou ze 
školy, objevil se anesteziolog, kterému 
jenom chyběl na zádech nápis Děkujeme 

– odcházíme, záchranář z Pobřežní hlíd-
ky občas hodil mezi tančící záchranný 
kruh přivázaný na laně, byl tu i lázeňský 
švihák a také Maradona se svým typic-
kým účesem a desítkou na modrobíle 
pruhovaném dresu. Největší pozornost 
však poutal Quasimodo a dvojice, jak 
jenom ji nazvat, Hlavouni?

-jv-
Foto: Pavel Domkář

Kam se poděla slušnost?

Když není dříví, i pneumatiky dobře hoří… (text a foto: Jaroslav Vála)
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Svaz žen v Praze

Místní organizace Českého svazu žen 
nezahálí ani v novém roce. Tentokrát 
dne 12. 2. zorganizovala zájezd do Prahy. 
Nejprve se v Divadle U Hasičů přidala ke 
gratulantům k 80. narozeninám herečky 
Jiřiny Jiráskové. Herečka je slavila v po-
řadu Tobogan Českého rozhlasu 2, který 
moderuje Aleš Cibulka.

Herečce v přímém přenosu popřál ze zá-
moří režisér Miloš Forman, osobně se zú-
častnila herečka Veronika Žilková, režisér 
Jiří Strach, kastelán hradu Karlštejn a he-
reččin buldoček Amálka. Předsedkyně 
svazu žen Eva Lukešová k tomu dodává: 

„Pořad Tobogan pravidelně poslouchám, 
takže je pro mě účast v něm neobyčejný 
zážitek. Paní Jirásková je pozoruhodná 
dáma, stejně jako moderátor pan Aleš 
Cibulka, který je velmi vtipný a pohotový. 
Oběma za naši organizaci předala Marie 
Rauerová květiny.“

Dalším bodem programu byla návštěva 
Pražského hradu, kde účastníci zájezdu 
zhlédli relikviář svatého Maura a další 
památky.

Eva Kořínková

DiaKoutek

Vážení čtenáři,
glukometry už zná téměř každý diabe-

tik. Přístroje velké jako dlaň, které kdekoli 
během pár vteřin změří hladinu glykemie 
z kapky krve odebrané z prstu, si už běž-
ně kupují i diabetici, kterým je nehradí 
zdravotní pojišťovny. Co od těch přístrojů 
čekat, jak vybrat „ten pravý“, co naopak 
čekat nemůžeme?

Glukometr může poskytnout dobrý 
přehled, jak je naše cukrovka kompen-
sovaná mezi návštěvami u lékaře, v době 
přechodného onemocnění, může pomoci 
odlišit příčinu akutní nevolnosti, může po-
moci nám i našemu lékaři odhalit, kterou 
část dne máme opakovaně hladiny cukru 
vysoké a kdy se naopak nebezpečně snižu-
jí. Nejlepší je domluvit si se svým lékařem, 
jak často a ve kterou denní dobu se měřit, 
abychom z naměřených čísel získali co 
nejvíce.

Na trhu je glukometrů kolem 30 typů, 
nevím o žádném registrovaném, který by 
byl „špatný“. Poraďte se se svým lékařem, 
se kterými typy má dobré zkušenosti 
a které používá, nezapomeňte říci, co 
byste si od přístroje přáli vy (nejlevnější 

měřící proužky, co nejjednodušší obslu-
hu, co největší písmo atd.). U glukometrů, 
které váš lékař používá, můžete čekat 
pomoc s „opravou“ nejběžnějších poruch, 
bez problémů a čekání dostupné proužky, 
servis v případě poruchy atd. Pokud je 

„ten váš“ jediný v okrese, proužky do něj 
bude muset lékárna objednávat, v případě 
poruchy přístroje budete muset kontakto-
vat výrobce nejspíše sami, malé nebo nové 
výrobce váš lékař nemusí znát.

Pokud vám přístroj přestane měřit, vy-
měňte baterku, zkontrolujte, že nemáte 
prošlé měřící proužky, zkontrolujte podle 
návodu, že dodržujete předepsaný postup, 
pokud máte glukometr, který se kóduje či-
pem na každé balení proužků, zkuste pou-
žít nové balení proužků a nový čip. Pokud 
problém trvá, volejte svému lékaři.

Od glukometru nečekejte „absolutní 
přesnost“, nemá smysl srovnávat, že „ráno 
jsem měl před týdnem glykemii 8.0 a dnes 
12 ve stejnou dobu. Glukometry mají po-
volenou odchylku měření až 20 % a namě-
řených 8 i 12 odpovídá skutečné glykemii 
v krvi 10 mmol.

MUDr. Eva Pěkná

Sportovec města Světlá n. S.

Sportovce a sportovní kolektivy pro 
ocenění za rok 2010 navrhovaly samy 
sportovní kluby a oddíly, ale sportovce 
města Světlá n. S. vybrala  komise pro 
koordinaci sportů při městském úřadu. 
Po zvážení všech sportovních výkonů 
světelských sportovců v loňském roce 
získal čestný titul Sportovec města 
Světlá n. S. za rok 2010 třicetiletý volej-
balový reprezentant Peter Pláteník, který 
v současné době působí v tureckém klu-
bu Ziraat Bankasi Ankara. V loňském 
roce Peter odehrál 40 zápasů v turecké 
lize a v tureckém poháru, jeho tým 
skončil v lize na 2. místě a stal se vítě-
zem tamního poháru. Vedle toho volej-
balisté Ankary, s Pláteníkem v sestavě, 
hráli 8 utkání v prestižním evropském 
poháru. Největším úspěchem volejbalis-

ty ze Světlé bylo vystoupení na loňském 
mistrovství světa v Itálii, kde nastoupil 
ve všech utkáních, z nichž se nejvíce 
cení tři vítězství nad soupeři ze světové 
špičky (Bulharsko, Francie a US). V se-
stavě trenéra Jana Svobody patřil Peter 
k opravdovým tahounům reprezentační-
ho týmu a jeho výkony byly po zásluze 
oceněny samotným direktoriátem svě-
tového šampionátu, když byl vyhlášen 
nejlepším nahrávačem mistrovství světa. 
Pláteníkova reprezentační kariéra je 
skutečně dlouhá, vždyť na svém prvním 
mistrovství světa si zahrál v roce 2002 
v Argentině. Titul sportovce města je 
tedy ve správných rukách. 

jív
Foto: archiv P. Pláteníka
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Město ocenilo své sportovce

V pondělí 7. února se uskutečnil již XI. 
ročník slavnostního vyhlášení sportovce 
města Světlá n. S. a ocenění úspěšných 
sportovců za reprezentaci města. Oddíly 
TJ Sklo Bohemia a sportovní kluby již 
tradičně na výzvu sportovní komise 

městského úřadu navrhly své sportovce 
a trenéry k ocenění. Letošní akt poděko-
vání sportovcům se uskutečnil ve spole-
čenském sále kulturního domu a pořáda-
jící sportovní komise připravila skutečně 
bohatý slavnostní program, který svými 
vystoupeními zpestřili hudební folková 
skupina Vánek, taneční skupina světelské-
ho Domu dětí a mládeže a úspěšní vyzna-
vači bojového umění Kug-fu. V krátkém 
projevu starosta města Jan Tourek nejprve 
poděkoval všem přítomným sportovcům 
a trenérům za reprezentaci města a zdů-
raznil, že si město váží všech sportovců, 
ale především těch oddílů a klubů, které 
pracují s mládeží. Zajímavá byla jeho in-
formace o finančních prostředcích, které 
město vynakládá na podporu sportu. Pro 
ilustraci, v rozpočtu města pro rok 2011 je 
pamatováno na sport částkou 1,152.000 
Kč. Potom již přišlo na řadu oceňování 
navržených sportovců a trenérů. Diplomy, 
skleněné plakety a květiny předávali sta-
rosta Jan Tourek a předseda sportovní ko-
mise Radek Volšanský, kteří neopomenuli 
všem oceňovaným poděkovat za šíření 
dobrého jména města Světlá nad Sázavou 
a popřát další sportovní úspěchy. Nejpr-
ve si potlesk zaplněného sálu vyslechli 

trenéři, na které se mnohdy zapomíná. 
Trenéry roku 2010 byli vyhlášení Jaromír 
Hubený (fotbal), Jozef Foťko (atletika), 
Vlastimil Mareš (šachy) a za zásluhy na 
zapojování žáků do sportovních soutěží 
učitel ZŠ Lánecká Tomáš Rosecký.  V ka-

tegorii sportovních kolektivů se dostalo 
ocenění hokejovým juniorům HC Světlá 
n. S., A družstvu stolních tenistů TJ Sklo 
Bohemia, dále A týmu Šachového klubu 
Sklo Bohemia a družstvu juniorek volej-

Čtveřice sportovkyň, které již oblékly reprezentační dres České republiky. Zleva: 
Jarmila Machačová, Kristýna Roučková, Věroslava Marešová a Kristýna Kroužková

balového oddílu TJ Sklo Bohemia. Další 
kategorií byli jednotlivci z řad mládeže: 
hokejová brankářka Monika Sobotková, 
atleti Hana Ptáčníková, Jan Zahradní-
ček a Jan Majer. Barbora Sadílková, Jan 
Kadlec a Veronika Pazderková z oddílu 

Dragonstyle kung-fu, mladí fotbalisté 
Jakub Němec, Petr Fillipi, Patrik Urbánek, 
Martin Prášek a Lukáš Sobek. Pět jmen 
oceněných měla kategorie jednotlivců do-
spělých: Jana Pertlová (turistika), Jaroslav 
Janáček (šachy), Ondřej Peca (tenis), Jiří 
Tvrdý (futsal) a Miroslav Křikava (fotbal). 
Novinkou letošního vyhlášení sportov-
ců města bylo ocenění těch, kteří to ze 
Světlé dotáhli až do reprezentace České 
republiky. Všem v sále se představila 
čtveřice úspěšných dívek: přední světová 
závodnice v dráhové cyklistice Jarmila 
Machačová, tenisová mistryně Evropy 
v kategorii dívek do 14 let Kristýna 
Roučková, bronzová medailistka z volej-
balového MS juniorek v Srbsku Věroslava 
Marešová a úspěšná atletka kladivářka, 
členka reprezentace do 22 let Kristýna 
Kroužková. Tradičně posledním bodem 
programu bylo vyhlášení sportovce města 
Světlá n. S. za rok 2010. Tento čestný titul 
získal volejbalový reprezentant Petr Pláte-
ník, který se mimo jiné stal na loňském 
světovém šampionátu v Itálii nejlepším 
nahrávačem. 

Text a foto: jív

Již několikrát oceněná Hana Ptáčníková, 
která se v současné době připravuje na 

halové mistrovství ČR

Trenér oddílu Dragonstyle kung-fu 
Vladimír Honkyš v doprovodném 

programu předvedl, jak dokáže holou 
rukou přerazit cihlu
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Jako každoročně oslovila sportov-
ní komise města všechny sportovní 
kluby, aby navrhly své nejúspěšnější 
jednotlivce a kolektivy pro akci Vy-
hlášení Sportovce roku 2010 města 
Světlá nad Sázavou. Hokejový klub 
nominoval v kategorii sportovních 
kolektivů družstvo juniorů. 

V sezoně 2010/2011 dělají junioři svě-
telskému hokeji skutečně radost. Tým 
vedený trenérem Lukášem Studeným 

Junioři z Pěšinek bojovali o bronz

Kapitán týmu Jaroslav Doležal se stal 
střelcem mužstva a současně nejlepším 

hráčem v kanadském bodování (24 gólů + 
29 asistencí)

prožil úspěšnou sezonu, když v základ-
ní části Krajské ligy juniorů skončil 
po čtyřiadvaceti zápasech na pěkném 
4. místě tabulky se stejným počtem 47 
bodů jako třetí hokejisté HC Chotěboř. 
Právě to 4. místo zaručovalo juniorům 
z Pěšinek hrát play off o titul přeborní-
ka kraje. 

Dle modelu soutěže KLJ první čtyři 
týmy hrály semifinále vyřazovacím 
způsobem na dvě vítězná utkání o po-
stup do finále a vyřazené týmy si to 
rozdaly o 3. místo. V play off vyšel 
na svěřence trenéra Studeného vítěz 
základní části soutěže HC Chrudim. 
V prvním zápase v Chrudimi prohráli 
světelští hokejisté 1:4, když onu jednu 
branku dal kapitán družstva Jaroslav 
Doležal. 

Nadějný průběh měla v pátek 
18. února odveta v Pěšinkách, která se 
hrála před návštěvou 150 diváků. Po 
dvou třetinách byl na ukazateli skóre 
stav 3:2 pro domácí a trval do 43. mi-
nuty, leč potom hosté stav otočili na 
konečných 3:4 a juniory Světlé čekalo 
dvojutkání o třetí místo. Soupeřem byli 
hokejisté HC Chotěboř. První zápas 
se hrál po uzávěrce tohoto čísla SZ 
v pátek 25. února a odveta v Chotěboři 
o den později. Proto konečné umístění 
s celkovým hodnocením sezony druž-
stva juniorů HC Světlá n. S. přineseme 
v dubnovém čísle Světelského zpravo-
daje. 

Text a foto: jív

Sportovec roku po třech letech

Když se 25. února 2008 v obřadní 
síni světelské radnice konalo slav-
nostní vyhlášení Sportovce roku 2007 
města Světlá n. S., z devíti nominova-
ných vybrala sportovní komise nepříliš 
známou, tehdy sedmnáctiletou atletku 
Kristýnu Kroužkovou. Byla jednou 
z atletických nadějí z líhně světelské-
ho trenéra Jozefa Foťka a reprezen-
tovala přední atletický klub Hvězda 
SKP Pardubice. Zmíněného ocenění 
se jí dostalo především za reprezentaci 
na mistrovství světa do 17 let v hodu 
diskem. Tehdy dokonce jako juniorka 
soutěžila ve Španělsku v dresu klubu 
Castellon Playas v tamní národní lize 
družstev. 

Během sezony 2009 se Kristýna roz-
hodla pro svoji současnou specializaci, 
začala se věnovat především kladivu, 
pro které má dle svého trenéra Pav-
la Studničky největší předpoklady. 
A kam pokročila atletka ze Světlé ve 
své sportovní kariéře? 11. červen-
ce 2009 si na mítinku v Chrudimi 
utvořila osobní rekord, když čtyřki-
logramové náčiní z wolframu poslala 
do vzdálenosti 49,47 m. V loňské 
sezoně 2010 vedle startů v extralize 
družstev soutěžila též na mistrovství 
České republiky mužů a žen v Třinci. 
V kouli žen tam vybojovala 5. místo 
výkonem 13,70 m a stejné umístění 
získala ve své disciplíně kladivu, když 

své náčiní poslala do vzdálenosti 57,07 
m. To největší zlepšení mladé kladi-
vářky přišlo 1. září loňského roku na 
atletickém mítinku v Pardubicích, kde 
hodila 62,62 m daleko a zařadila se 
tak do naší ženské kladivářské špič-

ky. Od 11. července 2009 do 1. září 
2010 to bylo zlepšení o 13,15 m a za 
tento výkonnostní posun si vysloužila 
v atletických kruzích neoficiální titul 
skokan roku. Vedle domácích startů 
reprezentovala Světelačka Kristýna 
Kroužková v mezistátním trojutkání 
Slovinsko – Maďarsko – Česká repub-
lika žen do 22 let ve slovinském Celje. 
Tam vybojovala třetí místo, když koulí 
hodila 13,08 m a čtvrté místo získala 
v kladivu, které poslala do vzdálenosti 
58, 95 m.  

V sobotu 19. února startovala Kris-
týna Kroužková v dresu svého klubu 
Hvězda SKP Pardubice na Halovém 
mistrovství ČR dospělých ve vrhu 
koulí, které se uskutečnilo v pražské 
Stromovce. Skončila tam na pěkném 
7. místě, když kouli poslala na značku 
13,71 m a k bronzové medaili jí scháze-
lo 74 cm. Závod vyhrála její oddílová 
kolegyně Jana Kárníková s výkonem 
15,27 m. Vedle startů v juniorské re-
prezentaci a extralize družstev bude 
pro Kristýnu Kroužkovou v letošní 
sezoně prioritou mistrovství Evropy 
do 23 let, které se uskuteční v polovině 
července v Ostravě. 

jív
Foto: archiv klubu Hvězda SKP Pce
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Zima malých fotbalistů

Družstvo mladší přípravky FK Bohe-
mia, vedené trenéry Slávkem Muzikářem 
a Petrem Janotou, si zimní přípravu v tělo-
cvičně zpříjemňuje halovými turnaji. Tím 
nejvíce povedeným byl pro kluky Halový 
turnaj přípravek, který se hrál koncem led-

na v Ledči n. S. Vedle domácího družstva 
FK Kovofiniš a přípravky Světlé startova-
la dvě družstva Slovanu Havlíčkův Brod, 
malí fotbalisté Sokola Štoky a TJ Jiskra 
Zruč n. S. Hrálo se dvoukolově systémem 
každý s každým a hrací doba byla 1 x 12 
minut. Každé družstvo tedy odehrálo bě-
hem jednoho dne deset utkání. Přípravka 
Světlé si vedla velice dobře, když dokázala 
dvakrát porazit domácí tým stejně jako B 
tým Havlíčkova Brodu. S fotbalisty Zruče 
n. S. světelští jednou vyhráli a jednou 
uhráli bezbrankovou remízu, kluky ze 
Štoků nejprve porazili 2:0, ale druhý zápas 
s nimi nečekaně prohráli 1:2 a jako jediní 
dokázali porazit pozdější vítěze A tým 
Havlíčkova Brodu 1:0, když v prvním 
zápase stejným poměrem prohráli. 

V konečné tabulce skončila přípravka 
FK Bohemia Světlá n. S. na pěkném 
2. místě s 22 body za sedm vítězných 
zápasů, jednu remízu a dvě prohry. Svě-
řenci trenérů Muzikáře a Janoty nastříleli 
v deseti zápasech 12 branek, o které se 
podělili Adam Skalický (5), Ondřej Mu-
zikář a Jan Dušátko (2) a po jedné brance 
Adam Böhm, Samuel Cenek a Petr Janota. 
Po celý turnaj chytal znamenitě Jakub 
Němec, vždyť družstvo Světlé obdrželo 
pouze 4 góly. 

Pořadí družstev v Ledči n. S.: 
1. Slovan Havlíčkův Brod A 25 bodů
2. FK Bohemia Světlá n. S. 22
3. FK Kovofiniš Ledeč n. S. 16
4. TJ Jiskra Zruč n. S. 13

Přípravka FK Bohemia Světlá n. S. se stříbrnými medailemi z Ledče n. S. 
Zleva: Vojtěch Křivohlavý, Adam Böhm, Samuel Cenek, Ondřej Muzikář, Jakub Němec, 

Adam Skalický, Petr Janota, Ladislav Dušátko a Jan Dušátko

5. Sokol Štoky 10
6. Slovan Havlíčkův Brod B 0. 
Nejlepším hráčem Světlé byl vyhlášen 

Adam Skalický.
Naopak smolný byl pro přípravku Světlé 

únorový Halový turnaj přípravek v Přiby-
slavi, na kterém startovalo osm týmů. Ze 
sedmi zápasu to byly hned čtyři bezbran-
kové remízy 0 : 0 se Sokolem Tis, Sokolem 
Habry, Havlíčkovou Borovou a Ždírcem 
n. D. Dvakrát malí fotbalisté Světlé pro-
hráli, 0:1 s FC ŽĎAS Žďár n. S. a 0:2 
s domácími fotbalisty, kteří se stali vítězi 
turnaje. Jediného vítězství dosáhli kluci ze 
Světlé, když porazili 3:0 Sokol Radostín 
n. Osl. a o tyto tři jediné góly v turnaji se 
zasloužili Adam Skalický 2 a Jan Dušátko 
1. Díky dobrému bránění a výkonu bran-
káře Jakuba Němce dostala přípravka FK 
Bohemia v sedmi zápasech pouze 3 góly, 
ale také jen 3 góly dala a ve fotbale platí, 
že kdo nestřílí góly, ten nevyhrává. 

Konečné pořadí družstev na turnaji 
v Přibyslavi: 

1. SK Přibyslav
2. Sokol Havlíčkova Borová
3. Dekora Ždírec n. D.
4. Sokol Habry
5. FC Žďár n. S.
6. FK Bohemia Světlá n. S.
7. Sokol Radostín n. O.
8. Sokol Tis
Nejlepším hráčem světelské přípravky 

byl vyhlášen Adam Böhm.
Text a foto: jív

Šipky

Arrows Světlá mezi nejlepšími týmy 
v republice
V Českém poháru se světelským šip-

kařům opět daří. V prvním kole měli 
volný los, ve druhém narazili na rezervu 
Formanských Dravců a zvítězili 21:5. Ve 
třetím kole neboli v semifinále kraje 
Vysočina se utkali doma s Jokers Horní 
Cerekev a po velkém boji zvítězili 21:
14. Ve finále kraje se opakoval loňský 
souboj mezi Tajfunem a Arrowsem, ten-
tokrát však Tajfunu nepomohlo ani do-
mácí prostředí a po prohře 15:21 pojedou 
do Adamova, kde se koná Velké finále 
Českého poháru, Světeláci. Přejme si, ať 
se jim zadaří minimálně jako vloni, kdy 
skončili na 9. místě.

Arrows po základní části třetí
V posledním kole základní části se 

Arrows Světlá utkali s rivalem z Hav-
líčkova Brodu, týmem z Tajfunu. Po 
velkém boji zvítězili světelští šipkaři 10:
8 a upevnili si třetí místo v 1. lize Vyso-
činy. Na druhou pozici ztrácejí 4 body 
a ve skupině o titul tak bude stále o co 
bojovat. 

Pozvánka na turnaje
Restaurace Pohoda opět letos pořádá 

seriál turnajů v elektronických šipkách, 
tentokrát s názvem Pub Tour 2011. Hrají 
se opět středy od 18:30 hod. Srdečně 
zvou pořadatelé, sponzoři a provozova-
telé. 

Hospodská liga Vysočiny
V Hospodské lize se nejlépe ze svě-

telských družstev daří týmu Kinghouse 
Pohoda, který je aktuálně na třetím 
místě se ztrátou čtyř bodů na vedoucí 
Viper Golčův Jeníkov. V bodování ligy 
je v čele Josef Rezek z týmu Starý Mlá-
denci ´09 Světlá, mezi ženami pak Lucie 
Wolfová z Rebelů Světlá. 

Více info na www.sipkar.wz.cz. 
Ondřej Bareš
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návštěvnost tomu vůbec neodpovídala. 
Provozovatelé vleku byli nezvykle níz-
kým počtem návštěvníků zklamáni. 

Koncem ledna jakoby zima chtěla 
dát najevo, že ještě nekončí, vlek 
28. ledna opět rozjel. Ale netrvalo to 
dlouho, 5. února vyvezl vlek poslední 
lyžaře na vrchol sjezdovky, ale to již 
byl sníh značně rozměklý, teploměr 
byl hodně nad nulou a začalo pršet. 
Předseda Lyžařského klubu Jaroslav 
Kaiser prozradil, že během jednoho 
dne stačilo odtát snad 20 cm sněhu. 
A to byl asi konec jednatřicáté sezony 
lyžování na Kadlečáku. Ta předcháze-

-contactu proto, že ve své kategorii 
byly jediné a neměly soupeře, ale 
zasloužily si je, protože na tréninku 
poctivě trénovaly, potily pot a krev 
a faktem je, že nemohly za to, že ne-
mají soupeře. Dostaly medaili za to, 
že měly jako jediné odvahu a snahu 
zúčastnit se zápasu, tudíž ve své kate-
gorii jsou opravdu nejlepší, byť neměly 
soupeře, protože ostatní nenastoupily 
nebo to vzdaly. Za velice velký úspěch 
pokládám další zlatou medaili, kterou 
získala Zuzana Tvrdá ve svých 13 
letech v kategorii formy beze zbraně 
do 16 let, což je pro nás velký úspěch. 
Stříbrnou medaili získala Bára Sadíl-
ková také v kategorii formy do 16 let. 
Bronzová medaile patří Filipu Štefko-
vi za semi-contact. Za úspěch poklá-
dám také umístění Barbory Špatzové 
(5. místo) v kategorii formy do 8 let 
a Tomáše Prokopa (6. místo), protože 
to byly jejich první závody takového 
formátu a konkurence byla opravdu 
silná. 

Další info na www.dragonstyle.cz 
Vladimír Honkyš

Úspěchy v bojovém umění

V sobotu 29. ledna se v Bieruni 
v Polsku uskutečnil 14. ročník otevře-
ného mistrovství Grand Prix v Bieruni 
pod hlavičkou IBF.

Soutěže se zúčastnili tito adepti: Fi-
lip Štefka, Zuzana Tvrdá, Barbora 

Sadílková, Tomáš Prokop a Barbora 
Špatzová. Náš výborný tým získal cel-
kem tři zlaté medaile, jednu stříbrnou 
a jednu bronzovou.

Zuzana Tvrdá a Barbora Sadílková 
sice získaly zlatou medaili v semi-

Ne příliš dobře vykročil lyžařský 
areál na Kadlečáku do čtvrté desítky 
svého života. Takovou zimu členové 
Lyžařského klubu Kadlečák dlouho 
nepamatují.  I tu 31. sezonu zahájili 
tradičně zasněžováním, byť teploty 
vzduchu kolísaly a výrobě technického 
sněhu příliš nepřály. První nedočkaví 
lyžaři se na Kadlečáku svezli v nedě-
li 5. prosince, potom byla přestávka 
a lyžovalo se opět pouze jeden den 
až 11. prosince. Teprve 17. prosince 
začal delší blok provozu vleku a trval 
26 dnů do 12. ledna 2011. Podmínky 
pro lyžování byly skutečně ideální, ale 

Slabší sezona na Kadlečáku

jící končila 18. března 2010, zakže se 
tehdy lyžovalo 65 dní. Ale členové klu-
bu přijali letošní zimu ve jménu rčení 

„Každý den není posvícení“ a věří, že 
příští sezona bude lepší. A již nyní 
hlásí tradiční novinku pro lyžující 
veřejnost. Zakoupili malý dětský vlek 
a s montáží začnou hned po defi ni-
tivním odchodu zimy. Vlek má délku 
100 m, ale vzhledem k podmínkám 
v areálu se bude muset o nějaký metr 
zkrátit, aby ho bylo možno vůbec ně-
kam umístit. Děti, lyžařští začátečníci, 
se tedy již mohou těšit na příští zimu. 

Text a foto: jív
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Turistika

V polovině ledna se konala valná 
hromada odboru KČT Sklo Bohemia 
Světlá n. S., která jako vždy přinesla 
rekapitulaci uplynulého roku a plán 
činnosti na rok letošní. Loňský rok 
byl úspěšný co se týká sportovních 
aktivit jak jednotlivých členů, tak 
celého odboru. Detailně se hodnoce-
ním roku 2010 ve své zprávě zabýval 
předseda odboru Jaroslav Mikeš.

Rok 2010 jsme přivítali tradiční 
Novoroční vycházkou okolím Světlé 
a krátce nato jsme zorganizovali akci 
Zahájení turistické sezóny odboru 
KČT Sklo Bohemia. Zima nám připra-
vila ideální podmínky pro lyžování na 
Světelsku, takže kdo chtěl, mohl této 
výhody využít. Bylo to znát i na spor-
tovních výkonem, kdy někteří najez-
dili stovky kilometrů. V únoru odjela 
skupina lyžařů do Jizerských hor, kde 
byly velmi dobré terény pro běžkaře. 
Jaro jsme přivítali 27. března účastí na 
Zahájení jarní turistické sezóny oblasti 
Vysočina v Havlíčkově Brodě a pak už 
takřka sobotu co sobotu následovaly 
dálkové a turistické pochody pořádané 
odbory KČT z celé České republiky. 
Někteří členové však byli i v Tatrách, 
na východním Slovensku, v Polsku 
a Rakousku. Plnili jsme podmínky 
k získání několika oblastních turistic-
kých odznaků, soutěží IVV a výkon-
nostního odznaku pěší turistiky.

Poslední srpnovou sobotu jsme 
zorganizovali již 29. ročník dálkové-
ho a turistického pochodu Cestami 
Jaroslava Haška, zařazeného do akce 
Dvoustovka, což je 200 vybraných 
pochodů v celé republice. Připravili 
jsme čtyři trasy pro pěší a čtyři trasy 
pro cykloturisty. Počasí nám již dru-
hým rokem nepřálo, neboť téměř celý 
pátek a sobotu pršelo. Akce se zúčast-
nilo 176 turistů a pořadatelé za ně i za 
sebe ještě jednou děkují sponzorům, 
bez nichž by byla akce v takovémto 
rozsahu prakticky neuskutečnitelná. 
Poděkování patří také řediteli základ-
ní školy v Lánecké ulici Vlastimilu 
Špatenkovi a Janě Bártové. Poslední 
velkou letní akcí byla cykloturistika 
na jižní Moravě s ubytováním v kem-
pu Apollo nedaleko Lednice, které se 
zúčastnilo 26 členů a účastníkům se 
velice líbila.

Na podzim jsme se zúčastnili vý-
jezdního semináře cvičitelů turistiky 
na chatě Čeřínek a pokračovali jsme 
účastmi na dálkových pochodech. 
Podzim jsme zakončili na dálkovém 
pochodu Za posledním puchýřem 
ve Vizovicích a mezi členy odboru ve-
lice oblíbenou vycházkou Za ovarem. 

Konec roku jsme uzavřeli hlavně lyžo-
váním na běžkách v okolí Světlé.

Prolistováním čtvrtletních kalendá-
řů, které výbor připravuje pro členy 
odboru, napočítáme 12 vlastních akcí, 
kromě toho jsme na Světelsku uspořá-
dali 45 cykloturistických a lyžařských 
vyjížděk a zúčastnili jsme se dalších 
38 turistických a dálkových pochodů 
po celé republice a plnili při nich pod-
mínky turistických oblastních odznaků 
a soutěží IVV. Pokud jde o výkonnost-
ní turistiku, v tabulce podle kilometrů 
absolvovaných pěšky a na běžkách 
se umístili 1. Miloslava Mikešová 

(1438 km), 2. Jaroslav Vála (1191 km), 
3. Jaroslav Mikeš (1158 km), na kole 
1. Pavlína Blažková (10 267 km), 2. Ja-
roslav Novotný (6440 km) a 3. Václav 
Blažek (5504). Stojí za zmínku, že 
v cykloturistice a lyžařské turistice 
patříme k nejlepším odborům v celé 
oblasti Vysočina. 

V soutěži Nejvýkonnější turista 
oblasti Vysočina, kde se společně za-
počítávají kilometry pěší, na běžkách 
a v přepočtu x/2,6 i na kole, obsadily 
v kategorii žen 2. místo Pavlína Blaž-
ková a 6. místo Miloslava Mikešová. 
Jaroslav Novotný se v kategorii muži 
umístil na 5. místě a Martin Štěpánek 
v kategorii žáci na 2. místě. Členové 
našeho odboru plní podmínky výkon-
nostních odznaků pěší turistiky, lyžař-
ské turistiky a cykloturistiky – a zde 
musíme neskromně poznamenat, že 
patříme k nejlepším na Vysočině! 

V plánu pro letošní rok je z vlastních 
akcí nejdůležitější 30. ročník dálkové-
ho pochodu Cestami Jaroslava Haška, 
dále vícedenní podzimní cykloturis-
tika, tradiční pondělní cyklovyjíždky 
a po celý rok budeme samozřejmě vy-
jíždět do blízkého i vzdálenějšího oko-
lí na dálkové pochody organizované 
KČT. Budeme pokračovat ve vydávání 
čtvrtletního kalendáře akcí a informo-
vat veřejnost pomocí vývěsní skříňky 
a Světelského zpravodaje.

Jaroslav Vála

Z dálkového pochodu Cestami Jaroslava Haška

Rozcestník
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poplatek za komunální odpad pro rok 2011
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální od-

pad pro letošní rok ve výši 492 Kč za osobu platí každý 
občan (včetně dětí, důchodců, studentů), který je při-
hlášen k trvalému pobytu ve Světlé n. S. nebo přilehlých 
obcích. Majitelé chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 492 Kč za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v pokladně městského 
úřadu. 

Poplatek je splatný dle vyhlášky města Světlá n. S. 
do 31. 3. 2011.

Upozorňujeme občany, že za včas nezaplacený popla-
tek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy za rok 2011
Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o míst-

ních poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy 
do 30. 6. 2011. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

fi nanční odbor  MěÚ

Nabízíme pronájem
50 m2 nebytových prostor

za dobrou cenu

v Nádražní ulici
ve Světlé n. S.

tel. 602 385 184
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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 50Nabízíme pronájem
nových bytů 2+kk a 3+kk

za dobrou cenu

v Nádražní ulici
ve Světlé n. S.

s možností parkování

tel. 602 385 184
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