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Hektický květen
Květen bývá pro většinu lidí měsícem 

příjemným, naplněným jarem v rozpuku 
a romantikou. Ten letošní však bude pro 
mnohé z nás trochu jiný, naplněný udá-
lostmi a tvrdou prací. Po dlouhé době 
příprav a množství proinvestovaných 
miliónů se totiž prvně stanou skutečností 
státní maturity.

Studenty čtvrtých ročníků středních 
škol čeká krok do nového formátu zkouš-
ky. Prošli sice podzimní maturitní gene-
rálkou, průběžným testováním a dostávali 
k průběhu a formě nové maturity řadu in-
formací z různých zdrojů, mnohdy ovšem 
informací ne úplně jasných a kompletních. 
Přesto se může během takto složitě na-
staveného procesu první státní zkoušky 
v jejich životě ledacos přihodit. Tréma, 
výpadek paměti, stres nebo také chyba 
komunikačního systému mezi školou 
a CERMATem. To dopředu neodhadne 
asi nikdo. 

Z pohledu vyučujícího je současný 
systém testování zbytečně složitý a kom-
plikovaně nastavený. Doposud alespoň 
část pedagogického sboru během maturit-
ního týdne stíhala učit zbývající studenty. 
V současném modelu maturitní zkoušky je 
většina lidí zaměstnána v roli certifikova-
ných zkoušejících, maturitních zadavatelů 
nebo komisařů. Na učení a práci s ostatní-
mi tedy mnoho lidí nezbývá. 

Rovněž komplikovanost systému (pí-
semná a ústní část s několikatýdenním 
odstupem) a množství formulářů a pra-
covních materiálů, které se před ústní 
i písemnou zkouškou musí vytisknout po 
stažení z patřičných webových stránek, je 
zarážející. Pro ilustraci – pro absolvování 
ústní maturitní zkoušky třiceti studentů je 
zapotřebí pro vytištění všech nezbytností 
několik tisíc kusů papíru formátu A4. 
K tomu i patřičné množství toneru, svorek, 
vazačů, desek apod. To materiální stránku 
maturit dále prodražuje. 

Rozumného člověka napadá, zda celý 
systém nemohl být připraven v jednodušší 
podobě? Ruku na srdce, myslím, že mohl. 
Ale bohužel není v kompetenci řadových 
pedagogických pracovníků, kteří den-
ně přicházejí s výsledným produktem 
státních maturit do styku, tento systém 
změnit. 

Popřejme tedy všem zúčastněným stu-
dentům i kantorům pevné nervy, bystrou 
mysl, zdravý úsudek a optimismus ke 
zvládnutí tohoto nelehkého úkolu. 

 -mš-

Slovo úvodem Schůze rady 4. dubna

Rada města:
1.  Schválila umístění 1 ks reklamního 

poutače na zábradlí na křižovatce 
ve Světlé n. S. ve směru Ledeč n. S., 
Havlíčkův Brod a náměstí Trčků 
z Lípy (na zábradlí pod turistickým 
informačním centrem) pro společ-
nost ATOS Ledeč n. S.

2.  Souhlasila se zveřejněním inzerátů 
pro nabídku prodeje stavebních par-
cel v lokalitě Pod Vodárnou a prodeje 
pozemků v průmyslové a podnikatel-
ské zóně.

3.  Schválila uzavření smlouvy o užívá-
ní veřejného prostranství mezi měs-
tem Světlá n. S. a provozovatelem re-
staurace U Gusty o výměře cca 7 m2 
za účelem vybudování předzahrádky 
pro venkovní posezení v termínu od 
1. 4. do 30. 9. 2011.

4.  Souhlasila s konáním akcí Vítání 
ptačího zpěvu a Vítání podzimu po-
řádaných v rámci místní Agendy 21 
a Zdraví 21 v zámeckém parku.

5.  Schválila podání žádosti o dotaci 
z grantového programu Fondu Vy-
sočiny Rozvoj vesnice 2011 na akci 
Oprava části cyklotrasy Lipnička 

– Dolní Město, 5. etapa a o dotaci 
z grantového programu Fondu Vy-
sočiny Bezpečná silnice 2011 na 
akci Přechod pro chodce v Lánecké 
ulici.

6.  Schválila zadávací dokumentaci akce 
TI pro 15 RD Světlá n. S. (lokalita 
Pod Vodárnou).

7.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci z programu ministerstva kultury 
Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností na opravu Růžového al-
tánku v zámeckém parku.

8.  Schválila poskytnutí finančního 
daru:

  • ve výši 2 000 Kč obchodní společ-
nosti Program Sázava 21 na akci Čis-
tá řeka Sázava 2011;

  • ve výši 5 000 Kč (z prostředků 
osadního výboru Kochánov) panu 
J. N., Pojízdná prodejna, Školní sta-
tek Humpolec na provoz pojízdné 
prodejny;

  • ve výši 4 000 Kč občanskému sdru-
žení Fotoklub Světlá n. S., o. S., na 
výstavní činnost klubu, k pronajímá-
ní či koupi digitálního projektoru, na 
provoz internetových stránek klubu 

a na nákup výstavních stojanů na fo-
tografie;

  • ve výši 2 500 Kč Futsalovému klubu 
Premium Světlá n. S. na chod organi-
zace (startovné, cestovné);

  • ve výši 5 000 Kč Klubu důchodců 
města Světlá n. S. na spolupořádání 
humanitárních a charitativních akcí 
a akcí pořádaných městem;

  • ve výši 5 000 Kč Místní organiza-
ci Českého červeného kříže ve Svět-
lé n. S. Finanční dar bude použit na 
organizování humanitárních a jiných 
akcí ve Světlé n. S. a na zdravotní 
osvětu a služby první pomoci;

  • ve výši 15 000 Kč Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Světlé n. S. na asis-
tenční služby na kulturních a jiných 
akcích pořádaných městem a pří-
spěvkovou organizací KyTICe;

  • ve výši 10 000 Kč Místní organizaci 
Svazu tělesně postižených ve Světlé 
n. S. na spolupořádání humanitár-
ních akcí, charitativních akcí a akcí 
pořádaných městem;

  • ve výši 1 000 Kč Šipkovému klu-
bu Arrows Světlá n. S. na dopravu 
a ubytování ve městě Adamov, kde se 
koná 2. 4. 2011 Velké finále Českého 
poháru Unie šipkových organizací;

  • ve výši 7 000 Kč Základní orga-
nizaci Českého svazu žen ve Světlé 
n. S. na pomoc při charitativních ak-
cích ve městě, pořádání odborných 
přednášek přístupných veřejnosti 
a na organizaci kulturních a vzdělá-
vacích akcí;

9.  Souhlasila s konáním hudebního 
festivalu na fotbalovém stadionu ve 
Světlé n. S. ve dnech 10. 6. 2011 (or-
ganizační a provozní přípravy) a 11. 6. 

– 12. 6. 2011 (vystoupení hudebních 
těles v čase 13.00 – 03.00 hod.).

10. Souhlasila s tím, aby obec Služátky 
uhradila dlužnou částku za žáky pl-
nící povinnou školní docházku v zá-
kladních školách zřízených městem 
Světlá n. S. ve školním roce 2009/
2010 ve splátkách nejpozději do kon-
ce měsíce května 2011.

11.  Jmenovala čestným ředitelem VIII. 
ročníku festivalu Horácko zpívá 
a tančí ve dnech 27. – 28. 5. 2011 
pana Mílu Brtníka st.

12. Souhlasila s konáním akce Český 
den proti rakovině ve Světlé n. S. dne 
11. 5. 2011.

Jan Tourek, starosta města
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Záměr prodeje pozemků

Město Světlá n. S. vyhlašuje záměr 
prodeje těchto pozemků v lokalitě Pod 
Vodárnou v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
výstavby rodinných domů:

 č. 1 parc. č. 837/15 o výměře 785 m2

 č. 2 parc. č. 837/16 o výměře 648 m2

 č. 3 parc. č. 837/17 o výměře 631 m2

 č. 4 parc. č. 837/11 o výměře 661 m2

 č. 5 parc. č. 837/10 o výměře 661 m2

 č. 6 parc. č. 837/9 o výměře 661 m2

 č. 7 parc. č. 858/44 o výměře 650 m2

 č. 8 parc. č. 858/45 o výměře 652 m2

 č. 9 parc. č. 837/20 o výměře 684 m2

 č. 10 parc. č. 837/19 o výměře 722 m2

 č. 11 parc. č. 837/18 o výměře 738 m2

 č. 12 parc. č. 837/13 o výměře 733 m2

 č. 13 parc. č. 858/47 o výměře 826 m2

Základní nabídková cena za prodej 
stavebních pozemků je 650 Kč/m2.

Současně s pozemkem bude předmě-
tem prodeje sdružený pilíř s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie a veřejná 
část vodovodní a kanalizační přípojky 
za cenu 20 000 Kč + DPH. 

Prodej bude realizován formou měst-
ské soutěže.

Bližší informace budou zájemcům 
poskytnuty na MěÚ, odboru majetku, 
investic a regionálního rozvoje, paní 
Ilona Hladíková, tel. č. 569 496 605, 
hladikova@svetlans.cz nebo na 
www.svetlans.cz/plochy pro bydlení.

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

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 492 Kč za osobu platí každý ob-
čan (včetně dětí, důchodců, studentů), 
který je přihlášen k trvalému pobytu 
ve Světlé n. S. nebo v jejích místních 
částech. Majitelé chat a rekreačních 
chalup hradí poplatek ve výši 492 Kč 
za každou stavbu.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. 

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

Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá 
vyměřovat penále.

Poplatek za psy za rok 2011
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy 
do 30. 6. 2011. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!
finanční odbor MěÚ

Informace TBS

Z důvodu efektivnosti svozu separova-
ného odpadu v našem městě dojde k pře-
místění některých sběrných míst. Z ulice 
Nové město (před drogerií p. Holoubka) 
bude sběrné místo přesunuto cca o 40 m 
do ulice Dolní (před starou brusírnu) 
a sběrná místa od bytových domů 
čp. 935 a čp. 584 budou přesunuta blíže 
k hlavní komunikaci.  Další změny, pře-
vážně stavebního rázu, budou průběžně 
prováděny během roku. 

Děkujeme za pochopení.



Světelský zpravodaj květen 2011 strana 4 strana 5 květen 2011 Světelský zpravodaj 

Vyhlášení výběrového řízení 

Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí půjček z Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S. 

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 23. 2. 2011 v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá n. S. v roce 2011 vyhlašuje 
výběrové řízení pro rok 2011 za účelem 
získání půjčky z Městského fondu rozvo-
je bydlení města Světlá n. S. – usnesení 
č. 25/2011.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat 
v termínu od 7. března do 31. května 
2011.

Zásady pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá n. S. byly vydány ZM s účin-
ností od 24. 2. 2011, jsou zveřejněny na 
úřední desce a na webové stránce města 
www.svetlans.cz., popřípadě na odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje, 
MěÚ Světlá n. S. 

1. Výše finančních prostředků
V roce 2011 budou poskytnuty půjčky 

v celkové výši 1 000 000 Kč. 

2. Komu je půjčka určena
Všem vlastníkům rodinných domů, by-

tových jednotek a obytných budov (práv-

nickým a fyzickým osobám) na území 
města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat
viz tabulku

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a)   Žadatel si na městském úřadě, odbo-

ru majetku, investic a regionálního 
rozvoje, vyzvedne závazný formulář 
na podání přihlášky. Formuláře jsou 
rovněž k dispozici ke stažení z webo-
vých stránek města www.svetlans.cz.

b)   Vyplněný formulář s přílohami pak 
žadatel předá v termínu od 7. 3. do 
31. 5. 2011 na MěÚ, odbor majetku, 

  Možné tituly půjček a podmínky jejich splácení: 

kód účel půjčky + doplněné změny
lhůta 
splat-
nosti

výše 
úroků

 horní hranice půjčky v Kč

bytový dům BD/byt rodinný dům/RD

01 Obnova střechy (střešní krytina i střešní konstrukce) starší 15 let 6 let 3 %

do 250 tis. na bytový dům 
(obnova střešní krytiny) 

do 120 tis. Kč
(obnova střešní 

krytiny)

do 350 tis. Kč na bytový dům 
(celková obnova střechy)

do 200 tis. Kč 
(celková obnova 

střechy)
02 Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stávajícím domě, vč. radiátorů 4 roky 3 %  do 50 tis. na jeden byt do 75 tis. Kč
03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu 4 roky 3 %  do 30 tis. na jeden byt do 40 tis. Kč

04 Dodatečná izolace domu staršího 15 let proti spodní vodě 4 roky 3 %

do 120 tis. Kč – BD 
s max. 8 byty

do 100 tis. Kč
do 150 tis. Kč – BD 

s 9 a více byty
05 Obnova fasády domu staršího 15 let vč. oplechování 5 let 3 %  do 35 tis. Kč na jeden byt do 100 tis. Kč
06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 15 let, vč. obnovy fasády 6 let 3 % do 50 tis. Kč na jeden byt do 140 tis. Kč

07
Vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě, kde dosud 
nejsou

4 roky 3 %
do 80 tis. na jednu bytovou 

jednotku
---

08 Zřízení fasády u novostavby (stáří max. 2 roky) 6 let 3 % --- do 100 tis. Kč
09 Zřízení podezdívky oplocení u novostavby RD (stáří max. 2 roky) 5 let 3 % --- do 30 tis. Kč
10 Výměna oken 4 roky 3 % do 40 tis. na jeden byt do 60 tis. Kč

11
Rekonstrukce bytového jádra (s podmínkou doložení technického řešení 
a statického posouzení) vč. zařizovacích předmětů, bez kuchyňské linky 
a spotřebičů

4 roky 3 % do 60 tis. Kč na jeden byt ---

12 Rekonstrukce výtahu 8 let 3 % do 500 tis. na jeden dům

3
Zřízení nebo výměna přípojky vody, kanalizace, vybudování přípojky na 
stávající kanalizační řád

5 let 2 % do 50 tis. Kč do 50 tis. Kč

14 Modernizace a opravy balkónů a lodžií 6 let 3 % do 30 tis. na jeden byt

15
Oprava fasády domů na náměstí Trčků z Lípy, ul. Nádražní, Komenského, 
Lánecká – obnova původního vzhledu fasády

5 let 2 %  do 40 tis. Kč na byt do 150 tis. Kč

51 Při půdní nástavbě bytových domů rušící ploché střechy 8 let 4 % do 150 tis. na jeden byt
52 Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického půdního prostoru 8 let 4 % do 100 tis. na jednu vytvořenou bytovou jednotku

53
Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě (není možnost 
napojení na kanalizaci)

4 roky 3 % do 30 tis. Kč na jeden byt do 40 tis. Kč

54 Zřízení plynového nebo el. topení při nové výstavbě 6 let 4 % do 25 tis. na jeden byt do 75 tis na RD
55 Zřízení vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelná čerpadla 6 let 3 % do 100 tis. Kč do 100 tis. Kč
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Akce Čistá Vysočina a Čistá Sázava

Již třetím rokem probíhal v dubnu 
v kraji Vysočina krajský projekt Čistá 
Vysočina zaměřený na úklid okolí silnic, 
veřejných prostranství, lesů, vodních 
toků atd. Město Světlá na Sázavou se 

investic a regionálního rozvoje, k ru-
kám paní I. Hladíkové.

5. Určení adresátů a výše půjčky
a)   Na základě správně vyplněných a do-

ložených žádostí ZM Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 29. 6. 2011 určí 
adresáty a konečnou výši půjček.

b)  S určenými adresáty uzavře Městský 
úřad Světlá n. S., odbor majetku, in-
vestic a regionálního rozvoje, smlou-
vu o půjčce a to bez zbytečných od-
kladů, nejpozději však do konce roku 
2011.

6. Čerpání a splácení půjčky
a)   Půjčku je nutno čerpat u titulů 01 až 

15 do jednoho roku a u titulů 51 až 55 
do konce roku následujícího po pod-
pisu smlouvy o půjčce.

b)   Jistina i úroky se splácí rovnoměrně 
měsíčními splátkami počínaje led-
nem 2012.

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude záviset na finančních možnostech 
fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a mo-
dernizaci bytového fondu zájemcům vám 
podá paní I. Hladíková, referent odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje, 
tel. 569 496 605, hladikova@svetlans.cz. 

Věříme, že využijete této možnosti 
k vylepšení vzhledu a stavu vašich obyt-
ných domů.

Odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Číslování hrobů

Z důvodu vytváření nové evidence hřbi-
tovních míst na veřejném pohřebišti ve 
Světlé n. S. bude v následujících měsících 
provedeno označení všech pronajatých 
hrobových a urnových míst. Každé místo 
bude označeno štítkem s novým číslem. 
Toto značení bude prováděno zaměstnan-
ci Technických a bytových služeb města 
Světlá n. S. Upozorňujeme všechny ná-
jemníky, že označení hrobových míst jsou 
dle smlouvy o nájmu hrobového místa 
povinni strpět na svých hrobech. 

Děkujeme za pochopení.
Technické a bytové služby 

města Světlá n. S. 

Aktuality

Dne 18. dubna byla zahájena akce 
Rekonstrukce železničního mostu na 
trati Kácov – Světlá n. S., oprava silnice 
III/34731 a rekonstrukce chodníků v ulici 
Lánecká. Dopravní omezení probíhá 
v termínu od 18. dubna od 8.00 hod. do 

5. července do 18.00 hod. Úplně je uza-
vřena silnice v délce 75 m pod mostem 
a to nepřetržitě včetně provozu chodců 

– pro pěší je zhotovená bezpečná dřevěná 
lávka, která se  napojuje na tzv. Kozí ulič-
ku, zde je zajištěn bezpečný pěší provoz. 
Společnost Chládek & Tintěra Pardubice, 
a. s., v tomto termínu provede rekon-
strukci železničního mostu, současně by 
měla probíhat rekonstrukce chodníků 
v ceně 1 470 tis. Kč, kterou zajišťuje měs-
to Světlá n. S., a části silnice č. III/34731 
v uzavřeném úseku (zajišťuje kraj Vyso-
čina). Pro informaci ještě harmonogram 
prací na rekonstrukci viaduktu: 4. 5. 2011 
snesení mostu a 30. 5. - 31. 5. 2011 osaze-

ní nové mostní konstrukce. Objízdná tra-
sa bude vedena obousměrně: z Lánecké 
ulice ulicemi Havířskou a Komenského 
přes náměstí Trčků z Lípy opět do Lánec-
ké ulice. Hromadná autobusová doprava 
ve směru ul. Lánecká – ul. Na Sídlišti 
není omezena. Ostatní autobusové spoje 
jezdí po objízdné trase uzavírky.

Souběžně s touto dopravní uzavírkou 
bude probíhat výluka na trati Světlá 
n. S. – Kácov, bude trvat 55 dní, a to od 
27. 4. do 20. 6. 2011.

V měsíci květnu bude zahájena již 
4. etapa oprav cyklotrasy Lipnička – Dol-
ní Město. Od roku 2008 do této akce měs-
to investovalo již 2 mil. Kč a získalo 600 
tis. Kč z dotačních titulů kraje Vysočina.

V Sociálním centru probíhá realizace 
půdní vestavby. Realizací vznikne v půd-
ních prostorách 18 pokojů pro 26 klientů. 
Z výběrového řízení vzešla firma TOST, 
s. r. o., cena investice je 13 060 tis. Kč, 
z toho dotace poskytnutá ministerstvem 
práce a sociálních věcí činí 11 360 tis. 
Kč.

V současné době probíhá zateplení 
bytového domu v Dolní ulici čp. 939-942. 
Investice si vyžádá částku 2 400 tis. Kč.

Ve Sportovním zařízení města Pěšinky 
byla nainstalována víceúčelová sportovní 
podlaha. 

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Jaroslav Vála

k této akci  opět připojilo díky učitelům 
a žákům obou světelských základních 
škol, občanům místních částí Beneti-
ce, Lipnička, Josefodol, Závidkovice, 
Žebrákov a Zemědělské akademii. Od-
padky byly sbírány v okolí silnic a cest, 
vodních toků, v parcích, na parkovištích, 
v okolí hřišť a lesů. 

Současně probíhala akce Čistá řeka 
Sázava 2011, jejímž cílem bylo vyčistit 
řeku a její břehy od nečistot, se kterými 
si příroda neporadí. Do akce se zapojili 
žáci devátých tříd ZŠ Komenského a ZŠ 
Lánecká, dobrovolní hasiči, členové 
Českého rybářského svazu a Klubu čes-
kých turistů.

V našem městě probíhalo čištění Sáza-
vy v pátek, základní škola Komenského 
čistila břehy ze Smrčné do Světlé, ▶

Žáci ZŠ Lánecká, úklid Sázavky 
(foto Jitka Gögeová)
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základní škola Lánecká čistila bře-
hy Sázavy ze Světlé k Přísece a břehy 
Sázavky. Počasí se nakonec přeci jenom 
trochu umoudřilo a při dopoledním čiš-
tění řeky nepršelo, a tak žáci sesbírali 
spoustu plastových lahví od nápojů, pa-
pírových a skleněných obalů od potravin, 
úlomky polystyrénu, pneumatiky a další 
odpadky, které přinesla jednak voda, ale 
hlavně zde byly „zapomenuty“ lidmi, 
kterým je lhostejné, v čem žijí.  

Děkujeme dětem i všem ostatním 
účastníkům obou akcí za odvedený 
velký kus práce a zkrášlení prostředí, ve 
kterém všichni žijeme a budeme věřit, 
že v příštím roce už žádné poházené 
odpadky nikde nenajdeme. Doufejme, 
že při zhlédnutí fotografií zachycující 
děti, jak sbírají odpadky, se zastydí i ti 
největší nepořádníci a žádný odpad už 
na zem neodhodí. 

Odvoz sesbíraných odpadů a jejich 
uložení na skládku zajistili pracovníci 
Technických a bytových služeb města 
Světlá n. S., za což jim také velmi dě-
kujeme.  

Jitka Gögeová, 
OŽP, MěÚ Světlá n. S.

▶

Úklid veřejných prostranství a břehu Sázavy žáky ZŠ Komenského
(foto Hana Štercová, Hana Křivská a Jan Prášek)

Vítejte v čistém lese

Jaro je po dlouhé zimě vždy toužebně 
očekávaným obdobím. Poté, co sleze 
sníh, vykoukne slunce a začne teple 
hřát, bývá člověk plný elánu a opti-
mismu a má chuť a nejspíš i potřebu 
udělat za dlouhou chladnou zimou 
tlustou čáru a vše v sobě i kolem sebe 
uspořádat a udělat hezčím. Odtávající 
sníh však nemilosrdně odkryje všech-
ny resty, které lidé v přírodě v uplynu-
lých měsících napáchali a zvolna rašící 
tráva si leckde razí cestu kobercem 
odpadků. Jarní harmonie tak získá 
silné trhliny.

Pohled do příkopů a na veřejná 
prostranství nenechal klidnými ani 
studenty Akademie Světlá nad Sá-
zavou, kteří se rozhodli připojit se 
k akci Čistá Vysočina. Tento „velký 
jarní úklid“ vyhlásil letos již počtvrté 
kraj Vysočina na týden 8. až 15. dubna. 
Centrála zajistí pytle, bezpečnostní 
vesty a odvoz odpadu a zbytek již je na 
dobrovolnících.

První se do sběru odpadků pustili 
studenti ubytovaní v domově mláde-
že. V pondělí 11. 4. spolu se svými 
vychovateli čistili Sázavskou ulici 
až k hranicím města a přilehlé části 
Světlé n. S. Výsledkem jejich snahy 
bylo šest pytlů a několik pneumatik. 
V úterý 12. 4. se přidali studenti třetí-
ho ročníku gymnázia, kteří se v dopro-
vodu dvou svých vyučujících vydali do 
přírody. 

Chuť pomoci měli i naši prváčci, ale 
avizované zhoršení počasí si vynutilo 
změny organizace. Partu ze III.G oče-
kával dvoukilometrový úsek silnice 
II. třídy č. 150 mezi obcí Leštinka 
a samotou Pavlíkov u Vilémovic. Jde 
o lesní úsek vedoucí po severním okra-
ji přírodní rezervace Stvořidla, kterým 
čas od času nejspíš projede téměř kaž-
dý obyvatel Světlé. Již první pohled do 
příkopů naznačoval, že se rozhodně 
nevydali na příjemnou jarní procházku 
za zpěvu ptáčků. 

Dvě skupiny si proti sobě prokousá-
valy cestu často náročným svažitým 
terénem a bojovaly se spoustou odho-
zených odpadků. Bylo k neuvěření, co 
dokáží lidé vyházet z vozu v místech, 
kde se nedá zastavit. Kromě nejrůzněj-
ších obalů, PET lahví a plechovek třeba 
i sud s betonem. Ten se z rokle pod 
silnicí vyprostit nepodařilo a tak tam 
zůstal jako smutné memento lidské 
omezenosti. 

Nejhorší však byla místa vyústění 
cest a rozšířených odpočívadel. Okraj 
rezervace tak vroubily čtyři černé 
skládky. Na poctivý úklid padlo 30 pyt-
lů rozložených na šesti úložištích podél 
silnice. Když došly pytle, plnilo se vše, 
co se našlo v lese a bylo použitelné. 
Zbytek se odkládal vedle hromad. 

Odhadem jsme z lesa vytahali více 
než půl tuny odpadu. Z nalezených 
věcí by se oblékla menší komunita 
bezdomovců, nápoje z lahví, plechovek 
a kelímků by jistě naplnily průměrný 
návesní rybník a pneumatikami by se 
pohodlně obula dvě vozidla. K dis-
pozici by tu byl například i vysavač, 
sedačky do auta nebo ještě nerozbalená 
autolékárnička.  

Poslední hodinu se na pracující stu-
denty snášel vytrvalý déšť. Jakoby i sa-
ma příroda plakala nad bezohledností 
a hloupostí některých obyvatel tohoto 
kousku světa. 
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Nezbývá než poděkovat všem zú-
častněným za snahu, píli a pracovitost, 
s jakou se opřeli do náročného úkolu 
a doufat, že jejich dřina v těžkých pod-
mínkách inspiruje i další k šetrném 
přístupu k okolní přírodě. Velký dík 
patří i silničářům, kteří již druhý den 
zajistili odvoz připravených hromad 
odpadu a les se mohl konečně zaskvět 
v celé své zelené nádheře.

Vám, kteří pojedete zmíněným úse-
kem, přeji příjemnou cestu. A ještě 
velká prosba na závěr: až budete potře-
bovat zastavit a protáhnout se, chovejte 
se tam jako na návštěvě a při svém od-
jezdu, prosím, zkontrolujte, že všechny 
odpadky odvážíte s sebou. Ať ten les 
tak čistý zůstane i nadále.

Fotografie z akce naleznete na webo-
vých stránkách školy: 

http://www.gymnazium-svetla.cz/cs/
article/show/313/

Mgr. Eva Bernadová

Kriminalita na Světelsku

Policisté ve Světlé n. S. zahájili úkony 
trestního řízení na neznámého pachatele 
pro podezření ze spáchání přečinu kráde-
že. Ten se v noci na středu 16. 3.  vloupal 
do novinového stánku na náměstí Trčků 
z Lípy. Dlažební kostkou rozbil skleněnou 
výplň, vzniklým otvorem vnikl do vnitř-
ních prostor a odcizil 90 sáčků s cigareto-
vým tabákem, papírky na balení cigaret 
a další věci. Poškozená majitelka škodu 
vyčíslila na téměř 8 000 Kč. Šetřením poli-
cistů byl 23. 3. zjištěn pachatel. Pro přečin 
krádeže bylo ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření 18letému mladí-
kovi z Havlíčkobrodska.

Světelští policisté přijali oznámení 
o vloupání do osobního vozidla. Dvacet 
minut stačilo neznámému pachateli k vlou-
pání do uzamčeného vozidla Peugeot 306. 
V pátek 27. 3. v době mezi 13. a 13.20 
hod. neznámý pachatel rozbil skleněnou 
výplň dveří u osobního vozidla, zaparko-
vaného na parkovišti u hřbitova ve Světlé 
n. S., vnikl do vnitřních prostor a odcizil 
na sedačce odloženou dámskou kabelku 
s peněženkou, doklady a dalšími věcmi. 
Poškozeným způsobil škodu za více jak 
14 000 Kč.

V úterý 29. 3. v nočních hodinách byl 
policejní hlídkou ve Světlé n. S. kontrolo-
ván třicetiletý řidič osobního vozidla. Na 

místě provedenou orientační dechovou 
zkouškou mu bylo naměřeno 1,24 promile 
alkoholu v dechu. Řidič se dobrovolně 
podrobil odběru krve ve zdravotnickém 
zařízení. Na místě mu byl zadržen řidičský 
průkaz a další jízda mu byla zakázána. Po-
licisté zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

V době okolo 2. hodiny ranní v pátek 
8. 4. došlo na silnici mezi obcemi Svět-
lá n. S. a Josefodol k dopravní nehodě. 
Šestadvacetiletá řidička osobního vozidla 
Škoda Felicia, která jela ve směru na 
obec Josefodol, při projíždění levotočivé 
zatáčky nezvládla řízení vozidla, přejela 
vpravo mimo komunikaci, kde sjela z trav-
natého svahu. Po nehodě zajistila vozidlo 
a odešla do obce k příbuzným. V ranních 
hodinách policisté u řidičky provedli opa-
kovanou dechovou zkoušku s pozitivními 
výsledky 1,64 a 1,55 promile alkoholu 
v dechu. Žena sama doznala, že před jíz-
dou požila alkoholické nápoje a následně 
se podrobila i odběru krve ve zdravotnic-
kém zařízení. Na vozidle vznikla škoda 
ve výši 15 000 Kč. Na místě jí byl zadržen 
řidičský průkaz a další jízda jí byla zaká-
zána.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

C

Bioodpad jako využitelná složka komunálních odpadů

Biologicky rozložitelný odpad 
vzniká v domácnostech při zpraco-
vání potravin a přípravě jídla a dále 
z údržby zahrad a veřejné zeleně. Ve 
směsném komunálním odpadu tvoří až 
1/3 objemu odpadu. 

V současné době je právě bioodpad 
jedním z největších problémů odpado-
vého hospodářství, protože se většinou 
ukládá na skládky, kde zabírá místo, 
bez užitku se rozkládá a přispívá ke 
znečišťování životní prostředí i sklení-
kovému efektu. Naproti tomu vytřídě-
ný bioodpad lze využít ke komposto-
vání a tím návratu živin do půdy nebo 
zpracování v bioplynových stanicích 
na teplo a elektrickou energii. 

Širší zapojení obyvatel kraje Vy-
sočina do systému třídění bioodpadu 
povede ke snížení množství biologicky 

rozložitelných odpadů ukládaných na 
skládky. Děkujeme, že třídíte.

Názor osobnosti:
Bioodpad je zdrojem živin, organic-

ké hmoty a energie – je živým materi-
álem, proto se nedá skladovat, je nutné 
jej správně a kontrolovaně zpracovat 
a využít. Jeho kvalita, která je dána 
místem jeho vzniku a úrovní třídění, 
podmiňuje volbu technologie. 

Prvním krokem ke snížení bioodpa-
du na skládkách a na černých sklád-
kách je prevence vzniku bioodpadu. To 
znamená, že se tento materiál nestane 
odpadem, ale je využit v místě vniku 
v rámci domovního nebo komunitního 
kompostování. Tímto způsobem ale 
nemusí být vyřešen veškerý bioodpad 
vznikající v obci. Zavedením systému 
třídění, sběru a zpracování vzniká 
potřeba centrálních zařízení na zpra-
cování bioodpadu. 

Správně vedeným procesem zpra-
cování bioodpadu vznikají produkty, 
které se vrací zpět do koloběhu živin 
a energie v přírodě. Bioodpad tak při-
spívá k úspoře neobnovitelných zdrojů 
a k ochraně životního prostředí. Jed-
ním příkladem za komplex významu 
kompostu je návrat organické hmoty 
do půdy, zlepšení fyzikálních vlast-
ností půdy a tím omezení eroze půdy 
a snížení rizik záplav. Ochrana půdy, 
vzduchu i vody odkloněním bioodpa-
du ze skládek  je celospolečenským 
úkolem a třídění bioodpadu by mělo 
být prioritou a samozřejmostí. 

Ing. Květuše Hejátková
Zemědělská a ekologická regionální 

agentura, o. s., Náměšť n. O.
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Dům čp. 89 (dokončení)
Zajímavou informaci přináší dopis ze 

dne 24. října 1934, v němž starosta měs-
ta Alfred Weinstein Ferdinandu Draho-
zalovi oznamuje: „Při revisi v roce 1933 
předsevzaté ve Světlé n. S. katastrálním 
měřickým úřadem v Ledči n. S. bylo 
zrušeno čp. 182 ve Světlé s. S., jelikož 
dům Váš čp. 89 byl veden se dvěma čísly 
popisnými, a to čp. 89 a 182. Vzhle-
dem k tomuto zrušení splynulo čp. 182 
s čp. 89 a proto náleží opatřiti dům ten 
pouze jediným číslem popisným 89.“

Ze dne 5. června 1939 pochází výměr 
Okresního úřadu v Ledči n. S., týkající 
se názvu hostince:

„Podle § 44 živn. řádu nařizuji Vám 
odstraniti označení Vašeho hostince 
ve Světlé n. S. „Hotel U krále Otakara“ 
jako nevhodné, a to do 14 dnů ode dne 
právoplatnosti tohoto výměru.

Důvody.
Jako u všech jiných živnostenských 

oprávnění patří také k právům a povin-
nostem spojeným s hostinským a výčep-
ním oprávněním užívati VHODNÉHO 
zevnějšího označení provozovacích 
místností (§§ 44 a 46 živn. řádu). Aby 
zevní označení bylo „vhodné“, jest třeba, 
aby se shodovalo obsahem se skutečným 
stavem živnosti a tedy aby správně udá-
valo kategorii živnosti a nevyvolávalo 
nesprávné, skutečnosti neodpovídající 
představy o její podstatě.

Podle oznámení a vykonaného šetření 
používáte jako označení své živnosti 
hostinské a výčepnické v domě čp. 89 
ve Světlé n. S. názvu „Hotel U krále 
Otakara“. K ubytování cizinců máte 
však v I. poschodí jeden pokoj se dvěma 
lůžky. V pokoji není žádné signalisační 
zařízení. V domě bydlí dva soukromí 
nájemníci (Košťál a Sviták). Hosté ne-
mají k disposici jídelnu, ani koupelnu 
a splachovací záchody. Pro přijímání 
hostů není zřízena žádná zvláštní 
místnost. Vnitřní vybavení, uspořádá-
ní místností, jich zařízení a provozní 
úroveň naprosto neodpovídají dnešním 
představám cestující veřejnosti o pojmu 

„hotel“. 

Vzhledem k uvedenému není pochy-
by, že zevní označení Vašeho hostince 
jako „Hotel U krále Otakara“ obsahuje 
nesprávný údaj o druhu živnosti a může 

sváděti k záměně se živností stejného sice 
oprávnění (přechovávání cizinců) avšak 
jiné kategorie (hotel). Bylo proto rozhod-
nouti, jak vpředu uvedeno.

Dr. Vodička, vrchní komisař 
politické správy“

Na konci 50. let minulého století zde 
kromě majitele domu bydleli nájemníci 
Josef Smrž, Jan Vojíř, Karel Mareš, Marie 
Bílková a Antonín Fiedler, dále zde byla 
provozovna MNV Světlá n. S. – mand-
lovna a sběrna prádla. Na počátku 60. let 
došlo ve městě k rekonstrukci elektroroz-

vodné sítě na napětí 220 V/380 V. V této 
souvislosti podal dne 28. února 1962 
Ferdinand Drahozal u stavebního úřadu 
ve Světlé n. S. žádost o státní příspěvek 

na zřízení elektroinstalací v jeho domech, 
tedy v čp. 89 na náměstí a v čp. 27, čp. 6 
a čp. 137, všechny v Nádražní ulici, a také 
v domě čp. 418 v ulici Nové město. Sta-
vební úřad v souladu s doporučením rady 
MěstNV rozhodl o poskytnutí státního 
nenávratného příspěvku ve výši 85 % na 
elektroinstalační, zednické a pomocné 
stavební práce. Ve zdůvodnění Bedřich 
Kubíček mj. píše: „Ferdinand Drahozal 
je již starý, úplně neschopný, odkázaný na 
pomoc druhé osoby (nar. 1877) a má sice 
uvedené domy, které jako nájemní, staré 
a poměrně neudržované nikdo nekoupí, 
a stejně jako odúmrť jednou připadnou 
státu – domovní správě, protože ani z dě-
diců nebude nikoho, kdo by je chtěl převzít 
a udržovat. Z toho důvodu, že Ferdinand 
Drahozal vlastní tyto domy, nebyl mu 
přiznán žádný důchod ani sociální, takže 
žije jen z příjmu nájemného, které činí 
průměrně ročně cca 6.000,- Kč a s při-
hlédnutím, že z toho má uhradit 45 % na 
daň domovní, dále pojistky aj. náklady, 
nezůstává mu ani dostatečné existenční 

▶

Dva snímky z demolice v 70. letech minulého století
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minimum. Z toho důvodu také nemůže 
uhradit náklady na úpravy obytných domů 
a tím méně na zřízení elektroinstalací.[…] 
S ohledem na program strany a vlády o pl-
né využití a zvelebování celého dosavad-
ního bytového fondu, nelze připustit, aby 
bylo najednou zhoršeno nebo znemožněno 
bydlení a užívání bytů pro dvacet nájem-
níků v domech F. Drahozala, pro něž by 
stejně nebylo náhradní ubytování.“

Ferdinand Drahozal zemřel 22. pro-
since 1962 bez zanechání závěti (jeho 
manželka Františka zemřela v roce 1958). 
Pozůstalá sestra Marie Kulhánková, pů-

vodně bytem v Kutné Hoře, která mu 
posledních dva a půl roku posluhovala, 
dědictví odmítla. Dnem 1. listopadu 1963 
byly domy Františka Drahozala převzaty 
jako odúmrť. V čp. 89 bylo pět bytů, slu-
žebna Veřejné bezpečnosti, provozovna 
Československé spořitelny a prodejna 
Jednoty drogerie (v prostorách bývalé 
medicinální drogerie U matky Boží 
Štěpána Košťála, který sem v roce 1934 
přenesl svoji koncesi z čp. 22). 

Na základě objednávky Domovní 
správy Světlá n. S. ze dne 13. srpna 1965 
a komisionelního řízení dne 7. dubna 
1966 vypracoval Okresní stavební podnik 
Havlíčkův Brod technickou dokumentaci 
na generální opravu domu čp. 89. V tech-
nické zprávě se mj. píše:

„Předmětem projektové dokumentace 
je zachování fasádní části objektu vzhle-
dem k tomu, že objekt, přestože je určen 
k asanaci během deseti let, je na náměstí 
a svým desolátním stavem ruší zjev upra-
veného náměstí. Z těchto důvodů jsou do 
projektu zařazeny ty nejdůležitější a nej-

Budova čp. 995 na místě čp. 89 a čp. 181

podstatnější části domu, které svou mini-
mální opravou přispějí k novelisaci ob-
jektu. Předně je to omítka, která se musí 
otlouci (předpoklad z 80 %) a nahradit 
novou stříkanou břizolitem. Omítka do 
dvora bude pouze barvená. Stávající 
okna jsou dovnitř a ven otevíravá. Vnější 
rámy a křídla budou vybourány a nahra-
zeny novými, římsa na jižní straně fasády 
bude místo taškové krytiny oplechována. 
Stávající vchod od domova důchodců 
bude zazděn a bude zřízen nový z prů-
jezdu. […] Stávající pavlač dřevěná bude 
zbourána a nahrazena novou konstrukcí 

z I nosičů a úhelníků, do kterých budou 
osazeny stropní desky PZD. […] Do 
půdního prostoru a podkroví je 6 stávají-
cích oken. Z toho dle posledního jednání 
budou ponechána 4 a 2 budou zazděna, 
a sice třetí a páté při počítání ze strany 
od náměstí.“ Následuje popis ještě něko-
lika menších úprav a vyčíslení celkového 
nákladu na 52.323,09 Kč. GO domu byla 
provedena v roce 1967.

V Rozhodnutí stavebního úřadu prvého 
stupně při MěstNV ve Světlé n. S. ze 
14. února 1973 vedoucí hospodář-
skosprávního odboru Bedřich Kubíček 
píše, že další oprava nebo rekonstrukce 
domu by si vyžádala neúměrné finanč-
ní náklady a proto byl dům navržen 
k demolici, která by měla být provedena 
nejpozději do 31. prosince 1975. „Pro ná-
jemníky z domu čp. 89 musí být přednost-
ně zajišťovány byty z komunální výstavby 
v sídlišti.“

Po demolici zůstalo prostranství deset 
let prázdné a teprve v roce 1986 se začalo 
se stavbou Domu služeb. Dokončen byl 

Stalo se

V Čechách
• před 620 lety 24. května 1391 byla 

v Praze měšťanem Křížem a králov-
ským dvořanem Hanušem z Milheimu 
založena Betlémská kaple. V letech 1402 

– 1413 v ní působil český reformátor Jan 
Hus;

• před 120 lety 15. května 1891 byla 
v Praze zahájena jubilejní zemská vý-
stava.

Ve světě vědy a techniky
• před 180 lety v roce 1831 Angličan 

Michael Faraday a Američan Joseph 
Henry objevili nezávisle na sobě elek-
tromagnetickou indukci, na jejímž prin-
cipu se později začala vyrábět elektrická 
energie;

• před 100 lety v roce 1911 byla udělena 
Nobelova cena za chemii Marii Curiové-

-Sklodowské za objev polonia a rádia.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 750 lety v roce 1561 vytvořil Bu-

rian Trčka z Lípy světelské panství spo-
jené s Chotěboří. Protože chotěbořskou 
tvrz si vymínila jako vdovské sídlo jeho 
matka Markéta ze Šelmberka, vyvolil si 
za sídlo právě Světlou;  

• před 120 lety v březnu 1891 postihla 
Světlou velká povodeň. Po několikaden-
ních deštích strhla Sázavka most u továr-
ny v Karlově, parní pila byla zaplavena 
do výše dvou metrů, spojení k nádraží 
přerušeno. Sázava rovněž vystoupila 
z břehů po hnutí ledů. Voda zaplavila 
mlýn a nádvoří zámku, lidé bydlící u ře-
ky byly vystěhováni za pomoci hasičů. 

Josef Böhm

v roce 1989, v přízemí byla květinová 
síň a čistírna, v patře kadeřnictví s ho-
ličstvím a fotoateliér. Po privatizaci na 
začátku 90. let minulého století vznikla 
v přízemí expozitura Komerční banky 
a podniková prodejna a. s. Sklo Bohemia, 
v patře prodejna obuvi a kavárna Galerie. 
Podnikovou prodejnu sklárny v roce 2004 
zavřely a na jejím místě byla zřízena pro-
dejna Elektro Edison, v patře prodejna 
obuvi a později centrum levného nálupu. 
V suterénu byla zpočátku prodejna Elekt-
ro Dvořák, později pivnice U Šímy.

-jv-
Foto: příloha kroniky města (2), 

Jaroslav Vála (1)
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Byli jsme v pravěku!

Ve škole se učíme číst, psát, počítat, 
dozvídáme se plno zajímavých věcí. 
Paní učitelky nás v březnu vzaly na moc 
zajímavou výstavu: podívali jsme se do 
pravěku! 

Mateřská škola Malčín 

MŠ Malčín nabízí pro školní rok 2011/
2012 volná místa

V naší mateřské škole nabízíme:
 • rodinné prostředí
 • divadelní představení (v mateřské 

škole a v Kulturním domě Ostrov 
v Havlíčkové Brodě)

 • předplavecký výcvik
 • seznamování dětí s angličtinou
 • dodržování a oslavování tradic (mi-

kulášská a vánoční nadílka, dětský 
karneval, čarodějnice, mezinárodní 
den dětí)

 • společný výlet pro rodiče a děti

Kritéria pro přijímací řízení:
 1. děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky
 2. děti s žádostí k přijetí k celodenní 

docházce

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na květen: provázet nás bude 
pohádka o Šípkové Růžence

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 

Úterý:  Hudební školička
 19:00 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: 
 2. 5.  pokus o keramické růže
 9. 5.  hradby (tužkovník)
 16. 5.  hradní věž (svícen)
 23. 5.  narozeninový dort 
  pro Růženku (krabička)
 30. 5.  váza na růže

Výtvarná dílna (dopolední):
 6. 5.  marcipánové růžičky
 13. 5.  posolené květiny
 20. 5.  Růženka jako miminko
 27. 5.  kytice růží

Ve středu 11. května od 9 hodin povídání 
o lesních školkách a vzniku jedné takové lesní 
školky ve Vilémově s Pavlou Sedláčkovou.

V sobotu 21. května v 15:30 ve světelském 
parku Sluníčkový závod ke dni dětí – běh, od-
rážedla, tříkolky, koloběžky… (závodní stroje 
s sebou).

 3. sourozenci již přijatých nebo přijí-
maných dětí

 4. děti s žádostí k přijetí k polodenní 
nebo nepravidelné docházce

 5. děti mladší 3 let, které mají před-
poklady pro plnění programu školy 
a jsou schopné přiměřené sebeo-
bsluhy (tzn. používat WC a samo-
statně se najíst)

Doplňující kritérium pro body  3 až 5 
pro rozhodování o přijetí dětí:
 • zaměstnanost zákonných zástupců

Bližší informace na telefonním čísle 
569 452 373 od 8.00 do 12.30 hod. nebo 
723 327 969 kdykoliv.

Ludmila Vaňkátová
ředitelka MŠ Malčín

Samozřejmě jsme nelovili mamuty ani 
nerozdělávali oheň lukem a zašpičatěným 
dřívkem, ale vypravili jsme se do Galerie 
Na Půdě. Paní knihovnice Jiřina Roženská 
nás provedla výstavou Pravěk na Svě-
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Zápis dětí do MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
§ 34, odst. 2 o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění proběhly ve 
všech mateřských školách sloučených do 
MŠ Lánecká zápisy dětí do MŠ Lánecká  
12. dubna, MŠ Sídliště 13. dubna a MŠ 
Pěšinky 14. dubna. Bylo vydáno 66 
žádostí o přijetí do MŠ. Do základních 
škol odchází v tomto roce 76 dětí. Žá-
dosti rodičů o přijetí dětí do MŠ budou 
vyřizovány dle kritérií mateřské školy.

Ředitelství MŠ

telsku a velmi zajímavě nám přitom vy-
právěla o všech vystavených exponátech. 
Leccos jsme už věděli, mnoho nového 
jsme poznali, mnozí z nás zatoužili prožít 
nějaký čas s pravěkými lidmi – zkusit si, 
jak žili, co lovili, co pěstovali na políčkách, 
jak se oblékali, jak spolu bojovali i obcho-
dovali...

Brzy jsme měli možnost dozvědět se od-
povědi na naše otázky: pracovníci KyTICe 
pro nás připravili zdarma promítání filmu 
Osada Havranů. Film nás velmi zaujal, ale 
asi bychom v té době dlouho žít nechtěli, 
žádné supermarkety, mobily, televize, auta 

– pěkně všude pěšky a jíst jen to, co uloví-
me nebo vypěstujeme. Ve škole jsme pak 
nakreslili hezké obrázky a už se těšíme, až 
si o pravěku sami přečteme nějakou kníž-
ku, třeba od Eduarda Štorcha. 

Za žáky 1. tříd ZŠ Komenského 
Mgr. Hana Křivská

Obrázky: Anička Kratochvílová (1.a) 
a Verunka Blažková (1.b)

Projekt UNIV 2 KRAJE na Uměleckoprůmyslové akademii

Koncem roku 2009 se naše škola 
společně s dalšími 23 školami kraje 
Vysočina zapojila do projektu UNIV 
2 KRAJE. Tento projekt je individu-
ální projekt národního MŠMT. Cílem 
projektu je proměna střední školy 
v centrum celoživotního učení, které 
bude vedle počátečního vzdělávání 

realizovat nejrůznější formy dalšího 
vzdělávání pro široké spektrum zá-
jemců. Je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR. Do projektu je zapojeno 324 
středních škol ve všech krajích ČR 
kromě hlavního města Prahy.

 Naše škola má již řadu let bohaté 
zkušenosti se vzděláváním dospělých. 
Pořádala mnoho různých kurzů pro 
dospělé. Např.: kvalifikační zkouška 
za účelem provozování živnosti zpra-
cování kamene, kurzy rytí skla pro 
brusiče skla, kurzy keramické výroby, 
tvarování skla a foukání do forem, 
výroba skleněných figurek, tvorba 
skleněných vitráží a další. Kromě toho 
škola vyučuje i v oborech, které jsou 
výhradně určené pro dospělé: tříleté 
maturitní nástavbové studium v oboru 
Podnikání a Sklářský průmysl a jed-
noleté zkrácené pomaturitní studium 

– kameník a sklář – výrobce a zušlech-
ťovatel skla.

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE 
škola zatím vypracovala a pilotně 
ověřuje program Výtvarné a řemeslné 
techniky pro drobnou tvorbu. Tento 
program je rozdělen do tří modulů ve 

dvou výtvarných oblastech. Moduly 
jsou zaměřené na keramický a skleně-
ný šperk, drobný dekorativní předmět 
a suvenýr a na dekoraci užitkové ke-
ramiky a skla. Výuka se koná každý 
týden v tříhodinových blocích.

Jako prvního sociálního partnera 
jsme zvolili ženskou věznici ve Světlé 

n. S. Práce s klientkami věznice byla 
zpočátku spojována s určitými obava-
mi, které se však brzy rozplynuly. Kli-
entky se ukázaly jako velmi vnímavé, 
pracovité a bezproblémové. Celá ke-
ramická část byla zakončena krátkou 
teoretickou zkouškou. Nyní již měsíc 
probíhá 2. část programu v malířském 
ateliéru.

Druhým – zatím navrhovaným 
– programem v rámci tohoto projektu 
je program Aplikovaná počítačová 
grafika. Podle dosavadních průzkumů 
bude i o toto vzdělávání velký zájem.

Zapojením do tohoto projektu  škola  
umožňuje nejen počáteční vzdělávání, 
ale také vzdělávání dospělých, tedy 
stává se centrem celoživotního učení.

Ing. Lenka Pinkasová, metodik školy
Foto: Miroslav Sklenář

C
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Záchranáři v ZŠ Komenského 

Ve středu 6. dubna se v naší škole 
uskutečnila beseda se záchranáři 
z Ledče n. S. Své zkušenosti nám pře-
dávala záchranářka paní Čápová a její 
kolega pan Semrád. První část třího-
dinového bloku byla věnována pre-
zentaci první pomoci a odpovědím na 
naše dotazy. Poté jsme se přesunuli na 
školní dvůr, kde jsme si mohli prohléd-
nout veškeré vybavení záchranářského 
vozu, ba dokonce si některá zařízení 
vyzkoušet „na vlastní kůži“. 

Díky této besedě jsme získali nové 
teoretické i praktické zkušenosti a ta-
ké jsme obohaceni o množství pravidel, 
která můžeme uplatnit při záchraně 
lidského života. Velice si této návštěvy 
vážíme a děkujeme ochotným záchra-
nářům za užitečné dopoledne. 

Dominika Fialová 8.a

Z domova pro seniory

První jarní den se v našem domo-
vě konala další přednáška v rámci 
Univerzity slunečního věku. Na téma 
Ukázka tréninku paměti aneb nenech-
te svůj mozek stárnout přednášela 
paní Jana Vejsadová. První jarní den 

jsme také rozdávali našim klientům 
jejich domovský časopis Slunečnice, 
který právě 21. března slavil své páté 
výročí.

Jako každým rokem i letos jsme jeli 
28. března nasát jarní atmosféru na 
Jarní výstavu do zahradnictví Starkl 
v Čáslavi. Přivezli jsme si spoustu 
jarních květina na výzdobu domova 
a jarně jsme se naladili.

1. dubna se u nás uskutečnilo Aprí-
lové setkání s dětmi pod vedením paní 
Jiřiny Roženské. Na tomto setkání nám 
děti vtipně předvedly své umění a my 
jsme je na oplátku podarovali drobný-
mi dárky.

V úterý 5. dubna vládla v naší jídelně 
opět dobrá nálada, linuly se odtud tóny 

oblíbených písniček našich seniorů, 
neboť zde probíhala tradiční Kavár-
nička za hudebního doprovodu pánů 
Josefa Čecha a Jaroslava Hrocha.

V dubnu jsme absolvovali hned dvě 
přednášky v rámci Univerzity slu-
nečního věku. První se uskutečnila 
ve čtvrtek 7. dubna a její téma bylo 
Země Izrael – pěšky do Palestiny 
a pochod Negevskou pouští v podání 
Mgr. Michala Šimka. Druhá před-
náška s názvem Alpy se uskutečnila 
v pondělí 18. dubna a přednášejícím 
byl Ing. Andrej Slavíček. Touto cestou 
oběma pánům moc a moc děkuji za 
jejich ochotu pravidelně navštěvovat 
naše studenty seniory.

V pondělí 11. dubna měli možnost 
naši klienti i zaměstnanci shlédnout 
nádherné jarní i velikonoční aranžmá 
v podání paní Ludmily Ježkové a její 
neméně šikovné kolegyně. Krásné de-
korace si mohli klienti i zaměstnanci 
zakoupit a ozdobit tak jarně své pokoje 
či domácnosti.

Letos poprvé se v našem městě 
uskutečnila akce Vítání jara. V rámci 

této akce se konaly řemeslno-farmář-
ské trhy, na kterých nechyběl stánek 
s výrobky našich obyvatel. Akce to 
byla velmi zdařilá a našim klientům se 
velmi líbila.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

V zahradnictví Starkl

Přednáška Mgr. Michala Šimka
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Pozvánka pro příznivce 
moravských a českých písniček

Přijďte se pobavit, zazpívat si, či zatančit při muzice souborů
Pramínek z Jihlavy a Šáteček z Nymburku.

Posezení se uskuteční v pátek 27. května 
v Městské restauraci od 19 hod.

Srdečně zvou pořadatelé folklorního festivalu ve Světlé n. S.

Kulturní zařízení 
KyTICe připravuje:
14. června  — 17. července
v Galerii Na Půdě
Malované jehlou

Ručně vyšívané gobelíny, techni-
ka richelieu aj.

16. června
Monsieur Amédée

Francouzská svěží komedie od 
Alaina Reynaud-Fourtona plná 
vražd, mafiánů a nájemných 
děvčat, která ukazuje, jak nebez-
pečné může být zastavení auta na 
červenou...
Účinkují: členové DS Mimocho-
dem z Ledče n. S.
Společenský dům – divadelní sál 
v 19 hod.
Pořadatel: kulturní zařízení 
KyTICe

21. června 
na nám. Trčků z Lípy 
v odpoledních hodinách
Evropský svátek hudby 2011

10. ročník hudební slavnosti ve 
Světlé n. S.

-zh-
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Dvě vernisáže v jednom dni

V pondělí 18. dubna se sešly termí-
ny hned dvou vernisáží – v tanečním 
sále Společenského domu se ve 14 hod. 
otevírala tradiční Výstava výtvarníků 

– neprofesionálů Světelska a o dvě ho-
diny později v Galerii Na Půdě výsta-
va děl světelského rodáka Jiřího Juna 
s názvem Světlé kresby nad Sázavou.

Obě vernisáže uvedla ředitelka kul-
turního zařízení KyTICe Mgr. Jana 
Kupčíková, obou se jako hosté zúčast-
nili starosta města Mgr. Jan Tourek, 

místostarostka Ing. Lenka Arnotová 
a tajemník městského úřadu Mgr. Jiří 
Moučka. Vernisáž v tanečním sále do-
plnili krátkou hudební produkcí ve stylu 

country Jiří Veselý, Jiří Vencovský a Lu-
boš Janů, za vystavující výtvarníky pro-
nesl pár slov jejich zástupce a současně 
koordinátor výstavy Petr Křivský.

V Galerii Na Půdě navodil slavnost-
ní atmosféru renesančními a barokní-
mi loutnovými kompozicemi Jindřich 
Macek. 

Výstavu uvedl PhDr. Josef Chalupa, 
ředitel Horácké galerie v Novém Měs-
tě na Moravě.

Využili jsme několikadenní přítom-
nosti Jiřího Juna ve Světlé a na násle-
dující den jsme s ním připravili besedu 
pro žáky uměleckých škol.

-jv-
foto: Jaroslav Vála (3), 

Zdeňka Horní (2)
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených 16.3.  – 17.4. 

Beletrie
Jebrael Rula - Miral

  - kniha vypovídá jak o střetu pales-
tinských žen s válkou a bídou, tak 
i o hledání identity a touze po eman-
cipaci a nezávislosti, kterou může 
přinést vzdělání

Munro Alice - Útěk
  - osm nových povídek přední kanad-

ské prozaičky se důvěrně známým, 
a přece pokaždé fascinujícím způso-
bem věnuje především tématu lásky 

a vášně a s nimi spojených radost-
ných i tragických životních zvratů

Pololáník Pet - Mám strach, 
že oprýská slunce

  - všední příběh bezvýznamného 
muže a jeho rodiny, která se nesklo-
nila před totalitou

Turnbull Satan - Skoro Francouzka
  - příběh australské novinářky, která 

se  provdala za francouzského práv-
níka, s humorem líčí peripetie sžívá-
ní dvou lidí pocházejících z naprosto 
odlišného prostředí

Ulč Ota - Z Hongkongu 
   na ostrov, který nebyl

  - autor nedávno podnikl na zaoceánské 
lodi plavbu z Hongkongu do překva-
pivě změněného Vietnamu podél po-
břeží Číny. Nabízí čtenáři řadu neví-
daných pohledů na „ekonomického 
tygra“, kterou doplňuje zasvěcenými 
reminiscencemi své čínské manželky

Naučná literatura
Cibulka Aleš - Cibulka na Toboganu

  - Tobogan přichází za svými poslu-
chači týden co týden již 20 let, od 
roku 2004 ho moderuje Aleš Cibuka, 
který se stal důstojným nástupcem 
Tomáše Slámy a každou sobotu při-
náší se svými hosty svým poslucha-
čům hodinku skutečné dobré nálady 
a pohody

Marek Jindřich - Krvavé mise OSN
  - modré barety v pasti mezinárodní 

politiky, v rozporu s názvem „mí-
rové mise“ se vojáci a pozorovatelé 
OSN často dostali do velicebrutál-
ních a krvavých konfliktů

Zvelebil Jan - Na vandru 
s Reflexem V.

  - pátý díl z řady knih, které mají zá-
klad v jedné z nejčtenějších rubrik 
časopisu Reflex. Celkem třiatřicet 
příběhů našich krajanů doplňuje 
množství fotografií

Knihy pro děti a mládež
Noël Alyson - Modrý měsíc

  - pokračování úspěšného fantasy 
románu Napořád, v němž mladá 
hrdinka Ever stojí před těžkým roz-
hodnutím – zachránit milovaného 
přítele, nebo vrátit čas a s ním celou 
svou rodinu a normální život

Žáček Jiří - Jak počítají koťata
  - nová kniha humorných básniček 

a písniček pro děti

Eva Kodýmová 

Nový Kalendář akcí

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

-zh-



Světelský zpravodaj květen 2011 strana 16 strana 17 květen 2011 Světelský zpravodaj 



Světelský zpravodaj květen 2011 strana 16 strana 17 květen 2011 Světelský zpravodaj 

a intriky v zákulisí operního divadla, 
upoutává titulní rolí vychloubačné Mam-
ma Agáty, zpívanou basistou, kterým bude 
právě Pavel Vančura.

Z internetu zpracovala Iva Obselková

Pavel Vančura opět ve Světlé

nou roli hraběte Homonaye z Cikánského 
barona. Všechny tyto role bravurně ode-
zpíval ještě coby zpěvák amatér po boku 
profesionálních pěvců.

Nyní ho budeme moci shlédnout opět 
u nás ve Světlé, tentokrát s celou jeho do-
movskou scénou divadla F. X. Šaldy v Li-
berci v představení Poprask v opeře, které 
pro vás připravuje SVĚTAKUS, o. s.

***
Gaetano Donizetti – Poprask v opeře
Gaetano Donizetti, mistr opery seria 

i buffa, se řadí k nejvýznamnějším před-
chůdcům Verdiho. Napsal přes sedmdesát 
jevištních prací. V roce 1827 uzavřel Do-
nizetti s impresáriem neapolského Theat-
ro San Carlo smlouvu na dodání dvanácti 
oper, které se zavázal zkomponovat v roz-
mezí tří let. Jako první z této série měla 
premiéru v Teatro Nuovo 21. listopadu 
téhož roku rozverná buffa Ať žije mamá!, 
která se proslavila široko daleko také pod 
názvem Slasti a strasti divadelního života 
a nebo také Poprask v opeře. Donizetti 
si napsal text sám podle velmi oblíbené 
frašky Simona Antonia Sografi ho. Tato 
burleskní opera, pranýřující prostřednost 

Pavel Vančura, sólista libereckého 
divadla F. X. Šaldy a držitel Ceny Thálie 
2009, bude opět ve Světlé. Původním po-
voláním varhanář, zpíval ve sborech, příle-
žitostně i sólově. Zpěv studoval soukromě 
u prof. Jevdokymovové v Havlíčkově 
Brodě, později u prof. Tučka v Praze. Do 
dneška vytvořil několik desítek malých 
i velkých operních a operetních rolí 
z českého i světového repertoáru nejen 
na domácí scéně, ale i jinde. Účinkoval 
v muzikálu Cats a již několik let úzce spo-
lupracuje s Milošem Bokem. K operním 
rolím, které vytvořil, patří např.: Beneš 

– Čertova stěna, Bonifác – Tajemství, Hra-
bě – Jakobín, Vodník – Rusalka, Kecal 

– Prodaná nevěsta, Revírník – Příhody 
lišky Bystroušky, Ramfi s – Aida, Zachari-
áš – Nabucco, Mefi sto – Faust a Markétka, 
Agáta – Poprask v opeře, Dulcamara – Ná-
poj lásky, Marbuel – Čert a Káča aj.

Než nastoupil svoji profesionální dráhu 
v liberecké opeře, byl členem smíšeného 
pěveckého sboru Gaudeamus ve Světlé 
n. S. Zdejší publikum si jistě vzpomene 
na roli Janka v opeře V studni, na statkáře 
Zarembu v Polské krvi a nezapomenutel-

Tip na knihu

Publikace autorů Vladimíra Cisára 
a Karla Černého Železniční trať Německý 
Brod – Brno (přes Nové Město na Mora-
vě) na starých pohlednicích vznikla ke 105. 
výročí zmíněné trati a díky historickým 
pohlednicím, fotografi ím a dalším dobo-
vým materiálům je zajímavým pohledem 
na „starou Tišnovku“.

Po dostavění trati Brno – Tišnov v roce 
1885 byl roku 1898 zprovozněn úsek Ně-
mecký Brod – Žďár a o sedm let později, 
v roce 1905, bylo dokončeno její pokračo-
vání do Nového Města na Moravě, Bystři-
ce nad Pernštejnem, Nedvědice a Tišnova, 
čímž došlo k propojení severní části Čes-
komoravské vysočiny s Prahou i Brnem. 
V současné době je v provozu pouze úsek 
Žďár nad Sázavou – Tišnov, zbytek trati je 
již mimo provoz, v některých úsecích však 
ožívá v podobě nové cyklotrasy.

Autoři se v knize snažili zachytit pohled 
na tuto železniční trať prostřednictvím 
starých pohlednic z období první poloviny 
dvacátého století. Celobarevná 140strán-
ková publikace nabízí více než 200 repro-
dukcí unikátních historických pohlednic 
i dobových fotografi í a tiskovin vybraných 
z fondů muzeí i významných sbírek sou-
kromých sběratelů. Knihou chtěli autoři 
připomenout nejen nostalgii rakousko-

-uherské a prvorepublikové železnice, ale 
také vzpomenout na ty, kteří zde jako 
železničáři po desetiletí pracovali.

Doporučená cena knihy je 295 Kč a kou-
píte ji například v knihkupectví Marie 
Bedrníčkové.                                          -jv-

Divadlo F. X. Šaldy Liberec
uvádějí

POPRASK V OPEŘE
Gaetano Donizetti

Režie: 
 Martin Otava
Dirigent: 
 František Babický

10. června 2011 
v 19 hod.
Divadelní sál 
ve Světlé nad Sázavou

Vstupné: 290, 270, 250, 210 Kč 
Předprodej: Vinotéka Lara na náměstí
Rezervace: tel. 723 203 393, 604 662 240 

svetakus@email, www.svetakus.eu
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Změna 
termínu
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Tip na filmy

Vybíráme z květnové nabídky filmů 
Městského kina ve Světlé n. S.:

Varieté
Ali, dívka z malého města, ale s vel-

kým hlasem, touží naplnit své sny. Ob-
jevila svět varieté.

Přesvědčí majitelku podniku, jeho 
hlavní hvězdu a také hledačku talentů 
Tess, aby ji přijala jako barmanku. Ča-
sem se musí postavit i na jeviště, její 
výjimečný hlas a umění vrací upadající 
varieté zpět na vysluní.

Představitelka Ali, Christina Aquilera, 
je jednou z nejúspěšnějších umělkyň, 
prodala po celém světě přes 30 milionů 

desek, získala pětkrát cenu Grammy. 
Cher (Tess) se do dějin hudby zapsala 
svým ojedinělým hlasem a obrovským 
talentem. Za své výkony získala Oscara 
a řadu dalších ocenění.

Správci osudu
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co 

když je všechno úplně jinak? Co když 
naše kroky řídí někdo, kdo s námi má 
konkrétní plány? A co se stane, když 
mu je, byť nevědomky, překazíme? 
Thriller podle povídky Philipa K. Dicka 
naznačuje, že na světě není místo pro 
náhody, ale s našimi osudy si pohrávají 
jejich správci. Tomuto faktu se jen hodně 
těžko uniká.

Rango
Chameleon v havajské košili obývá 

prostorné terárium. Nic mu v něm nechybí 
až do té doby, kdy se nešťastnou náhodou 
ocitne uprostřed vyprahlé pouště. Jeho 
kroky ho dovedou do města jménem 
Prach, kde se obyvatelům chlubí s hrdin-
skými činy. To mu vynese šerifskou hvěz-
du a hromadu úkolů, jak zachránit zoufalé 
domorodce před zhoubou. Je jen na něm, 
jestli dokáže splnit očekávání, nebo raději 
uteče zpět.

Modelovaným obyvatelům pouště, kteří 
se liší od animovaných zvířátek, propůjčila 
v české verzi hlasy reprezentativní sestava 
herců v čele s Ondřejem Brzobohatým.

Eva Doležalová

Kouzelný Orient
Světlá nad Sázavou – divadelní sál

28. května od 19. hod.
Strhující taneční show plná energie, vášně, pestrých kostýmů a úžasných taneč-

nic. Amirah a její tanečnice s vámi protančí večerem smyslného Orientu, 
strhujícího bolywoodu, vášnivého flamenga a romantického tance se závojem. 

Uvidíte nápadité choreografie od světových i českých tanečníků. 
Jako hosté vystoupí taneční skupiny Tamba, Shamis a Farkasha.

Vstupenky v předprodeji od 19. dubna ve vinotéce Lara.
Cena: dospělí 100 Kč, děti do 10 let 70 Kč

Proč tančit právě orientální tance? 

Orientální či břišní tanec kompletně 
procvičuje tělo, mysl a duši. Je to jeden 
z nejstarších tanečních stylů, jehož po-
čátky lze objevit v dávných kulturách 
Orientu a Středního východu. Původ-

ně byl součástí starověkých rituálů 
a oslav, teprve v nedávné době pronikl 
na veřejnost. Dnes je to oblíbený způ-
sob tělesné aktivity pro ženy všech 
věkových kategorií. Tancem posílíte 

nejen břišní a zádové svalstvo, zvýší-
te pohyblivost kloubů, ale dosáhnete 
i správného držení těla a především 
se skvěle odreagujete. Ladná taneční 
sestava ve vás prohloubí krásu a žen-
skost a oprostí vás od každodenního 
stresu. Není to jen technika pohybu, 
ale i výraz duše.

Při tanci objevíte svaly, o nichž 
jste dosud ani nevěděly, uvědomíte si 
vlastní tělo a naučíte se s ním spolu-
pracovat a hlavně ho mít ráda.

Pokud máte zájem si s námi zatan-
čit, přijďte se podívat do fitcentra ve 
Světlé n. S. každé úterý v 15 nebo v 16 
hod., kdy naše kurzy začínají. Čeká na 
vás prima parta světelských tanečnic, 
které vás rády uvítají. Zároveň si vás 
dovolujeme pozvat na naše první ve-
řejné vystoupení v našem městě, které 
proběhne 28. května od 19.00 hod. 
v divadelním sále.

Na veškeré dotazy ráda zodpovím na 
tel. 724 937 559.

Hana Langpaulová
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Den matek

Již ve starověkém Řecku vzdávali lidé 
hold ženám, jako dárkyním života. Poz-
ději se tato zvyklost ujala v Anglii jako 
Mateřská neděle. Oficiálně však tento svá-
tek vznikl počátkem dvacátého století ve 
Spojených státech amerických. Zasloužila 
se o to Ann Jarvisová v květnu roku 1907, 
které tím byla vzdána čest, jako bojovnici 
za práva matek. Prosadit svátek matek 
v České republice se podařilo Alici Masa-
rykové – dceři prezidenta Masaryka. 

A na konec, nezapomeňte na své ma-
minky a oslavte to s nimi druhou květ-
novou neděli.

Bára Karlíková

MINIANKETA
Slavíte se svojí maminkou tento svá-

tek?
Ano, moc ráda. Maminka je vždy moc 

potěšena, když si na ní vzpomenu a něco 
malého jí donesu.

(Tereza, 18)

Občas si na to vzpomenu, ale spíš ne. 
Na to, abych mamince dokazoval, že ji 
mám rád, nepotřebuji jeden den v roce. 
Já jí mám rád celoročně.

(David, 17)

Jelikož i já jsem matka, tak mi děti 
tento svátek připomenou a své mamince 
koupím dárek na potěšení.

(Zdena, 37)

Samozřejmě. Mám to i zapsané v ka-
lendáři, abych na to nezapomněl.

(Jan, 30)

DiaKoutek

Hypoglykemie – několik minut, 
které mohou poznamenat život diabe-
tikovi i dalším lidem.

Oč se jedná? Hladina cukru v kr-
vi (glykemie) musí být „tak akorát“. 
Zdravý člověk ani po sebevětší porci 
sladkostí nemá hladinu glykemie vyšší 
než 10 mmol. Diabetik, jehož tělo cukry 
a škroby neumí dobře zpracovat, má při 
stanovení diagnózy glykemii vysokou, 
výjimkou nejsou ani hodnoty nad 20 
mmol. Pokud nestačí k úpravě dieta 
a režimová opatření, je léčba cukrovky 
podpořena tabletami nebo inzulinem. 
Některé (ne všechny) skupiny léků 

a inzulin vždy nejen sníží vysokou gly-
kemii, ale působí i v případě, že hladina 
cukru  pacienta je právě normální nebo 
nízká, ještě ji sníží. Diabetik začne 
pociťovat slabost v kolenou, neklid, 
hlad, třes, může zblednout, rychle nebo 
i zmateně mluvit, reakce jsou nepřesné, 
vidění může být zhoršené. Bez pomoci 
v podobě okamžitého podání cukru se 
stav prohlubuje a rychle může dojít až 
k ztrátě vědomí. Zvlášť velký problém 
představuje porucha vědomí, pokud 
pacient právě opravuje komín nebo se 
účastní silničního provozu jako řidič 
auta, nakonec  i kola.

Jak se tomu vyhnout? Nejlepší je 
problému předcházet. Diabetik by měl 
vědět, že při stejně velké tabletě nebo 
dávce inzulinu každý den musí také 
každý den  ve stejnou dobu dodat tělu 
v jídle stejně sacharidů. Pokud bude na 
talíři sice porce stejná, ale sacharidů po-
lovina, léku v těle bude nečekaně příliš 

Lípa v parku se neubránila

Sílu v pažích, ale slabého ducha pro-
kázal vandal v zámeckém parku, když 
u hlavní cesty zlomil jednu z mladých 
lip vysazených v roce 2009. Jaký asi měl 
motiv onen primitiv pro svůj čin? Bylo 
to sobě dokázat ohromnou sílu nebo 
předvést jiným svoji neohroženost? 

Text a foto: jív

a hypoglykemie může hrozit. I proto je 
důležité rozumět dietě při své nemoci 
a vědět, proč musím k masu místo 140 g 
vařené rýže sníst 300 g brambor a ne 
také 140 g.

Při vyrovnané dietě může nečekaný 
pokles hladiny cukru v krvi  způsobit 
neobvyklá fyzická námaha. V minulých 
dnech i na Vysočinu přišlo jaro, je třeba  
zrýt záhonky, prořezat stromy, uhrabat 
zahradu… Pokud pacient ale sní stejně 
sacharidů jako v zimě, kdy posedával, 
a léčbu má stejnou, pracující svaly část 
cukru spálí a opět hrozí hypoglykemie. 
Řešením je před plánovanou námahou 
přidat  sacharidů v jídle, během námahy 
nezapomínat na přísun dalších svačinou 
a domluvit se se svým lékařem, jestli je 
možno upravit (snížit) v takovém přípa-
dě i dávku léků nebo inzulinu a jak.

Zvláštním případem je „odložená“ 
hypoglykemie, která nás může nemile 
překvapit v noci po dnu, který jsme celý 
trávili mimořádnou fyzickou námahou. 
Ta spálila nejen cukr v krvi, ale vyčer-
pala i jeho nouzovou zásobu v játrech 

– ta se po večeři zase naplní, ale odsunu-
tý cukr chybí v noci v krvi.

V případě, že se rozhodujete, jak upra-
vit režim pro mimořádné situace, zvolte 
řešení, které nemůže způsobit hypo-
glykemii, vyšší cukr je menší problém. 
V případě, že se chystáte do rizikových 
situací (řídit, opravit komín), raději si 
hladinu cukru přeměřte nebo přidejte 
25 g chleba. Naprosto nezbytné je nosit 
při sobě (nikoli v tašce nebo kufru auta, 
ale při sobě stejně jako mobil) šest kos-
tek cukru, ruličku hroznového cukru, 
sáček kandovaného ovoce nebo slad-
kou tatranku pro první rychlou pomoc 
při hypoglykemii, v případě, že nevíte, 
proč vám slabo je, cukr raději použijte 

– do 10 minut by příznaky měly zmizet, 
nutno je ale počkat třeba s řízením ještě 
dalších 30 minut a sníst raději ještě 20 g 
chleba.

Znalost výše zmíněných pravidel vám 
nejen pomůže předcházet  akutní kom-
plikaci své cukrovky, ale je i vyžadová-
na při posuzování vaší schopnosti řídit 
motorové vozidlo. Dnem 15. 4. 2011 
nabývá platnosti a účinnosti vyhláška 
č. 72/2011 měnící vyhlášku z roku 
2004.

MUDr. Eva Pěkná
diabetologická ordinace okresní 

nemocnice
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Služátecká Režná paní zve na Pohádkový les

Pohádkový les ve Služátkách pro-
běhne letos v sobotu 11. června. Na 
trať bude možné vyrazit mezi devátou 
a dvanáctou hodinou dopolední. Pro 
navrátilce se chystá bohatý doprovod-
ný program.

Stejně jako loni, tak i letos si na své 
přijdou všichni milovníci pravých čes-
kých pohádek i místních služáteckých 
pověstí. V lese se totiž setkají výhrad-
ně s bytostmi, které znají z příběhů 
Boženy Němcové, Karla Jaromíra Er-
bena, Matěje Štefana Kubína a dalších 
sběratelů národních pohádek. Služá-

tecká pohádková strašidla si velmi po-
chvalují originální kostýmy, které pro 
ně našily místní švadleny přesně dle 
pokynů, jež nalezly přímo v pohád-
kách. Všem jim velí Režná paní, která 
byla dle místní pověsti potrestána za 
svou hamižnost tím, že musí navěky 
bloudit zdejšími hvozdy. Smí je opustit 
pouze jeden den v roce, a to výhradně 

proto, aby od služáteckého obecního 
úřadu řídila celou akci.

Stalo se osvědčenou tradicí, že na 
jednotlivých stanovištích čekají na 
všechny návštěvníky – rodiče i děti 

– speciální pohádkové úkoly a ještě 
speciálnější pohádkové odměny. Na 
procházku naváže letos bohatý do-
provodný program, v jehož rámci si 
budou zájemci moci vyzkoušet lanové 
houpačky a prolézačky, trampolíny, 
hasit hasičskou technikou, zažong-
lovat s pomocí mistrů svého oboru, 
odpálit si vodní raketu, pozorovat 

umění břišních tanečnic a zažít mnoho 
dalších dobrodružství.

Mimo to všechno čeká na všechny 
pohádková veselice s dobrým jídlem 
i pitím (pro dětské účastníky zdarma). 
K jídlu i tanci zahraje kapela dobrých 
muzikantů Fernet. Do Služátek se do-
stanete autem a nově také kyvadlovým 
autobusem. Ten ze zastávky v Komen-
ského ulici vyjede v 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30  a 11.00 hod. Zpět ze Služátek 
pak v 10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 12.30, 
13.00 hod.

Vaše Režná paní
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Očkování psů

V sobotu 14. května proběhne očková-
ní psů proti vzteklině následovně: 

Světlá n. S.: 
 • Před ZŠ Jelenova  10.00 hod.
 • Na Bradle u COOPu  10.15 
 • Na Rozkoši u TBS  10.30 
 • Světlá n. S., U sokolovny  11.00 
Místní části: 
 • Závidkovice  7.30 
 • Radostovice  7.45 
 • Kochánov  9.15 
 • Lipnička  9.30 
 • Bohušice  11.15 
 • Dolní Březinka  12.30 
 • Benetice  12.45 
 • Opatovice  13.00 
 • Žebrakov  13.15 
 • Horní Dlužiny  13.45 
 • Dolní Dlužiny  13.50 
Očkovací průkaz s sebou!
Dle přání možno aplikovat kombino-

vanou vakcínu proti dalším nemocem, 
odčervení a přípravky proti klíšťatům 
a blechám. 

MVDr.  Roman Doktor

Módní přehlídka v Rytířském sále 

Po mnoha letech byla široké veřejnosti 
nabídnuta nevšední podívaná v podobě 
módní přehlídky, kterou uspořádalo ob-
čanské sdružení Světakus v Rytířském 
sále světelského zámku. 

A co je občanské sdružení 
SVĚTAKUS? 
Toto sdružení vzniklo na konci loň-

ského roku a jeho členy je pár nadšenců, 
kteří chtějí rozšířit nabídku kulturních 
a sportovních akcí pro všechny  obča-
ny v našem městě. Název občanského 
sdružení SVĚTAKUS neznamená kus 
světa, (i když i ten se nám možná podaří 
obsáhnout a procestovat v rámci někte-
rých kulturních akcích, jejichž interpreti 
budou třeba zahraniční umělci nebo se 
děj pořadu bude odehrávat mimo naši 
zemi), ale především je to zkratka za-
měření občanského sdružení – znamená 
tedy SVĚTelskou Agenturu KUltury 
a Sportu. 

Svoji činnost zahájilo slavnostním 
plesem v lednu letošního roku, na kte-
rém bylo pokřtěno logo, jehož autorkou 
je místní rodačka, slečna Jana Havlová. 
Další akcí byla již zmíněná módní pře-
hlídka, která se konala 17. března, a to 
hned dvakrát – odpoledne a v podvečer. 

Úcast byla hojná a zúčastnily se jí všech-
ny generace, ostatně i pro ně byla také 
určena! V publiku převažovaly dámy 
všech věkových kategorií – od dětí až po 
seniory. No, nutno přiznat, že byla před-

váděna móda především pro ženy a pro 
děti. A jakou módu měli návštěvníci 
možnost zhlédnout? 

Firma AIVELLI, která patří místní 
podnikatelce a módní návrhářce paní 
Ljubě Sojkové, nejprve předvedla 
dětskou kolekci a pak několik nových 
kolekcí určených hlavně pro německý 
a rakouský trh. ALTIK MORAVIA 
Aleny Tiokové představil kolekci 
pletené módy a nezapomnělo se ani 
na sportovní módu, která byla zase 
dílem společnosti ČESKÁ MÓDA 
Jany Trtíkové. Závěr přehlídky patřil 
společenské módě a svatebním šatům, 
které představila půjčovna svatebních 
a společenských šatů ROMANTIK 
Boženy Práškové. Modelky předvá-
dějící všechny krásné modely byly 
nalíčeny šikovnými kosmetičkami ze 
salonu IVANA – Ivanou Kubátovou 
a Monikou Fridrichovou a učesány stu-
dentkami České zemědělské akademie 
ve Světlé n. S. – Petrou Voříškovou 
a Soňou Pfeiferovou.

S nápadem uspořádat tuto módní pře-
hlídku přišla Ljuba Sojková, jež je sama 
členkou sdružení a která už nyní pře-
mýšlí o další podobné akci na podzim 
letošního roku s tím, že tentokrát určitě 

nebude zapomenuto na muže a předvá-
děná móda bude určena i pro ně. 

Ukázky modelů nafotil Ladislav Špa-
lek, člen Fotoklubu Světlá n. S., a může-
te si je prohlédnout na webových strán-
kách www.svetakus.eu, kde jsou zároveň 
k dispozici kontakty na jednotlivé fi rmy, 
u nichž je možné všechny předváděné 
modely objednat a zakoupit.

A co připravujeme dále?
V nejbližší době SVĚTAKUS pořádá 

zájezdy na muzikály Mary Poppins do 
Brna a Kata Mydláře do Prahy, které 
jsou ovšem již zcela vyprodány. Přízniv-
ci divadelního a operního žánru se již 
nyní mohou těšit na představení divadla 
F. X. Šaldy z Liberce Poprask v opeře, 
ve kterém mimo jiné vystoupí opět na 
zdejších prknech Pavel Vančura. V sou-
časné době se dojednávají další velmi 
zajímavé kulturní a sportovní pořady, 
o kterých se můžete včas dozvědět na 
výše uvedených internetových stránkách 
sdružení SVĚTAKUS. Tam také můžete 
posílat své náměty a připomínky.

Iva Obselková
Foto: Ladislav Špalek
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Vítání jara se vydařilo

menského zdobení perníčků a vystři-
hovánky z papíru, u pana Babického 
pletení pomlázek, s paní Ponertovou 
malovat na hedvábí a s děvčaty z Aka-
demie – Vyšší odborné školy, Gymná-
zia a Střední odborné školy umělec-

koprůmyslové Světlá n. S. malovat na 
sklo. Součástí byla také tvořivá dílna 
s názvem Velikonoční zdobení (různé 
dekorace s tématikou Velikonoc), kte-
rou vedla paní Ježková.

O zábavu účastníků se po celý den 
starala šermířská skupina Novus Ori-
go z Polné, folklorní soubor Škubánek, 
žáci ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského, 
dechový orchestr ze ZUŠ ve Světlé 
a heligonkáři pod vedením Standy 
Dlouhého. O ozvučení vystoupení se 
po celou dobu staral Zbyněk Říha se 
svými kamarády. Fotodokumentaci 
zhotovil pan Jiří Víšek.

Akce Vítání jara se zúčastnila i Zdra-
votní pojišťovna METAL-ALIANCE. 
Markéta Sobotová k tomu dodává: 

„Na tuto akci jsme měli připravenou 

výtvarnou soutěž pro děti – Jak si 
představuji jaro, která byla rozčleně-
na do dvou věkových kategorií. Děti 
do 6let a pak děti od 1. do 5. třídy. Této 
soutěže se zúčastnilo 46 dětí. Pro prv-
ní 3 výherce v obou kategoriích jsme 

měli nachystané věcné ceny. Výtvarná 
díla dětí však byla natolik zdařilá, že 
jsme rozdali celkem 18 cen. Dospělí 
návštěvníci měli možnost si nechat 
změřit krevní tlak a BMI. Možnosti 
nechat si změřit krevní tlak využilo 59 
lidí. Nechat si změřit tuk našlo odvahu 
34 dospělých. Věříme, že se tato akce 
všem líbila a budeme se těšit na další 
setkání.“

Návštěvníci mohli díky Vlastivěd-
nému spolku Světelsko zavítat také do 
Muzea Světelska, které bylo otevřeno 
po celou dobu konání akce. Řada ná-
vštěvníků využila možnost prohlídky 
zámku a vyslechla poutavé vyprávění 
o historii tohoto našeho skvostu. 

Během dopoledne proběhla soutěž 
O nejchutnější velikonoční hlavičku. 
Se svými výrobky se do ní přihlásilo 
5 žen. Vzhled a chuť velikonočních 
hlaviček nejprve ohodnotila porota 
ve složení Lenka Arnotová, Martin 
Bahounek, Petr Coufal, Eva Milfai-
tová a Eva Kořínková. Těm nejvíce 
chutnala hlavička č. 3 paní Rauerové, 
na druhém místě byla s č. 1 paní Ma-
rešová a na třetím paní Čejková (č. 5). 
Účastníci akce ochutnávkou hlaviček 
stanovili toto pořadí: hlavička č. 4 paní 
Lukešové, hlavička č. 3 paní Rauerové, 

V sobotu 16. dubna proběhla v zá-
meckém parku celodenní akce Vítání 
jara s bohatým programem. Pořádalo 
ji město Světlá n. S. v rámci projektu 
Společná setkávání v roce 2011, který 
podporuje naplňování a propagaci 
principů místní Agendy 21 a Zdraví 
21 v kraji Vysočina.

Návštěvníci se mohli nakoupit ve stán-
cích s tradičními řemeslnými výrobky 
z keramiky, dřeva, textilu, kůže, pedigu, 
kovu a dalších materiálů. Mezi stánkaři 
byli také tři držitelé certifikátu Regio-
nální produkt Vysočiny. Nechyběly ani 
výrobky s velikonoční tématikou. Svojí 
šikovností se pochlubili místní i okolní 
neziskové organizace a občané města. 

V tvořivých dílnách bylo možné si 
vyzkoušet u paní učitelek ze ZŠ Ko-

Historický den pro město

Pondělí 18. dubna 2011 bylo pro Svět-
lou historickým dnem. K železničnímu 
mostu v Lánecké ulici se s těžkou tech-
nikou a zázemím staveniště nastěhovala 
firma Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. 
a byla tak zahájena dlouho očekávaná 
rekonstrukce mostu na trati Světlá n. S. 

– Kácov. Pro řidiče a chodce tak sice na-
staly po dobu rekonstrukce obtíže způ-
sobené uzavřením frekventované části 
Lánecké ulice, ale po dokončení staveb-
ních prací vzniknou po obou stranách 

silnice pod novým mostem dostatečně 
široké chodníky a tak zmizí nebezpeč-
ný úsek v Lánecké ulici. Nový most by 
se nám měl ukázat v plné své kráse již 
v srpnu letošního roku, kdy by měly být 
ukončeny všechny stavební práce a úsek 
pod mostem plně zprovozněn. 

jív
Foto: Jaroslav Vála
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hlavička č. 2 paní Urbancové, hlavička 
č. 5 paní Čejkové a hlavička č. 1 paní 
Marešové. Ceny všem přihlášeným do 
soutěže předal starosta města Jan Tou-
rek. Věnovalo je město Světlá, pohár 
pro vítěze vyrobila fi rma JAHAMI 
Křišťál.

O občerstvení účastníků se postaral 
pan Coufal. Účastníci i řemeslníci byli 
spokojeni s organizací akce a obdivo-
vali náš krásný park. Ke zdaru akce 
přispělo i počasí a účast městské poli-
cie. Děkujeme za hojnou účast a všem, 
kteří se podíleli na organizaci akce. 
Vedle neformální skupiny, jež zaštiťuje 
celý projekt, to byla řada dobrovolníků 

– Vlastivědný spolek Světelsko, Český 
svaz žen, Svěžest, Sbor dobrovolných 
hasičů z Dolní Březinky, Český čer-
vený kříž a v neposlední řadě naši ro-
dinní příslušníci a přátelé. Poděkování 
patří také ZŠ Lánecká za zapůjčení 
stolů a židlí, Šárce Hrůzové za zhoto-
vení plakátu a technickým službám za 
pomoc s dopravou a stavěním stánků.

Eva Kořínková 
a Markéta Sobotová.

Foto: Jiří Víšek

Vítězné recepty velikonočních 
hlaviček:
Suroviny: 10 ks rohlíků, 10 ks vajec, 

40 dkg uzeného masa, uvařené a obra-
né maso z 1 králíka a 1 kuřete, petr-
želka, vyprané a spařené kopřivy, sůl, 
pepř, muškátový ořech a květ.

Uzené maso uvaříme, do vývaru 
namočíme nakrájené rohlíky. (Ne moc, 
aby to nebylo moc nasáklé a mazla-
vé). Přidáme maso z králíka a kuřete 
a zbývající přísady. Nakonec vmíchá-
me vyšlehaná vejce.

(Marie Rauerová)

***

Suroviny: 10 rohlíků, 10 vajec, 1 kg 
uzeného masa, 1 kostky droždí, 6 
stroužků česneku, 5 lžic krupice, sůl, 
hrst kopřiv, petržel, špetka muškáto-
vého květu

Maso uvaříme. Vývarem polijeme 
na kostky nakrájené rohlíky. Postup-
ně přidáváme: rozdrobené droždí, 
vejce, na drobné kostičky nakrájené 
maso, bylinky, muškátový květ, sůl, 
krupici a rozmačkaný česnek. Dáme 
do vymaštěného pekáče a pečeme při 
200 °C. 

(Eva Lukešová)

Z naší farnosti

Radost obrátit se – Jan Pavel II.
Popeleční středou začalo liturgické 

období nazývané postním obdobím. 
Liturgická barva mešních ornátů je 
fi alová – znak smutku a postu. Postní 
období začíná starověkým obřadem 
udělováním popela, a to buď znakem 
kříže na čelo, nebo posypáním hlavy 
popelem. Toto gesto, které by někteří 
mohli považovat za zastaralé, samo-
zřejmě neladí s mentalitou moderního 
člověka, ale vede nás k tomu, abychom 

prohloubili jeho smysl a objevili jeho 
zvláštní sílu a důsledek.

Při znamenání křížem nebo sypání 
popela na hlavu věřících kněz před-
náší formuli: „Pamatuj, že jsi prach 
a v prach se navrátíš“, nebo „Čiňte 
pokání a věřte evangeliu“. Vrátit se 
v prach je osud, který viditelně spojuje 
všechno živé. Lidské bytí však není jen 
tělo, ale i duch. Pokud určením těla je 
prach, duch je stvořen pro nesmrtel-
nost. Navíc věřící ví, že Kristus 
vstal z mrtvých, zvítězil nad smrtí ve 

▶
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svém těle, a tak i on kráčí v naději 
ve zmrtvýchvstání k této perspektivě.

Dostat popel na hlavu proto zna-
mená uznat stvoření učiněné z prachu 
země a určené pro prach, prohlásit se 
za hříšníky, kteří potřebují odpuštění 
Boha, aby mohli žít podle Evangelia, 
oživovat naději na konečné setkání 
s Kristem v duchu a klidu.

Tato perspektiva radosti zavazuje 
věřící dělat všechno možné proto, aby 
už v přítomném čase prožívali něco 
z budoucího klidu. To předpokládá 
očištění srdce a posílení společenství 
s Bohem a se sestrami a bratry. K to-
mu vede modlitba a půst, ke kterému 
jsem vyzval věřící tváří v tvář hroz-

bám války, jež ohrožují svět. Modlit-
bou se předáváme zcela do rukou Boha 
a pouze od něj očekáváme skutečný 
klid. Půstem připravujeme srdce, aby 
přijalo od Pána klid, nejvyšší dar a nej-
větší znak příchodu jeho Království. 

Modlitba a půst však musí být do-
provázeny skutky spravedlnosti; ob-
rácení se musí projevit v pohostinnosti 
a lásce. Takto napomíná prorok: „Ne-
ní-liž toto půst, kterýž oblibuji: Roz-
vázati svazky bezbožnosti; roztrhnouti 
snopky obtěžující a potřené propustiti 
svobodné, a tak všelijaké jho abyste 
roztrhli?“ 

Nebude na zemi mír, dokud bude tr-
vat útlak národů, sociální nespravedl-
nost a ekonomická nerovnováha, které 

dodnes existují. Ale na velké a očeká-
vané strukturální změny nestačí pouze 
vnější iniciativy a skutky, v první řadě 
se žádá obrácení všech srdcí k lásce. 
Ježíš nás vyzývá: „Obraťte se ke mně 
celým svým srdcem“. Mohli bychom 
říci, že poselství liturgie Popeleční 
středy se zhušťuje v tomto smutném 

volání Boha na obrácení srdce. Toto 
pozvání zdůrazňuje apoštol Pavel: 

„Úpěnlivě vás prosíme jménem Krista: 
Nechte se smířit s Bohem... Hle, nyní je 
milostivý čas, teď je den spásy!“ 

Z polského originálu přeložil 
a upravil – Marek Marcel Šavel

Nový královéhradecký biskup
Určitě už jste zaznamenali, že 

3. března 2011 papež Benedikt XVI. 
po více než roce jmenoval nového 
královéhradeckého biskupa. Stal se 
jím v českých kruzích ne příliš známý 
Mons. Jan Vokál, který nahradí v úřa-
dě Dominika Duku, nyní již pražského 
arcibiskupa.

Jan Vokál se narodil 25. září 1958 
v Hlinsku v Čechách v křesťanské ro-
dině jako druhé ze tří dětí. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu elektro-
technickou v Pardubicích a poté obor 
technická kybernetika na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT. 

V roce 1983 odešel z tehdejšího 
Československa do Říma a nastoupil 
do Papežské koleje Nepomucenum. 
Zde studoval filozofii a teologii na 
Papežské lateránské univerzitě (na této 
vysoké škole ještě získal v roce 2008 

doktorát z obojího práva, o rok později 
získal titul JUDr. v oboru ústavního 
práva na pražské Univerzitě Karlově). 
Roku 1988 byl vysvěcen loni zesnulým 
českým biskupem Jaroslavem Škarva-
dou a v květnu 1989 byl vysvěcen 
tehdejším papežem Janem Pavlem II. 
na kněze. 

Po krátké kněžské službě v USA 
nastoupil v roce 1991 na Sekci pro 
obecné záležitosti Státního sekretariá-
tu ve Vatikánu, kde pracoval doposud. 
K jeho jistě příjemným povinnostem 
lze přiřadit kupříkladu osobní dopro-
vod papeže při jeho návštěvách v naší 
zemi. Nyní se tedy stává 25. králo-
véhradeckým biskupem, který bude 
do svého úřadu slavnostně uveden 
14. 5. 2011.

jp 

Zájezd do Hradce Králové
Farnost Světlá n. S. pořádá 14. květ-

na při příležitosti uvedení nového 
biskupa královéhradecké diecéze 
Mons. Jana Vokála do úřadu autobu-
sový zájezd do Hradce Králové. Bližší 
informace budou postupně upřesněny. 
V případě zájmu se hlaste u MU-
Dr. Stanislavy Brhelové.

jp

▶

HraRozcvička

Mytí nohou

C
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Volejbal

Ženy uhájily krajský přebor 
Až v závěru krajského přeboru žen 

I. třídy dokázaly volejbalistky TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. udržet tuto sou-
těž i pro příští sezonu, když v sobotu 
26. března dvakrát porazily na domácí 
palubovce volejbalistky Spartaku Pel-
hřimov 3:1 a 3:2 na sety. Skončily tak 
na  předposledním, 8. místě tabulky, 
o pouhé dva body před posledním 
družstvem Sokola Přibyslav. Světelské 
volejbalistky v deseti zápasech soutě-
že vyhrály a 22 zápasů prohrály při 
poměru setů 40:76.

Konečné pořadí:
1. TJ OA Třebíč 58 bodů, 2. Jiskra 

Humpolec 57, 3. Slavoj Polná 51, 4. SK 
Dekora Ždírec n. D. 50, 5. TJ Náměšť 
n. O. 46, 6. Spartak Pelhřimov 44, 
7. TJ Žďár n. S. 44, 8. TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 42, 9. Sokol Přibyslav 40

jív 
Foto J. Holoubková

Volejbalové juniorky přebornicemi 
kraje
V neděli 3. dubna se hrálo v tělo-

cvičně ZŠ v Lánecké ulici závěrečné 
dvojutkání krajského přeboru juniorek, 
když soupeřem svěřenkyň trenérky 

Jaroslavy Holoubkové bylo B družstvo 
Sokola Bedřichov. Důležitost zápasů 
spočívala v tom, že Světelačky potře-
bovaly jedno vítězství k vytouženému 
titulu přebornic kraje Vysočina. To 

vítězství přišlo hned v prvním zápase, 
který domácí juniorky vyhrály 3:1 na 
sety a mohly slavit. Výhru si družstvo 
koučované trenérkou Holoubkovou zo-
pakovalo i v druhém utkání a navíc 

Stojící zleva:  Helena Štrosová, Hana Hanychová, Lucie Kopicová, Romana Pinkasová, 
Monika Beránková, dolní řada zleva: Martina Myšičková, Marie Benešová 

a Hana Štrosová

Michaela Piskačová se mezi juniorkami 
neztratila

Stojící zleva: Kateřina Satrapová, Andrea Lacinová, Kateřina Kořínková, Lucie 
Špačková, Veronika Spěváková a trenérka Jaroslava Holoubková, v pokleku zleva: 

Michaela Piskačová, Kamila Štercová, Michaela Poláková a Hana Štrosová

▶
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Konečná tabulka divize stolních tenistů 2010 / 2011:
1. Jiskra Havlíčkův Brod A 20 0 2 62 bodů

2. TJ Jihlava A 17 0 5 56

3. SK Telč 16 0 6 54

4. TJ Žďár n. S. 11 3 8 47

5. Sokol Rovečné 12 1 9 47

6. Slavoj Polná 9 1 12 41

7. Sokol Chmelná 8 2 12 40

8. TJ SB Světlá n. S. 7 3 12 39

9. SK Intea Třešť 7 3 12 39

10. TJ CHS Chotěboř 8 1 13 39

11. Orel Moravské Budějovice 7 2 13 38

12. TJ Jihlava B 1 2 19 26

bez ztráty setu 3:0. Mladé volejba-
listky TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. tak 
potvrdily, že titul krajských přebornic 
jim právem náleží. Za zmínku určitě 
stojí, že některá děvčata z juniorského 
týmu v sezoně hostovala ve vyšších 
soutěžích v dresech Jiskry Havlíčkův 
Brod, Míša Poláková v I. lize juniorek 
a Kateřina Kořínková dokonce v ex-
tralize kadetek. V družstvu juniorek 
u trenérky Holoubkové získávala zku-
šenosti Michaela Piskačová, věkem 
ještě mladší žákyně, která byla pro 
svoji výkonnost zařazena do Krajské-
ho centra mládeže kraje Vysočina. 

Zde je konečný účet krajského pře-
boru juniorek. Družstvo Světlé nad 
Sázavou vyhrálo 21 zápasů a pouze ve 
třech odešlo z hřiště poraženo. 1. TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. 45 bodů, 
2. Jiskra Humpolec 43, 3. Spartak 
Pelhřimov 39, 4. Sokol Nové Veselí 36, 
5. Jiskra Havlíčkův Brod B 35, 6. So-
kol Bedřichov 29, 7. TJ Žďár n. S. 25. 

 Text a foto: jív

▶ Divizní soutěž stolních tenistů

Při své divizní premiéře v sezoně 
2009/2010 skončili stolní tenisté TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. na skvělém 
5. místě s vyrovnaným poměrem vy-
hraných a prohraných utkání 9 vítěz-
ství, 4 remízy,  9 proher a ziskem 44 
bodů. Těsně před startem své druhé 
divizní sezony 2010/2011 se stěhovali 

z tělocvičny Základní školy v Lánecké 
ulici do krásné moderní herny Spor-
tovního centra Pěšinky s touhou tuto 
soutěž pro Světlou udržet. To se jim 
nakonec podařilo, ale od sestupujících 
Moravských Budějovic, které skončily 

na předposledním jedenáctém místě, 
je v konečném účtování dělil pouhý 
jeden bod. Potvrdila se tak ve sportu 
mnohokrát potvrzená pravda, že druhá 
sezona ve vyšší soutěži bývá těžší než 
ta první. Z 22 utkání jich stolní tenisté 
z Pěšinek vyhráli jen 7, třikrát remízo-
vali a 12 utkání prohráli. 26. března si 

však mohli spokojeně oddechnout, když 
jim po posledním kole soutěže patřila 
osmá příčka dvanáctičlenné tabulky, ze 
které dva poslední týmy sestupovaly do 
krajského přeboru. V soutěži se v dresu 
Světlé vystřídalo pouze 5 hráčů: La-

Sportovní centrum Pěšinky 
slouží veřejnosti

Dvojice hráčů divizního družstva stolních tenistů TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. 
Ladislav Vosyka (vlevo) a Jan Růžička

Multifunkční zařízení Sportovní 
centrum Pěšinky plní své poslání i po 
skončení hokejové sezony. 

Například v úterý 19. dubna odpo-
ledne patřila plocha nejprve futsa-
listům Základní školy Lánecká, po 
nich si na čtyři kurty postavili sítě 
badmintonisté, když na každém hrály 
dvě dvojice. 

A to že tanec Zumba letí světem, po-
znali i v Pěšinkách. Na plochu při lek-
cích tohoto stále populárnějších fitness 
tance nastupuje pravidelně více než 70 
žen a dívek. 

Ani herna stolního tenisu nezela 
prázdnotou, odpoledne nejprve tréno-
vala mládež a večer dospělí.    

Text a foto: jív
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Probouzející se jarní přírodou se čle-
nové KČT Sklo Bohemia Světlá n. S. po-
hybovali nejen při dálkových pochodech 
po Českém ráji a Podkrkonoší, konkrétně 
kolem Jičína a Lomnice nad Popelkou, ale 
také při aktivní účasti na akci Čistá Sázava. 
Na levém břehu v úseku mezi mostem ve 
Světlé a lávkou v Mrzkovicích, tedy místy, 
kterými nevede cesta ani žádná pěšina, 
nasbírali neuvěřitelných šest pytlů odpadu.

-jv-
Foto: Marie Bártová

Zprávy z Pěšinek

Počátkem dubna jsme po 14 dnech 
znovu otevřeli sportovní halu v Pě-
šinkách. Místo ledu byl na plochu 
stadionu položen fi rmou Precol umělý 
povrch Sport Court. Poté byly na ploše 
namalovány čáry pro několik druhů 
sportů – najdete zde čtyři kurty pro 
badminton, hřiště pro futsal, fl orbal, 
hokejbal a házenou. Pro tyto sporty 
máme k dispozici i základní sportovní 
vybavení. 

Hned první víkend si povrch vy-
zkoušeli fotbalisté, fl orbalisté a čle-
nové badmintonového oddílu. Právě 
oddíl badmintonu ve Světlé n. S. nás 
překvapil počtem svých členů a jsme 
rádi, že můžeme hráčům poskytnout 
prostory ve sportovní hale. Určitě 
tento nevšední sport přiláká své di-

váky a další potenciální hráče. Kro-
mě hodin, které má oddíl k dispozici 
na trénování, jsme se rozhodli, že si 
veřejnost může každý pátek od 16.00 
do 18.00 hod. ve sportovní hale za-

mluvit kurt na badminton. Pronájem 
jednoho kurtu vyjde na 100 Kč/hod. 
Rezervace na tel. číslech 775 586 016 
a 775 586 019 nebo přímo v hale.

Od 11. dubna se v Pěšinkách rozje-
la futsalová liga pro neregistrované. 
Každé pondělí a středu od 17.30 hod. 
se můžete přijít podívat na souboje 12 
týmů, které se do ligy přihlásily. Liga 
bude mít vyvrcholení fi nálovými zápa-
sy koncem června.

A od 12. dubna se můžete každé 
úterý potkávat s Aničkou Kolářovou 
a jejím Let´s Dance cvičením. Hned 
první hodinu se na ploše sešlo téměř 
sto dívek a žen, které se nechaly unést 
divokou hudbou a pohybem. Jedinou 
vadou na kráse celé akce bylo chladno 
způsobené poklesem venkovní teploty. 
Doufejme, že se paní zima již umoudří 
a dopřeje nám teplo a že se při cvičení 
ještě pořádně zapotíme.

O víkendech sportovní hala patří 
in-line bruslení pro veřejnost. Jsme si 
vědomi, že tento sport není ve Světlé 
n. S. příliš rozšířený, proto jsme se pro 
tyto účely rozhodli zřídit v Pěšinkách 
půjčovnu in-line bruslí. Máme k dis-
pozici 15 párů bruslí. Na dvě hodiny 
vás zapůjčení vyjde 50 Kč. Pro vaši 
bezpečnost máme přichystané k brus-
lím i chrániče a helmy.

I když se blíží léto a každý si chce 
užít sluníčka, máte stále možnost na-
vštěvovat naši posilovnu a regeneraci.  
Obě služby je třeba objednat cca týden 
dopředu. Kromě těchto služeb můžete 
navštívit i náš bufet, který je každé 
odpoledne od 16.00 hod. v provozu. 
Určitě kombinace sportu a chlazeného 
piva či nanuku se vyplatí.

Jana Brunerová

dislav a Radek Vosykovi, Josef Bříza, 
Martin Karel a Jan Růžička. Bratři 
Vosykové tradičně patřili mezi tahouny 
a prvně jmenovaný byl při hodnocení 
procentuální úspěšnosti v zápasech 
mezi nejlepšími hráči divize. Odehrál 
80 zápasů, 52 jich vyhrál a v osmadva-
ceti zápasech odcházel od stolu poražen. 
V sestavě dále hráli 

Na otázku, v čem byla druhá divizní 
sezona pro tým obtížnější, odpověděl 
lídr sestavy Ladislav Vosyka: „Naše vý-
sledky hodně poznamenala neúčast Jo-
sefa Břízy v první polovině soutěže, kdy 
chyběl pro zranění. Navíc letošní divize 
byla mnohem vyrovnanější než ta před-
cházející, každý mohl prohrát s každým. 
Vždyť družstva od 6. do 11. místa dělily 
v konečné tabulce pouhé tři body. Ale 
jsme rádi, že se nám podařilo divizi  
v takové konkurenci udržet.“

Text a foto jív 

Turistika
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Kung-fu

V pátek 18.3. a v sobotu 19.3. se v ni-
zozemském Dalfsenu uskutečnil 21. roč-
ník otevřeného mistrovství Dutch Open 
2011 pod hlavičkou IBF. Reprezentanti 
ČR opět hrdě reprezentovali Českou Re-
publiku. Soutěže se zúčastnili adepti Jan 
Kadlec, David Kadlec, Barbora Sadílko-
vá, Filip Štefka, Zuzana Tvrdá, Radek 

Mandl, Marek Sůva, Václav Mareš, Od-
řej Besmák a Lenka Zelingerová. Tento 
výborný tým získal tři medaile, jednu 
zlatou a dvě stříbrné. Byť zásluhu za ty-
to medaile má jediný člověk (Jan Kad-
lec), tak bojoval celý tým najednou a vě-
řím, že bez našeho výborného týmu by 
úspěchy jednotlivce nebyly tak znatelné. 
Jan Kadlec získal 1. místo v kategorii 

kata, 2. místo v kategorii kata se zbraní 
a další 2. místo v kategorii semi-con-
tact. Za zmínku stojí i 4. místo Barbory 
Sadílkové v semi-contactu. Konkuren-
ce byla opravdu na silné mezinárodní 
úrovni. Celkem se soutěže zúčastnilo 
15 zemí, z toho 100 účastníků na katy 
a 200 účastníků na semi-contact. Velký 

zástup měli samozřejmě Holanďané, po-
tom Poláci, Ukrajinci, Němci, Belgičané 
a Maďaři. Všem soutěžícím gratuluji 
a obzvlášť chci vyjádřiv obdiv nad 
našimi začátečníky Lenku Zelingrovou 
a Ondřejem Besmákem, kteří závodi-
li vůbec poprvé a hned na takovéto vel-
ké úrovni a přitom se dokázali umístit na 
pozice, které nebyly poslední.

Máme 3 x bronz a 4 x bramboru
V sobotu 2. dubna se v Kuřimi usku-

tečnila další Juniorská liga a Světeláci 
opět hrdě reprezentovali. Soutěže se 
zúčastnili adepti Jan Kadlec, David 
Kadlec, Barbora Sadílková, Filip Štefka, 
Zuzana Tvrdá, Roman Mandl, Tereza 
Kočová, Sandra Honkyšová, Odřej Be-
smák, Ondřej Galovič, Tomáš Prokop, 
Veronika Pazderková, Jiří Mráček, Mar-
tin Koutský a Lenka Zelingerová. Tento 
výborný tým získal tři bronzové medaile 
a obsadil čtyři čtvrtá místa. Jan Kadlec 
získal 3. místo v kategorii kata se zbraní 
junioři a 4. místo v kategorii kata junioři, 
Lenka Zelingerová získala 3. místo v ka-
tegorii kata začátečnice, Barbora Sadílová 

získala 3. místo v kategorii kata kadetky, 
Zuzana Tvrdá získala 4. místo v kate-
gorii kata kadetky, David Kadlec získal 
4. místo v kategorii kata kadeti a Tomáš 
Prokop získal 4. místo v kategorii kata dě-
ti. Jak je vidět, v České republice je silná 
konkurence, přesto se dokážeme umístit 
do první trojky.

Vladimír Honkyš, hrdý trenér a Sifu
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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 
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