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Vážení čtenáři,
v  první polovině května jsme donesli 

kytičku všem maminkám, 1. června 
oslavily svůj svátek děti. Zdálo by se, že 
na posledního (a myslím, že rovněž ne-
zbytného) člena rodiny – otce – se v ka-
lendáriu zdánlivě zapomnělo. Již před 
mnoha lety jsme si počátkem května 
s kamarády naoko stěžovali, že už je 
načase, aby světlo světa spatřil svátek 
věnovaný nám – chlapům, otcům. Tehdy 
jsem ještě netušil, že podobný svátek již 
skutečně existuje. 

Ono kdybyste se podívali do seznamu 
významných dnů, našli byste přehršel 
svátků racionálních (Evropský den moz-
ku – 11. 3.), potřebných (Mezinárodní den 
zdravého spánku – 21. 3.), sladkých (Den 
mléčné zmrzliny – 28. 7.), recesistických 
(Den omylů v kalendáři – 30. 2.),  vylože-
ně pitoreskních  (Den, kdy mluvíme jako 
piráti – 19. 9.) a kdoví ještě jakých. Bylo 
by smutné, kdyby v nekonečném výčtu 
svátků chyběl den věnovaný těm, kteří se 
také výraznou měrou starají o zachování 
populace a v rodině zastávají roli neje-
nom nějakého pasivního živitele, nýbrž 
rovněž vychovatele či pečovatele. 

Tak tedy – Den otců se slaví v mezi-
národním měřítku třetí neděli v červnu. 
Možná trošku paradoxní je, že tuto tradi-
ci nezaložil muž, ale již před 101 lety se 
o její zrod zasloužila Američanka Sono-
ra Smart Dodd. Chtěla tak vzdát hold 
svému otci, který se o ni a její čtyři sou-
rozence příkladně staral i po smrti jejich 
matky. Oficiálně se však Den otců slavil 
poprvé až v roce 1972 za vlády preziden-
ta Richarda Nixona. Svátek si připomí-
nají lidé každoročně nejenom v USA, ale 
také v Austrálii či Německu. V Čechách 
se začíná zabydlovat teprve v posledních 
letech, důkazem budiž akce světelského 
mateřského centra Rolnička (přesnější 
informace dále ve Zpravodaji).

Zkusme si tedy letos obohatit seznam 
dnů ke slavení o Den otců. Jen si nejsem 
jistý, jestli kytice, která je tak typická pro 
Den matek, je tím nejvhodnějším darem 
otcům. Ale tenhle detail už nechám na 
vašem vlastním uvážení.

JP

Slovo úvodem Schůze rady 18. dubna

Rada města:
1.   Schválila nákup sekačky ISEKI 

SXG 19 HL do majetku spol. Spor-
tovní zařízení města Světlá n. S., 
se sídlem Pěšinky 971, Světlá nad 
Sázavou za účelem sekání ploch 
fotbalového stadionu, případné 
výpomoci u ploch veřejné zeleně 
a k podnikatelské činnosti.

2.   Schválila záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 590/19 a části po-
zemku parc. č 590/21 v k. ú. Světlá 
n. S. (za sklárnami směrem na No-
vou Ves).

3.   Souhlasila s nákupem a instalací 
houpačky „ptačí hnízdo“ na dětské 
hřiště v ulici Na Sídlišti a s insta-
lací dvou vahadlových houpaček 
na hřiště u „starého hřbitova“ a na 

„holandské hřiště“.
4.   Schválila pronájem kiosku (stánek 

s rychlým občerstvením) na fotba-
lovém stadionu společnosti Spor-
tovní zařízení města Světlá n. S., 
s. r. o., se sídlem Pěšinky 971, Svět-
lá n. S.

5.   Souhlasila se zrušením jednoho 
sběrného místa pro separovaný od-
pad v Dolní ulici, s přemístěním jed-
noho sběrného místa z ulice Nové 

město do ulice Dolní a s přemístě-
ním jednoho sběrného místa z pro-
storu před bytovým domem čp. 584 
do prostoru před čerpací stanicí.  

6.   Schválila záměr pronájmu pozem-
ku parc. č. 47/4 o výměře 1 344 m2 
v k. ú. Světlá n. S. (pozemek pod te-
nisovým kurtem).

7.   Schválila podání žádosti o aktu-
alizaci BPEJ na pozemcích parc. 
č. 590/19, 590/20, 590/21 v k. ú. 
Světlá nad Sázavou týkající se vý-
měry okrsku BPEJ 7.29.14. (pozem-
ky pro průmyslovou zónu za sklár-
nami).

8.   Schválila uzavření Dohody o provo-
zu pamětní síně Muzeum Světelska 
mezi městem Světlá n. S. a Vlasti-
vědným spolkem Světelsko.

9.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 2 500 Kč Futsalovému 
klubu Premium Světlá n. S. na po-
řádání 7. ročníku turnaje v malé ko-
pané O pohár starosty města, který 
se uskuteční dne 7. 5. 2011.

10.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 tis. Kč Ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené 
Těchobuz na podporu filmu Mikola 
– tenkrát na Koločavě.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 27. dubna

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo zpoplatnění 39 parkova-

cích míst na náměstí Trčků z Lípy 
v prostoru před nákupním středis-
kem a radnicí v čase pondělí až 
pátek od 8.00 do 16.00 hod., prv-
ní hodina 1 Kč, každá další hodi-
na 10 Kč, a instalování jednoho 
parkovacího automatu v prostoru 
před nákupním střediskem.

2.  Schválilo prodej bytů č. 16/2, 16/5 
a 16/6 v domě čp. 16 v Josefodo-
le. 

3.  Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 745/4 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 55 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. (u ZŠ Lánecká). 

4.  Schválilo prodloužení termínu 
kolaudace rodinného domu na 
pozemku parc. č. 549/47 v k. ú. 

Světlá n. S. do data 19. 10. 2012 
(lokalita Kalvárie).

5.   Souhlasilo s provedením demoli-
ce zázemí fotbalového stadionu 
v účetní hodnotě 533 504 Kč za 
předpokladu získání dotace z pro-
gramu MŠMT ČR a za předpo-
kladu zachování podílu města na 
rekonstrukci ve výši schváleného 
rozpočtu na rok 2011.

6.  Schválilo doplnění záměru pro-
deje pozemků pro výstavbu RD 
v lokalitě Pod Vodárnou, Svět-
lá n. S. o parcelu č. 14 (výměra 
1017 m2) a parcelu č. 15 (výměra 
840 m2) za účelem výstavby dvou 
RD. Současně s pozemkem bude 
předmětem prodeje sdružený pi-
líř s hlavním uzávěrem plynu a el. 
energie a veřejná část vodovodní 
a kanalizační přípojky za cenu 

C
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20 000 Kč plus aktuální výše 
DPH. Minimální cena za prodej 
pozemků je stanovena ve výši 
650 Kč/m2. Forma prodeje – měst-
ská soutěž, odkup formou smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě.

7.  Schválilo vydání souhlasného sta-
noviska ve věci zrušení železniční 
vlečky „Vlečka Mlýny a těstárny, 
vločkárna Mrzkovice“ pro spo-
lečnost Konkordia, spol. s. r. o., 
se sídlem Světlá n. S., Mrzkovice 
34.

8.  Schválilo bezúplatné přenechá-
ní podílů 1/8 na pozemcích parc. 
č. 459/3 (nad tratí u Dolní Březin-
ky) a parc. č. 477/3, k. ú. Světlá 

n. S. (na „Skále“) městu Světlá 
n. S.  

9.  Neschválilo uzavření dohody 
s městem Přibyslav ve věci přeú-
čtování neinvestičních nákladů na 
provoz Mateřské školy Přibyslav.

10. Delegovalo Ing. Lenku Arno-
tovou zástupcem města Světlá 
n. S. na valnou hromadu společ-
nosti Vodovody a kanalizace, a. s., 
Žižkova ul. 8532, Havlíčkův Brod 
a navrhlo Mgr. Jana Tourka jako 
kandidáta na člena představen-
stva této společnosti. 

11. Delegovalo na výroční členskou 
schůzi Lesního družstvo obcí 
Ledeč se sídlem v Hněvkovicích 
p. Lukáše Kalenského.

12. Schválilo zaslat hokejovému klu-
bu HC Světlá n. S. písemnou vý-
zvu k vrácení dotace za rok 2010 
+ 1 ‰ s termínem do 31. 5. 2011 
za nedodržení podmínek dle „Zá-
sad“ ZM ze dne 8. 12. 2004.

13. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2011.

14.  Uložilo odboru MIRR zadat zpra-
cování zadávací dokumentace pro 
vypsání výběrového řízení na 
opravu nezbytně nutných závad 
v čp. 59 v Lánecké ulici. Na za-
dávací dokumentaci se vyčleňuje 
částka 20 tis. Kč.

Jan Tourek, 
starosta

Schůze rady 9. května

Rada města:
1.  Schválila poskytnutí finančních 

darů HC Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou ve výši 10 917 Kč a Fot-
balovému klubu Bohemia ve výši 
10 000 Kč. Tyto finanční dary bu-
dou použity na provozní a materi-

álové náklady klubů. Jedná se o fi-
nance, které poskytli sponzoři.

2.  Schválila poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 1 000 Kč Svazu 
diabetiků, územní organizace 
Havlíčkův Brod, na přípravu od-
borných přednášek, rehabilitace 
a rekondiční pobyty v lázních.

3.  Souhlasila s realizací akcí Oprava 
komunikací v Lipničce (po vy-
budování vodovodu), Prodlouže-
ní dešťové kanalizace Lipnička, 
Demolice objektu čp. 18 (včetně 
souvisejících prací – přeložení 
VO, zrušení elektropřípojky nn) 
do výše finančních prostředků 
poskytnutých místní části Lipnič-
ka v rámci schváleného rozpočtu 
města.

4.  Souhlasila s nákupem a instalací 
herního prvku – houpadla na pru-
žině – do prostoru mezi bytovými 
domy čp. 591 a 592 v ulici Na Síd-
lišti od firmy Tomovy parky.

5.  Schválila pronájem pozemku parc. 
č. 47/4 o výměře 1 344 m2 v k. ú. 
Světlá n. S. Tenisovému klubu 
Sklo Bohemia Světlá n. S. 

6.  Schválila uzavření smluv o uží-
vání veřejného prostranství za 
účelem vybudování předzahrádky 
pro venkovní posezení:

 • u pivnice Malý Honza v termínu 
od 1. 5. do 30. 9.;

 • u pivnice U Šímy v termínu od 
15. 5. do 30. 9.;

 • u restaurace Sport Bar v termínu 
od 10. 5. do 30. 9. 

7.  Souhlasila s umístěním speciál-
ního zdravotnického kamionu na 
náměstí Trčků z Lípy – na par-
kovišti před MěÚ dne 24. května 
od 8.00 do 20.00 hod. za účelem 
preventivních prohlídek zubního 
kazu, dentální hygieny, prevence 
rakoviny kůže a zeleného očního 
zákalu.

8.  Souhlasila s účastí města v pro-
jektu regionální komunikace 
AXA pojišťovny – Dětská hřiště.

9.   Stanovila zhotovitelem zakázky TI 
pro 15 RD v lokalitě Pod Vodár-
nou na prvním místě firmu SYN-
ER VHS Vysočina, a. s., Na Hra-
nici 14, 586 01 Jihlava, na druhém 
místě firmu EUROVIA CS, a. s., 
Národní 10, 113 19 Praha 1, na tře-
tím místě firmu Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a. s., Průmyslová 
941, 580 01 Havlíčkův Brod.

10. Schválila Dodatek č. 1 k ceníku 
poskytovaných služeb pro let-
ní provoz Sportovního zařízení 
města Světlá n. S., s. r. o., násle-
dovně: „Cena za provozní nákla-
dy při pronájmu sportovní plochy 
v Pěšinkách pro akce pod záštitou 
města Světlá n. S. se stanovuje na 
100 Kč/hod. + 50 Kč za pronájem 
šatny na den.“

11. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 15 000 Kč Občan-
skému sdružení Josefodol za úče-
lem pořádání akce Pohádkový les 
aneb Z pohádky do pohádky.

Jan Tourek, starosta města

Pietní akt

Pietní akt 8. května před radnicí 
a u památníku na levém břehu Sázavy

Foto: Zdeněk Novák
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Český den proti rakovině

Ve středu 11. května jsme se všich-
ni mohli opět zapojit do 15. ročníku 
sbírky Ligy proti rakovině Praha, 
která se konala v celé naší republice. 
Za uplynulá léta se malá žlutá kytič-
ka stala symbolem programu boje 
proti zhoubným nemocem.

Kytičku se stužkou fi alové barvy 
a letáček informující o prevenci rako-
viny zdravým životním stylem bylo 
možné zakoupit i u nás, ve Světlé. Po-
časí nám vyšlo, a tak náměstí i přilehlé 
ulice rozkvetly dožluta.

Našim občanům jsme letos nabídli 
celkem 1 800 kytiček, 1 650 jsme jich 
objednali, 150 nám poslali navíc. Pro-

Zpoplatnění parkování na náměstí 

Vážení Světeláci, dámy a pánové,
zastupitelstvo města Světlá n. S. na 

svém zasedání dne 27. dubna rozhodlo 
o zpoplatnění 39 parkovacích míst na 
světelském náměstí. 

Jsem si vědom citlivosti tohoto roz-
hodnutí a věřte, že je skutečně málo 
aktivit, které tak výrazně rozdělují 
občany ve městě na ty, kteří jsou vel-

kými zastánci nezpoplatňování a na 
ty, kteří tvrdí, že náměstí již dávno 
zpoplatněné být mělo. Já osobně jsem 
pro zpoplatnění. Situaci na náměstí již 
delší dobu sledujeme a, bohužel, mu-
sím konstatovat, že se stále zhoršuje. 
Průjezdnost především v době od 13 
do 16 hod. je skutečně bolestná, mož-
nost zde zaparkovat prakticky již od 8 

hod. nulová. Proto a právě na základě 
těchto skutečností zastupitelstvo roz-
hodlo zpoplatnit zatím 39 parkovacích 
míst (26 před nákupním střediskem 
a 13 před městským úřadem) v čase 
pondělí – pátek  od 8 do 16 hod. (první 
hodina za 1 Kč, každá další hodina za 
10 Kč). Parkovací automat bude umís-
těn v prostoru před nákupním středis-

kem. Jedná se o první zkušební etapu, 
která po vyhodnocení bude moci být 
rozšířena o další placenou zónu. 

Toto zpoplatnění je nutné brát jako 
službu všem, kteří chtějí přijet na 
náměstí za nákupem, na oběd, něco 
si vyřídit. Těm, kteří chtějí pouze na 
delší dobu zaparkovat své auto, dopo-
ručuji využít velké parkoviště v ulici 

Na Sídlišti, které má kapacitu 66 stání, 
případně parkoviště v sídlištích, kde je 
přes den dostatek volných parkovacích 
míst.  

Toto rozhodnutí znamená: ANO, 
chceme parkování pro lidi na náměstí, 
ale NEchceme mít z náměstí celodenní 
parkoviště.  

Jan Tourek, starosta města
Foto: Jiří Víšek

dali jsme je téměř všechny, zbylo pou-
ze 108 kousků a na konto LPR Praha 
místní Česká pošta zaslala 40 622 Kč. 
I tak výsledek, který je jen o 150 Kč 
nižší než loni, vypovídá o obrovské 
snaze lidí pomoci a nebýt lhostejným 
k onemocnění, které se týká mnoha 
našich občanů. Heslo Tiká v každé 
rodině je zde opravdu na místě.

Díky podpoře květinových sbírek 
může LPR Praha fi nancovat preven-
tivní osvětové kampaně zaměřené na 
péči o vlastní zdraví, zlepšovat péči 
o nádorově nemocné, provozovat ná-
dorovou telefonní linku, organizovat 
dotované rekondiční pobyty, vydávat 
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Stacionární kontejnery 

Město Světlá n. S. uzavřelo s kolek-
tivním systémem ASEKOL smlouvu 
na umístění stacionárních kontejnerů 
na sběr elektrozařízení v našem měs-
tě. Stacionární kontejnery červené 
barvy byly v květnu umístěny u již 
stávajících separačních stání na třídě-
ný odpad a to v Dolní ulici u městské 
tržnice, u sokolovny v Nádražní ulici 
a u prodejny COOP Na Bradle.  S drob-
nými elektrospotřebiči tak obyvatelé 
nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou 
je kdykoliv a pohodlně odevzdat do 
těchto připravených kontejnerů. 

Do stacionárních kontejnerů patří 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony, MP3 
přehrávače a další. Tyto kontejnery 
jsou také vybaveny boxem pro sběr 
baterií. 

Do kontejnerů naopak nepatří tele-
vizory, počítačové monitory, zářivky, 
úsporné žárovky. Bližší informace 
lze získat na webových stránkách 
www.asekol.cz  nebo v odboru život-
ního prostředí MěÚ Světlá n. S.

 Jitka Gögeová, odbor ŽP

Oddělený sběr bioodpadu

Proč vlastně třídit bioodpad? Nejprve 
si definujme, co to vlastně biologický 
odpad je. Je to jakýkoli odpad, který je 
schopen samovolného přírodního roz-
kladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, 
papír, některý velkoobjemový odpad 

– nábytek, textil z přírodních vláken...). 
Některé typy odpadu, které je možné do 
této kategorie zařadit, však třídíme úpl-
ně zvlášť (například papír, nábytek...), 
protože pro ně máme jiné využití. 

Pro naše účely považujme za bioodpad 
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, 
jako je listí, tráva, drny se zeminou, 
zbytky rostlin, spadaná jablka, větve 
dřevin (pouze nasekané, nastříhané 
nebo zpracované štěpkovačem). 

Bioodpad je velmi cennou surovinou 
především díky celosvětovému úbytku 
živin z půdy. V dnešní době tento druh 
odpadu činí zhruba 40 % veškeré pro-
dukce odpadu. Na skládkách při jeho 
rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají 
nebezpečné látky, především methan, 
které mohou ohrozit životní prostředí. 

Dalším důvodem, proč třídit tento 
druh odpadu, je to, že nás jako členy EU 
zavazuje směrnice 1999/31/ES omezit 
skládkování těchto odpadů, díky již 
zmíněným únikům nebezpečných látek, 
do roku 2013 na 35 % celkové produkce 
v roce 1995. 

A v neposlední řadě separujeme bio-
odpad z komunálního odpadu z praktic-
kého důvodu, a to protože z  bioodpadu 
lze získat kvalitní hnojivo – kompost. 

V rámci předcházení vzniku odpadů 
mohou občané našeho města opět vyu-
žívat komunitní kompostárnu v areálu 

střediska nakládání s odpady Rozinov. 
Komunitní kompostárna je určena pro 
ukládání rostlinných zbytků z údržby 
zahrad  a údržby městské zeleně. Její 
provoz upravuje vyhláška města č. 2/
2009. Výsledný kompost je využíván 
rovněž při údržbě zeleně města. Každý 
občan našeho města může svůj biood-
pad z údržby zahrady dovézt přímo do 
komunitní kompostárny do Rozinova, 
případně může využít hnědé kontejnery 
umístěné zejména v zástavbě rodinných 
domů ve Světlé n. S. Další možností je 
kompostovat rostlinné zbytky na své 
zahrádce.

Ještě připomínáme to nejdůležitější 
– jaký materiál patří do hnědých kontej-
nerů a na komunitní kompostárnu?
 • posečená tráva, seno, sláma
 • plevel
 • košťály i celé rostliny
 • listí, drobné větvičky, spadaná jabl-

ka

Co do hnědých kontejnerů a na komu-
nitní kompostárnu nepatří?
 • kávová sedlina, čajové sáčky, zbyt-

ky pečiva, peří, vaječné skořápky, 
zbytky potravin

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEVHA-
ZOVALI DO KONTEJNERŮ BIOLO-
GICKY ROZLOŽITELNÝ MATERI-
ÁL V OBALECH A JINÉ ODPADY, 
NEŽ PRO KTERÉ JE KONTEJNER 
URČEN!

Martina Uhrová, TBS
Jitka Gögeová, odbor ŽP

preventivní poradenské brožury a pu-
blikace, podporovat výzkum, výuku 
a investiční dovybavení kompletních 
onkologických center. Bližší infor-
mace o využití sbírky lze získat na 
adrese www.denprotirakovine.cz, kde 
bude též uveřejněn konečný výsledek 
letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87777 můžete 
do 30. 9. 2011, cena jedné DMS je 
30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 
Kč. Přispívat lze též na sbírkový účet 
Českého dne proti rakovině (č. účtu 
65 000 65/0300) do 31. 12. 2011.

Údaje o činnosti Ligy, o přímé pod-
poře onkologického programu a o dal-

ších aktivitách tohoto občanského 
sdružení můžete vyhledat na interne-
tové adrese: www.lpr.cz.

Poděkování patří těm, bez jejichž 
dnes již tradiční nezištné pomoci 
a ochoty by tato akce nemohla proběh-

nout: studentkám a studentům místní 
České zemědělské akademie a člen-
kám Českého svazu žen. Zajištění 
sbírky letos vzalo pod svou patronaci 
kulturní zařízení KyTICe.

A další velké poděkování patří všem, 
kteří si kytičku koupili, svou lidskostí 
a účastí podpořili tuto významnou 
preventivní akci a naplnili motto, kte-
ré již řadu let provází druhý květnový 
týden:

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz as-
poň maličko!

Eva Kodýmová
Foto: Jaroslav Vála
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Kriminalita na Světelsku
odcizil 100 ks spojek kolejnic a 230 ks pod-
kladnic pod kolejnice o celkové hmotnosti 
nejméně 3000 kg. Poškozené společnosti 
vznikla škoda ve výši nejméně 12 000 Kč.

Z krádeže je podezřelý dvacetiletý 
mladík z Čáslavi. Koncem dubna odcizil 
v bytě své známé ve Světlé n. S. finanční 
hotovost 38 000 Kč, kterou měla dívka 
uloženu v papírové obálce v jednom z po-
kojů. Mladík pak ke krádeži využil doby, 
kdy šla poškozená na nákup do prodejny. 
Ve zkráceném přípravném řízení mu poli-
cisté sdělili podezření ze shora uvedeného 
přečinu. 

Světelští policisté přijali oznámení 
o krádeži přívěsného vozíku. Neznámý 
pachatel v době od 9. do 13. 5. odcizil pří-
věsný vozík zn. Agados v obci Mrzkovice. 
Vozík s registrační značkou 3J3 5896 byl 
zaparkovaný na volně přístupném dvoře 
na pozemku u novostavby. Poškozenému 
majiteli vznikla škoda 30 000 Kč. Po vozi-
dle bylo vyhlášeno pátrání.

V dopoledních hodinách v neděli 
15. 5. oznámil na policejní služebně ve 
Světlé n. S. třiačtyřicetiletý muž, že byl ve 
Světlé se svou dcerou na zubní pohotovosti. 
Ordinující stomatolog se při ošetření cho-
val arogantně a z jeho chování nabyl do-
jmu, že je pod vlivem alkoholu. Po příjez-
du hlídky na místo bylo zjištěno, že 55letý 
lékař jevil známky podnapilosti, kdy plně 
neovládal koordinaci pohybů, z jeho de-
chu byl silně cítit alkohol a zadrhával v ře-

či. Byl vyzván k dechové zkoušce, kterou 
však odmítl s tvrzením, že by nadýchal, 
neboť vypil jednoho panáka. Jelikož chtěl 
dál pokračovat ve vykonávání zaměstnaní, 
byl policisty zajištěn a převezen do protial-
koholní záchytné stanice v Jihlavě.

Věc policisté šetří jako přestupek na 
úseku ochrany před alkoholismem a jiný-
mi toxikomaniemi.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

Náhradní svoz popelnic

Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. informují obyvatele města 
a místních částí o mimořádném svozu 
popelnic ve dnech od 4. 7. do 8. 7.

Harmonogram svozu domovního odpa-
du z popelnic:

V pondělí 4. 7. proběhne svoz odpadu 
z popelnic společně za pondělí 4. 7. a úte-
rý 5. 7.

V úterý 5. 7. svoz domovního odpadu 
probíhat nebude z důvodu státního svátku.

Ve středu 6. 7. svoz domovního odpadu 
probíhat nebude z důvodu státního svátku.

Ve čtvrtek 7. 7. proběhne svoz domovní-
ho odpadu z popelnic společně za středu 
6. 7. a čtvrtek 7. 7.

V pátek 8. 7. proběhne svoz domovního 
odpadu dle zaběhnutého standardu.

TBS města Světlá n. S.

V noci z pátku na sobotu 23. 4. policisté 
kontrolovali restaurační zařízení, bary, 
herny a podniky s hudební produkcí na 
Chotěbořsku, Jeníkovsku, ale také v Hav-
líčkově Brodě a okolí a Přibyslavsku. 
V neděli 24. 4. v nočních hodinách pak 
neušli policejní kontrole mladí lidé na 
Ledečsku a Světelsku.

Policejní akce byla zaměřená na dodr-
žování zákazu podávání a prodej alkoho-
lických nápojů a tabákových výrobků oso-
bám mladším osmnácti let. Bylo nasazeno 
46 policistů pořádkové policie z Obvod-
ních oddělení Havlíčkův Brod, Přibyslav, 
Chotěboř, Golčův Jeníkov, Světlá a Ledeč 
n. S., dále pak policisté z dopravního 
inspektorátu, služby kriminální policie 
a vyšetřování a psovod se služebním psem. 
Do akce se rovněž zapojilo šest strážníků 
městské policie a pracovníci OSPODu. 
V průběhu akce  policisté zkontrolovali 51 
provozoven a 460 osob. Kontrolou policis-
tů neprošla pouze jediná patnáctiletá dívka 
z Havlíčkobrodska, u které policisté na-
měřili 0,28 promile alkoholu v dechu. Věc 
byla vyřešena na místě blokovou pokutou 
a je dále vedena jako přestupek. 

Policisté ve Světlé n. S. šetří krádež 
železného šrotu v obci Dolní Březinka. 
Neznámý pachatel v noci z pátku na so-
botu 7. 5. odcizil u vlakové zastávky volně 
uložený železný šrot. V místě probíhající 
rekonstrukce železniční tratě a přejezdu 

Dům čp. 418
Než se vydáme dům od domu ulicí 

Nové město, budeme se ještě věnovat 
Ferdinandu Drahozalovi, tentokrát 
jeho domu postavenému na místě vy-
hořelého stavení za domem čp. 89.

Dne 8. dubna 1931 podal Ferdinand 
Drahozal žádost o povolení k novostav-
bě domu a lednice na části pozemku č. 
kat. 103, na místě vyhořelého stavení ve 
dvoře za jeho domem čp. 89. Povolení 

bylo vydáno 8. května, se stavbou bylo 
započato 18. května. Dne 8. září však 
stavitel Antonín Herink oznámil měst-
skému úřadu: „Jelikož můj stavebník 
pan Ferdinand Drahozal při vedení 
jeho stavby neposlouchal a neposlouchá 
mých nařízení týkajících se stavby samé, 
vzdávám se vedení a žádám, by toto vzato 
bylo na vědomí.“ Dne 14. září stavebník 
oznámil stavebnímu úřadu, že novým 
stavbyvedoucím je Otakar Man z Ně-
meckého Brodu. Dne 16. listopadu poslal 

soused František Hájek městskému úřadu 
stížnost týkající se Drahozalovy novo-
stavby: „V měsíci srpnu, kdy dlel jsem na 
vojenském cvičení po dobu 4 neděl, stavěl 
pan Drahozal ze shořelé lednice obytné 
stavení. Na zbylou spadlou zeď, která se 
do mého dvora zřítila, nastavěl nejméně 
12 m vysoké zdivo. Ze stránky úsporné ne-
hledělo se na to, že zbylé staré zdivo s ko-
lika desetiletí jest schátralé a promočené 
kde sloužilo ku úschově ledu. Nyní ale 
když obrovská váha zdiva nového naléhá 
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na starou, následkem toho se stará zeď 
hroutí, poněvadž nemá dostatečného zá-
kladu dělají se na mnoha místech trhliny 
není vůbec vázána šlisnama a zeď nabírá 
obloukovitého rázu. Proto očekávám, že 
v nejkratší době se zřítí. Jedná se o ne-
bezpečí celé mé rodiny a mého majetku 
a proto prosím P. T. městský úřad by dalo 

věc tuto vyšetřit odborníky a nařídilo sta-
vebníkovi dodatečné opatření než dojde 
k velkému neštěstí. Připomínám též, že 
pan stavitel Herink se této stavby vzdal.“ 

Na základě této stížnosti se dne 25. lis-
topadu sešla komise, jejímž členem byl 
stavební znalec Karel Švec z Německého 
Brodu, a sepsala protokol, v němž se mj. 
píše: „Provedení stavby podle předlože-
ných plánů stavební komisi, která byla 
odbývána dne 15. dubna 1931 neodpoví-
dá těmto plánům a jest půdorysné pro-
vedení zcela odlišné od plánů původních. 
Pro povolenou část stavby v podmínkách 
stavebních v bodu 1. bylo výslovně uve-
deno, že veškeré zdivo i se základy bude 
vesměs provedeno nově a veškeré staré 
zdivo odstraněno. Ve skutečnosti však 
staré zdivo s naprosto nedostatečnými 
základy zůstalo. Kromě toho nad starou 
lednicí, kde mělo býti provedeno pouze 
nepatrné zvýšení zdiva a provedení 
nové střechy, provedl stavebník celou 
přístavbu patra s obytnými místnostmi 
a vysoké podkroví, kde jak patrno budou 
také obytné místnosti zřízeny. Tato část 
stavby nad lednicí provedena úplně bez 
povolení stavebního úřadu, kdežto povo-
lená část provedena jest odlišně a bylo 
povinností stavebníka žádati o schválení 
změn s předložením nových plánů. Obojí 
stavebník neučinil. Schodiště neodpoví-

dá naprosto ani předpisům stavebního 
řádu, jelikož jednotlivé stupně jsou až 
23 cm vysoké. Pokud se týče nepovolené 
přístavby nad lednici, jest celá nástavba 
provedena na starých, velmi sešlých zdí, 
které mají špatný základ; následkem 
toho objevují se trhliny ve zdivu a není 
vyloučeno eventuelní zřícení. Materiál 

ku novostavbě používaný není dobrý, 
zvláště malta jest z velmi špatného ko-
paného písku a s nepatrným množstvím 
vápna. Z uvedeného patrno, že stavebník 
spolu se zodpovědným stavbyvedoucím 
dopustil se vědomě přestupku §§ 27 a 40 
stavebního řádu a doporučuje se, aby 
pokračování v další stavbě bylo zasta-
veno, stavebníkovi i stavbyvedoucímu 
uložena byla pokuta dle ustanovení 
§127. a stavebníkovi bylo nařízeno, aby 
se postaral o zabezpečení provedených 
prací tak, aby bezpečnost sousedů nebyla 
nikterak ohrožena a předložil nové plány 
a žádal o povolení.“ Městská rada vydala 
na své schůzi dne 26. listopadu nařízení 
k zabezpečení stavby dle protokolu, za-
stavení stavby a zavedení trestního řízení 
proti stavebníkovi i stavbyvedoucímu. 
Následují dva protokoly, jeden z výslechu 
stavebníka, druhý s vyjádřením stavby-
vedoucího. Stavebník vypovídá: „Stavbu 
tuto prováděl pan stavitel Antonín Herink 
a bylo povinností pana stavitele Herinka, 
aby on jako odborník postaral se o po-
volení změn stavebních, které prováděl. 
Stavbu tuto vedl pan stavitel Herink až 
do ukončení – byla stavba již pod stře-
chou, pokryta, nahozena a jedině ve dvou 
spodních místnostech měla se nahodit 
zeď a učistit zeď v místnostech nahoře. 
Týž vzdal se dne 9. září 1931 co stavbyve-

doucí a proto musel jsem opatři si jiného 
stavbyvedoucího, jímž byl pan Otakar 
Man, stavitel z Německého Brodu, jehož 
jsem také stavebnímu úřadu 15. září 1931 
ohlásil. Změny, které jsou popsány ve 
zjišťovacím protokole ze dne 25. listopa-
du 1931 čís. 2843 neprováděl pan stavitel 
Man, nýbrž staly se všechny za působení 

pana stavitele Herinka. Připomínám, že 
pan stavitel Herink vzdal se co stavbyve-
doucí jedině proto, že nechtěl jsem při-
pustiti, aby se provedl pilíř ve spodních 
dvou oknech, ač jsem jemu pravil, že na 
místo pilíře, bude-li toho zapotřebí, dá se 
traversa.“

Naopak stavitel Antonín Herink 
14. ledna 1932 vypovídal: „Stavěl jsem 
panu Drahozalovi stávající zhořelou 
budovu. Při započetí chtěl jsem rozbou-
rati veškeré obvodní zdivo a přes lednici 
chtěl jsem dáti spodní i vrchní kleště. To 
vše pan Drahozal učiniti nechtěl, že prý 
úplně dostačí to mezi pilíři vyzdít a že pa-
tro na stavbu dávati nebude a že postaví 
pouze přízemí se zvýšenou nadezdívkou. 
Řekl jsem mu, že to bude nejlepší ▶
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První pomoc v ZŠ

Ve čtvrtek 28. dubna a v pondělí 
2. května probíhaly v osmých ročnících 
ZŠ v Komenského ul. kurzy první po-
moci. 

Na naši školu přišla hodná a milá slečna 
Radka Melicharová z Českého červeného 
kříže, která se nám věnovala celých šest 
vyučovacích hodin. Na samém začátku 
jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla 
integrovaného záchranného systému. Poté 
jsme se učili základní postupy poskytnutí 
první pomoci při různých druzích pora-

Stalo se

V Čechách
 • před 590 lety 3. – 7. června 1421 zase-

dal v Čáslavi zemský sněm za účasti 
Čechů a Moravanů, katolíků i podo-
bojí, uherský král Zikmund Lucem-
burský byl prohlášen za nehodna čes-
kého trůnu, ustavena zemská vláda; 

 • před 390 lety 21. června 1621 bylo 
na Staroměstském náměstí v Praze 
popraveno 27 předáků protihabsbur-
ského povstání v Čechách.

Ve světě vědy a techniky
 • před 230 lety v roce 1781 začal Skot 

James Watt konstruovat dvojčinný 
parní stroj s převodem na rotační 
pohyb, jeho vynález spolupůsobil při 
konečném vítězství tovární výroby 
nad řemeslnickou malovýrobou;

 • před sto lety v květnu 1911 podnikl 
Ing. Jan Kašpar první dálkový let 
u nás z Pardubic do Prahy.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 260 lety v roce 1751 dokončil 

tehdejší majitel světelského panství  
Filip Krakovský z Kolovrat výstavbu 
nového pivovaru;

 • před 60 lety v květnu 1951 minister-
stvo zemědělství ve smyslu zákona 
o revizi pozemkové reformy přidělilo 
zámek ve Světlé a 20 ha půdy Kraj-
skému národnímu výboru v Jihlavě, 
ten o rok později zažádal o zařazení 
zámku do II. kategorie památek.

Josef Böhm

a potom, když zdivo zabezpečí, že to 
postačí. Toto mohu svědecky dokázati 
stavbyvedoucím Kopicem a dělnictvem. 
Stavbu tu prováděl jsem v regii. Když 
byla rovnost přízemí, vyzdívala se dál 
nadezdívka a to tak, že jsem tam později 
přišel a ono se z toho vyvinulo patro a to 
i nad lednicí, bez mého svolení. Dělal 
jsem rámus a vytýkal jsem mu, že mne 
přelstil, že nestaví ani dle ujednání ani 
dle plánu a on, že si béře za vše sám 
zodpovědnost, že si za to ručí a že se vše 
dodatečně do plánu zakreslí.(Svědci Ko-
pic, stavbyvedoucí a dělnictvo). Nastala 
mrzutost a on si stavěl dle svého, že si za 
vše sám ručí i zodpoví. Když mne nechtěl 
ve vedení stavby poslouchati, neboť naří-
dil jsem podezdění celé zdi u Novotných 
[čp. 282 – pozn. J. V.] i ze strany sousední, 
sešlisování kol do kola a on zase nechtěl, 
což svědecky dokáži, a řekl mi, že si za 
vše ručí a sám zodpoví, stalo se moje ve-
dení zbytečné, roztrhal jsem firmu, kterou 
jsem na něho hodil a vedení jsem se vzdal 
a ohlásil jsem vše na obecním úřadě. Tu-
díž stavbu tu jsem nedokončil a nebéřu 
tudíž za ní naprosto žádnou zodpověd-
nost. Jest to smutné a odvážné zříci se ži-
vobytí pro tvrdohlavost stavebníka neboť 
jeho výpovědi jsou nesprávné a prosím, 
bych vůči všemu v ochranu vzat byl.“

18. dubna 1932 Ferdinand Drahozal 
předložil nové plány a požádal o povole-
ní dokončení prací na novostavbě. Dne 
25. května bylo komisí provedeno vyšet-
ření místních okolností následně sepsané 
v protokole. Stavební znalec Karel Švec 

z Německého Brodu v něm mj. konstatu-
je, že v plánu není výslovně uvedeno, že 
zvýšené podkroví bude používáno jako 
půda a podle příprav se zdá, že je staveb-
ník hodlá využít k obývání: „Provedení 
obytných místností nelze doporučiti ani 
povoliti z důvodů bezpečnostních a po-
žárních. Podkroví možno používati pouze 
a výhradně jako půdu.“ Dále upozorňuje, 
že stavebník nevyhověl podmínkám dří-
vějšího povolení ke stavbě, neodstranil 
staré zdi a provedl na ně nástavbu, v dů-
sledku čehož chybí vodorovná izolace 
a veškeré zdivo je nasáklé vodou. Také 
zabezpečovací práce uložené na základě 
komisionelního šetření 25. listopadu 1931 
nebyly dosud provedeny. Negativně se ke 
stavbě vyjádřili i zástupci obce, sousedé 
a nakonec i MUDr. Otokar Duffek, který 
prohlásil, že místnosti v novostavbě jsou 
doposud tak vlhké, že nelze v dohledné 
době doporučit možnost bydlení a pokud 
se týče podlah v přízemí, nebudou-li 
provedeny s dokonalou izolací, podleh-
nou v krátké době dřevokazné houbě. 
Městská rada na své schůzi 21. června se 
usnesla, že „... stavebník i stavbyvedoucí 
p. Antonín Herink odsuzují se dle §127. st. 
ř. pro přestupek §§ 27. a 40. st. ř., a sice 
stavebník k pokutě 500 Kč, stavbyvedoucí 
50 Kč ve prospěch zdejšího místního fon-
du chudinského, v případě nedobytnosti 
ku vězení na 50 resp. 5 dnů. Zároveň na-
řizuje se stavebníku, aby stavbu neopráv-
něně předsevzatou do 14 dnů zbořil.“

(dokončení příště)
Jaroslav Vála

▶

nění, např. popáleniny, omrzliny, tepenné 
či žilní krvácení, zlomeniny, bezvědomí. 
Slečna Melicharová je také maskérkou 
ČČK, proto vždy někomu z nás namas-
kovala nějaké zranění a učila nás, jak se 
ošetřuje. Závěrečnou hodinu jsme psali 
test k ověření našich nabytých vědomostí 
a mohli jsme domů odejít s namasko-
vaným zraněním. Školení se nám všem 
velmi líbilo.

Eva Krajanská 
a Kristýna Jiráčková, 8.b Foto: Jan Mikeš
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Škola v lese 

Environmentální výchova znamená 
výchovu k odpovědnému zacházení s ži-
votním prostředím. Ve všech vyspělých 
zemích je součástí jak základního, tak 
odborného a vysokoškolského vzdělá-
vání. A když se mají žáci učit o přírodě 

a vztahu k ní, potom je samozřejmě ide-
ální, když se tak děje přímo v přírodě.

V úterý 17. května jsme proto výuku 
celého druhého stupně přenesli do lesa. 
Žáci pracovali ve skupinách a postupně se 
prakticky seznámili se stromy, lesními by-

linami, živočichy. Součástí byla i beseda 
s ochránci ze záchranné stanice z Pavlova 
i s praktickou ukázkou, učiteli se stali 
také lesníci a žákům poutavě vyprávěli 
o své práci a odpovědném chování v lese. 
A protože správný výukový den musí mít 
také tělesnou výchovu, zpestřili si žáci 
školu v lese přespolním během. Místo po-
známkových sešitů zapisovali své poznat-
ky a vyřešené úlohy do pracovních listů. 
Všichni žáci si zaslouží pochvalu a společ-
ně se už těšíme na další projektový den. 

Mgr. Jiřina Dvořáková, 
vedoucí projektu ZŠ Komenského
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na červen: provázet nás budou 
pohádky O pejskovi a kočičce

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: 
 6. 6.  domeček – pokladnička 
 13. 6.  mistička na mléko a talířek 
  na kosti 

Výtvarná dílna (dopolední):
 3. 6.  kočička z kartonu a klubka
 10. 6.  pes a kočka – jednoduchá 
  skládačka
 17. 6.  pes z ponožek
pondělí 20. 6.  trička s domečky – trička 
  s sebou
 24. 6.  dort pro pejska a kočičku 
  z krabičky od sýru
pondělí 27. 6.  lízátko pro pejska

V sobotu 18. června Oslava Dne otců – malá 
ukázka výcviku psů a povídání o komunikaci 
lidí a pejsků od 15 hod. v zámeckém parku.

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Dne 17. května se v našem městě 
uskutečnilo pod záštitou starosty města 
Mgr. Jana Tourka v areálu dětského do-
pravního hřiště a ZŠ Lánecká oblastní 
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a to 
v pravidlech provozu na pozemních ko-

munikacích v teoretické i praktické části, 
následovaly jízda zručnosti na kole a zá-
sady poskytování první pomoci. Všechny 
disciplíny byly nastaveny dle propozic 
ministerstva dopravy a k jejich zvládnutí 
bylo opravdu třeba značných vědomostí 
a dovedností.

Jako pořadatele nás velice mile pře-
kvapila velká účast závodníků z různých 
koutů celého Havlíčkobrodska. V I. ka-
tegorii 5. – 6. ročník (popř. 4. ročník) ZŠ 

se zúčastnilo 17 družstev a ve II. kategorii 
7. – 9. ročník ZŠ se zúčastnilo 10 družstev.

Výsledky jednotlivých kategorií:
V kategorii družstev si první místo 

v mladší kategorii odnesla ZŠ v Lánecké 
ul., druhé místo ZŠ a MŠ Habry a třetí 
místo ZŠ a MŠ Hněvkovice. Ve starší ka-
tegorii získala první místo ZŠ a MŠ Štoky, 
druhé místo ZŠ v Lánecké ul. a třetí místo 
ZŠ a MŠ Maleč. 

V kategorii jednotlivců se v mladší 
kategorii na prvním místě umístil Tomáš 
Kohout (ZŠ v Lánecké ul.), druhé místo 
obsadil David Hamsa (ZŠ a MŠ Habr) a na 
třetím místě skončil Matěj Doležálek (ZŠ 

Start Jízda zručnosti

Testy na počítačích
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ZŠ Komenského opět vítězí

Ve dnech 10. a 11. května se konala 
už tradiční atletická soutěž družstev 
O pohár rozhlasu. První den soutěží 
mladší žáci a žákyně (6. a 7. třídy), 
druhý den ti starší z 8. a 9. tříd. V os-
mi disciplínách se utkalo o postup do 
krajského kola první den šest týmů 
a druhý den dokonce družstva z devíti 
základních škol. 

Chlapci ze Základní školy v Komen-
ského ulici obhájili vítězství v obou 
kategoriích. Kluci z naší školy prostě 

ukázali, že na jejich krku mohou viset 
pouze zlaté medaile. Dívky měly letos 
smůlu, zranila se hned dvě „esa“, a to 
Jana a Petra. Mladší žákyně vybojova-
ly krásné třetí místo.

Obě chlapecká družstva postupují 
se skvělým bodovým ziskem do kraj-
ského kola v Třebíči. A my všichni jim 
budeme držet palce.

Za 9. B Lucka Pospíšilová, 
Veronika Hoková a Vašek Čapek

Foto: Jan Mikeš

Měla jsem možnost jako žákyně 
3. ročníku světelského gymnázia sle-
dovat průběh státních maturit. Seděla 
jsem ve zkušební místnosti a byla jsem 
přímo ve víru dění.

Když se na to tedy podívám z hledis-
ka žáka, kterého státní maturita čeká 
příští rok, tak si myslím, že společná 
část maturitní zkoušky („státní ústní“) 
je přece jenom o něco těžší, než profi-
lová část („školní ústní“). 

Jaká je tedy realita? Žák vstoupí do 
zkušební místnosti, vylosuje si otázku, 
dostane přidělen patřičný pracovní 
list, na potítku si během dvaceti minut 
zpracuje přípravu a poté si jej zkušební 
komise zavolá. I když se zdá, že dvacet 
minut na zkoušení je poměrně dlouhá 
doba (zejména z pohledu zkoušeného), 
opak je pravdou. Úkolů v pracovních 
listech je mnoho a na každou část je 

stanoveno několik minut. Během nich 
musí student odpovídat a zkoušející si 
průběžně zapisují své návrhy hodnoce-
ní do záznamových archů. 

Po zhruba patnácti minutách zkou-
šení končí a zkoušející přepisují svá 
hodnocení do protokolů o výsledcích 
zkoušky. Připadalo mi, že vyučující 
českého jazyka mají práci o něco 
jednodušší než učitelé cizích jazyků, 
jejichž formuláře mají více částí a jsou 
složitější. 

Profilová část maturit se odehrávala 
vždy v odpoledních hodinách a žáci si 
mohli zvolit dva libovolné předměty. 
Dle současných pravidel tedy mohli 
absolvovat znovu zkoušku z českého či 
cizího jazyka stejně jako v ranní spo-
lečné části, anebo si mohli vybrat dva 
úplně jiné předměty. Příprava i zkouše-
ní zde trvá dvacet minut a studenti 

Aktuální informace pro 
zájemce o studium

Obor Sociální péče a podnikání zůstá-
vá ve Světlé n. S.

Od 1. 9. 2011  má Uměleckoprůmys-
lová akademie Světlá n. S. akreditované 
nové obory, které bude dle pokynů zři-
zovatele KÚ Vysočina přebírat od ČZA 
Humpolec, odloučeného pracoviště ve 
Světlé n. S. 

Žáci těchto oborů, kteří se doposud učí 
ve světelském zámku, přejdou spolu s vy-
učujícími do areálu v Sázavské ulici, kde 
se pro ně v současnosti připravují kmeno-
vé učebny. Druhé kolo přijímacího řízení 
na výše zmíněné obory bude realizováno 
Uměleckoprůmyslovou akademií. Podrob-
nější informace budou uveřejněny na 

http://site.akademie-svetla.cz 
pod ikonou „Přijímací řízení“.
Uměleckoprůmyslová akademie bude 

rozšířena o prostory zámku, které budou 
využity především ke galerijním účelům, 
organizaci výstav, sympozií a kulturních 
akcí. 

Helena Kotěrová, studijní referent

Postřehy z nových maturit

a MŠ Dolní Město). Ve starší kategorii 
se na prvním místě umístil Jan Arlt (ZŠ 
v Lánecké ul.), na druhém místě Anna 
Macková (ZŠ a MŠ Štoky) a na třetím 
místě Václav Pospíšil (ZŠ v Lánecké ul.). 

Oblastní kolo soutěže bylo počtem 
účastníků největší v kraji Vysočina, a pro-
to bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří 
se na uspořádání této velice pěkné soutěže 
podíleli, tzn. pořadatelům, Policii ČR DI 
Havlíčkův Brod, autoškole Jelínek Havlíč-
kův Brod, autoškole Lubomír Och Ledeč 
n. S., autoškole Ladislav Mucha Ledeč 
n. S. a Základní škole v Lánecké ulici, kte-
rá nám zapůjčila své prostory k pořádání 
této velké akce. Z řad sponzorů bych chtěl 
velmi poděkovat firmě NH Glass Bohemia 
se sídlem v Okrouhlici za krásné poháry 
pro vítěze a dále pak městu Světlá n. S., 
městu Havlíčkův Brod a městu Chotěboř, 
která přispěla věcnými cenami.

Nezbývá nám, než doufat, že se příští 
rok opět sejdeme a to ještě ve větším počtu 
a popřát vítězům ať se jim daří v krajském 
kole ve Ždáru n. S. A pro nás pořadatele 
zůstává výzva pokusit se do našeho pěk-
ného města se zázemím, které by nám 
leckde mohli závidět, získat pořádání kraj-
ského kola soutěže mladých cyklistů.

Bc. Miroslav Peroutka, 
vedoucí odboru dopravy 

Foto: Jaroslav Vála

▶
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Z domova pro seniory

V pondělí 18. dubna se uskutečnila další 
přednáška v rámci Univerzity slunečního 
věku. Dubnovým tématem byly Alpy 
a přednášejícím Ing. Andrej Slavíček. Za 
jeho zajímavou přednášku velmi děkuje-
me.

Čarodějnickou kavárnu jsme sice nesla-
vili venku u ohně, ale i tak jsme si pochut-
nali na lahodných špekáčcích a k tomu 
nám hrála hudba v podání pánů Josefa 
Čecha a Jaroslava Hrocha.

V pátek 6. května 2011 jsme navštívili 
výstavu světelských výtvarníků amatérů 
a shlédli jsme krásná díla našich světel-
ských malířů.

mohou,ale nemusí obdržet ke své-
mu předmětu pracovní listy.

K večeru vždy následovalo hodno-
cení výsledků z celého dne. Studenti 
se dozvěděli z úst předsedy maturitní 
komise bodové hodnocení svých dopo-
ledních výkonů a klasifi kaci odpolední 
profi lové části.

Když shrnu své dojmy, připadá mi, 
že administrativní zátěž učitelů v prů-
běhu společné části maturity je značná. 
Nejprve musí získat příslušné certifi -
káty jako zadavatelé a zkoušející, pak 
vytvořit příslušné množství pracovních 
listů. Během zkoušky sledují odpovědi 
studenta, kontrolují otázky podle za-
dání a průběžně vyplňují formuláře, 
které pak znovu zanášejí do dalších 
formulářů. 

Na maturanty čeká na přelomu květ-
na a června ještě písemná část zkoušek 
a poté budou čekat až do 20. června, 
aby se dozvěděli své výsledné hodno-
cení. 

Jsem upřímně zvědavá, zda po letoš-
ních zkušenostech dojde ke zjednodu-
šení celého systému či nikoliv. Jako 
budoucí maturantka bych si to přála.

Bára Karlíková, III.G

▶

V úterý 17. května se u nás jako každý 
rok konaly maturitní zkoušky studentek 
4. ročníku z místní České zemědělské aka-
demie – obor pečovatelství. V našem zaří-
zení dopadly maturitní zkoušky pro všech-
ny studentky kladně a nám nezbývá nic 
jiného, než jim popřát štěstí jak u ústních 
zkoušek, tak v jejich dalším osobním živo-
tě. Téhož dne v odpoledních hodinách se 
u nás uskutečnila další přednáška v rámci 
Univerzity slunečního věku. Tentokrát 
k nám zavítala vzácná návštěva v podání 
českého herce Františka Švihlíka, který 
mezi naše studenty přišel s přednáškou 
na téma Četnické humoresky. Přednáška 
se všem studentům velmi líbila a všichni 
jsme si odnášeli krásný pocit ze setkání 
s tímto hercem.

Text a foto: Lucie Coufalová, 
sociální pracovnice

C
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Korsika vlakem

Letos na jaře jsme se s kolegy roz-
hodli krátce navštívit čtvrtý největší 
ostrov Středozemního moře, fran-
couzskou Korsiku. 

Hornatý ostrov Korsika vystupuje 
z vod uprostřed západní části Středo-
zemního moře, 180 km jižně od pobřeží 
Francie. Rozlohou 8 722 km2 není velký, 
jeho šířka je 85 km a délka 183 km, pře-
sto se na něm shromáždilo tolik zajíma-
vostí a přírodních krás jako málokde jin-
de. Více než 800 km většinou skalnatého 
pobřeží s mnoha písečnými plážemi, ve-
lehory se zasněženými vrcholy zvedající 

se místy přímo od pobřeží, slunečné 
podnebí s bujarým rostlinstvem ve vlh-
kém období, lesy, háje, sady, vinice, jes-
kyně, kaňony, rokle, bystřiny, vodopády, 
památky antického a středověkého umě-
ní a ke všemu přívětivé obyvatelstvo, 
dostatek silnic a ubytování téměř všude. 
K rozmanitostem přírody přispívá i ty-
pické středomořské podnebí s velkými 
rozdíly, hlavně podle nadmořské výšky. 
Většinou je slunečné a zvláště v létě 
dosahuje vysokých teplot. Přes dlouhé 
období sucha je krajina poměrně zelená 
a svěží. Na pastvinách se pasou stáda 
ovcí a koz. 

Naše století zastihlo ostrov jako 
zaostalou provincii chudých rolníků, 
pastevců a rybářů s nevelkým vývozem 
ovoce, vína a sýrů. Několik průmys-
lových závodů pracuje hlavně v Bastii 
a Ajacciu. Na Korsice nás všude vítají 
hory a skalnaté břehy s výjimkou ploché 
části východního pobřeží. Nejvyšším 
vrcholem je Monte Cinto (2 710 m n. m.) 
na severu a uprostřed ostrova vynikají 
vrcholy Monte Rotondo (2 625 m n. m.) 
a Monte d´Oro (2 136 m n. m.). Horské 
podnebí s deštěm a sněhem dalo vznik-
nout mnoha říčkám a potokům, které 
prudce klesají do údolí a k mořským 

Pečovatelská služba Sociálního centra města Světlá n. S.

Nejčastější všeobecnou představou, 
jak vyřešit ztrátu soběstačnosti spojenou 
se stářím, je umístění v domově důchod-
ců neboli v domově pro seniory. Ve sku-
tečnosti existují možnosti, jak poskyt-
nout plnohodnotnou péči a zajistit tak 
důstojné a bezpečné dožití v domácím 
prostředí za spolupráce poskytovatelů 
sociálních a zdravotních služeb, rodiny 
a přátel. 

Proč tu jsme
Naším posláním je poskytnout při-

měřenou míru pomoci občanům města 
Světlá n. S. a občanům mikroregionu 
Světelska tak, aby mohli co nejdéle 
setrvat  ve svém domácím prostředí. 
Prostřednictvím našich služeb chce-
me podporovat vztahy s rodinými 
příslušníky a přáteli a napomáhat tak 
klientům v sociálním začleňování. 
Principem Pečovatelské služby (PS) 
je základní zásada: „Tak soběstačný, 
jak jen je možné, tolik péče, kolik je 
nutné“. Služba je určena seniorům 
a osobám, které jsou příjemci plného 
invalidního důchodu, žijí na území 
mikroregionu Světelska a vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu potřebují 
pomoc další osoby k zajištění svých 
potřeb.

Co nabízíme 
Zajišťujeme služby 

 • terénní – služba poskytována v do-
mácnosti uživatele 

 • ambulantní – služba je poskytována 
ve středisku osobní hygieny (SOH) 
v DPS – dům pečovatelské služby

Poskytované služby 
 • pomoc při zvládání  běžných úkonů 

péče o vlastní osobu (např. pomoc při 
oblékání, při pohybu po domácnosti)

 • pomoc při osobní hygieně (pomoc 
při koupeli, mytí vlasů, ošetření neh-
tů – nová koupelna)

 • pomoc při poskytnutí stravy, jejího 
zajištění (dovoz – donáška obědů, po-
moc při servírování stravy)

 • pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti (běžný úklid, praní prádla v SOH)

 • zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím (doprovod k lé-
kaři, na úřad a pod.)

 • nákupy (potravin,drogerie a pod.)
 • pochůzky (pro léky, na poštu, na úřa-

dy)  
 • doprovod (např. k lékaři, na úřady, 

na nákupy, do provozoven veřejných 
služeb apod.)

 • bezplatné sociálně právní poraden-
ství

Telefonická tísňová pomoc    
Zprostředkujeme zajištění telefonické 

tísňové pomoci AREÍON, kterou provozu-
je organizace Život 90 a prodlužuje mož-
nost života v domácím prostředí (hlídá byt 
v době nepřítomnosti).

Co chystáme
Pro seniory, kteří nemohou nebo ne-

chtějí být přes den doma sami, chystáme 
do příštího roku vytvoření Denního staci-
onáře neboli Domovinky, který poskytuje 
seniorům denní pobyt v době, kdy nemo-
hou nebo nechtějí být doma sami, protože 
jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání 
nebo potřebují odlehčit v péči o člena ro-
diny. Je rovněž určen osamělým seniorům 
k tomu, aby se dostali do společnosti svých 
vrstevníků a bylo jim tím umožněno plno-
hodnotné a aktivní trávení volného času. 

Kde nás najdete 
Pečovatelská služba sídlí v pronajatých 

prostorech DPS U Rybníčků 1044 ve 
Světlé n. S., telefony: 569 452 775 nebo 
paní Dvořáková, vedoucí PS 734 383 511 
nebo paní Prchalová, koordinátorka PS 
603 871 088, www.scsvetla.cz. Naše pra-
covní doba je v pracovních dnech od 6.30 
do 15.30 hod.

Josef Hnik, ředitel SC Světlá n. S.

▶
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zálivům. Skutečných řek je málo, 
snad jen Golo (84 km) pramenící pod 
Monte Cinto. Hlavní turistická sezóna 
začíná v polovině července a končí v po-
lovině září a přináší peníze a obživu.

***
Vyrážíme vlakem přes Vídeň do italské 

Florencie. V ranních hodinách přejíždí-
me do přístavního města Livorno, odkud 

se dál poplavíme trajektem. Do přístavu 
jdeme pěšky, ale funguje zde i autobuso-
vá linka.

V přístavním terminálu, kde sídlí dvě 
hlavní plavební společnosti Moby a Cor-
sica ferries, dáváme přednost „žluté“ Cor-
sica-ferries a kupujeme si za 33,80 eur/os. 
lodní lístek z Livorna do Bastie. Náš tra-
jekt Mega express four odplouvá ve 13.30 
hod. a po čtyřech hodinách připlouvá na 
Korsiku. Časy a četnost spojů se mění 
hlavně v sezóně, kdy společnost pluje čas-
těji. Do Bastie připlouváme přesně na čas. 
Procházíme přístavem a co nejrychleji se 
snažíme dostat na místní nádraží, které se 
nachází nedaleko na kopci. V pokladně 
si kupujeme za 49 eur tzv. carte-zoom, 
což je jízdenka, která platí sedm po sobě 
jdoucích dní na všech korsických tratích. 
Samostatné úsekové jízdné je poměrně 
drahé. Naším hlavním cílem, jakožto 
železničních fanoušků, je projetí všech 
těchto tratí a seznámit se s ostrovem. 

Korsický vlak se stal legendou. Pro 
všechny milovníky Korsiky je to povinná 
atrakce, která si svou reputaci rozhodně 

zaslouží, protože nabízí naprosto jedi-
nečný pohled na celý ostrov. Trinichellu, 
jak se mu na Korsice domácky přezdívá, 
má nejrůznější technické zajímavosti, 
navíc projíždí velmi krásnými místy, 
která nikoho nenechají chladným. Trať 
o rozchodu jeden metr vlastní společnost 
Chemins de Fer de la Corse (CFC). Na 
tratích neplatí tarif ani slevy SNCF. Trasa 

je vytesaná v úbočích hor a v některých 
místech musí vlak velmi zvolnit, aby se 
vyhnul vyčnívajícím skálám, do níž se 
zdá, že narazí. Na trati, která není nijak 
chráněná, dochází někdy k neplánova-
ným setkáním s krávami, stády koz nebo 
jiných lenivých zvířat, která nutí vlak 
ke zpomalení nebo dokonce zastavení… 
I když si korsický vlak zachoval svou 
folklorní podobu, přece jen se hodně 
změnil. Jezdí seriózněji a pravidelněji než 
v minulých dobách a už pěkně dlouho se 
nezastavuje tam či onde na mezi podle 
potřeb „vlakových stopařů“, kteří by si 
chtěli nastoupit mezi dvěma nádražími. 
Bylo to sympatické, ale neslučitelné se 
snahami o pravidelnost a ještě méně se 

zvyšujícím se provozem. Po celý rok plní 
funkci veřejného dopravního prostředku, 
když vozí studenty na korsickou univer-
situ do Corte či osoby, které nemají řidič-
ský průkaz. V zimě překonává zasněžené 
průsmyky a když přijdou hezké dny, má 
jiné pasažéry. Je velmi oblíbený u turis-
tů, kteří putují po GR 20, což je 160 km 
dlouhá červeně značená turistická trasa, 

pokládaná za nejdelší a nejnáročnější tu-
ristickou cestu v Evropě.  Uprostřed GR 
20 leží nádraží Vizzavona a zejména od 
jara do začátku podzimu je na něm velmi 
živo, neboť se tu zastavují turisté. Udělají 
si zde pauzu a pak pokračují dál, nebo si 
po několika dnech chůze přírodou rádi 
užijí pohodlí a idylický pohled z oken 
projíždějícího vlaku. Mezi Vivariem 
a Venacem překonává vlak most Vecchio, 
který navrhl Gustave Eiffel. Tento via-
dukt omračujících proporcí můžeme ob-
divovat i ze silnice. Tak v sobě Trinichel-
lu bez problémů spojuje výhody veřejné 
dopravy a výletního turistického vlaku.

(dokončení příště)
Jan Machek a spol.

▶

Most Vecchio, který navrhl Gustave Eiffel

Trajekt společnosti Corsica ferries

Stará motorová jednotka Nová motorová jednotka

Korsická příroda
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KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.
zve malé diváky, ale i dospělé na pohádkový minimuzikál 

pražského Divadla ANFAS.

MALOVANÉ PÍSNIČKY

Příběh setkání malíře Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy, kteří se vydávají 
na cestu svou vlastní fantazií a představivostí a objevují tak poetiku i těch 

nejběžnějších věcí.

Délka pořadu: 50 minut, 2 herci

divadelní sál ve Světlé n. S. 

v pondělí 13. června v 9 hod.

Pro děti z MŠ a 1. – 3. tříd ZŠ, ale též pro veřejnost.

Vstupenky je možno koupit půl hodiny 
před představením v pokladně sálu.

Poděkování

Návrat výstavou kreseb do mého ro-
diště je již minulostí. Zůstává však po 
něm příjemný pocit, který má několik 
rovin. Počáteční obava z toho, jaká 
bude reakce návštěvníků výstavy, po-
minula již během vernisáže, kde jsem 
pocítil pozitivní náklonnost nejen k mé 

osobě, ale hlavně k předložené tvorbě 
a byla rozptýlena i obava, jak kulturní 
zařízení KyTICe zvládne tento můj vý-
tvarný návrat. Musím říci, že jej zvládla 
profesionálně velmi dobře a za to patří 
mé velké poděkování, jmenovitě městu, 
které mne pozvalo, paní ředitelce KyTI-
Ce Mgr. Janě Kupčíkové za milé přijetí, 
učitelkám základní umělecké školy 

– paní Ivaně Měkotové a paní Ivaně Těs-
nohlídkové za velmi kvalitní a citlivé 
uspořádání kreseb ve výstavním pro-
storu, panu Jiřímu Hrbkovi za pořízení 
reprodukcí výtvarných děl a pánům 
Jaroslavu Válovi a Karlu Coufalovi za 
instalační pomoc. A hlavně patří můj 
velký dík paní Zdeňce Horní, která byla 
od prvního oslovení až po konečnou pří-
pravu výstavy se mnou v kontaktu.

Takže – snad někdy zase na shleda-
nou, Světlá.

Váš Jiří Jun
Foto: Josef Kertész
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Svátek hudby

Již sedmnáctý rok v den letního 
slunovratu má svůj svátek i hudba. 
Myšlenka Evropského svátku vznikla 
před sedmnácti lety ve Francii a po-
stupně se ujímala v dalších zemích 
Evropy, které se k oslavě aktivně při-
pojovaly. Pod širým nebem – veřejně 
a bez nároku na honorář – vedle sebe 
v tento den muzicírují jak profesioná-
lové, tak amatéři, děti i dospělí, jed-
notlivci, skupiny, celé rodiny i velké 
hudební celky. Jedním z dalších cílů 

– vedle podpory zdravého a aktivního 
využívání volného času všech zúčast-
něných – je i demonstrace kulturnosti 

a hudebnosti národa. A protože jedním 
z cílů akce s mottem Hudba bez hranic 
je také přinést hudbu i těm spoluob-
čanům, kteří se nemohou koncertů 
svátku hudby zúčastnit, je možné přijít 
zahrát do nemocnic, dětských domovů, 
domovů důchodců apod.

Město Světlá nad Sázavou se k těmto 
slavnostem připojilo před jedenácti 
lety a již po páté se organizováním 
Evropského svátku hudby ujímá kul-
turní zařízení KyTICe. Hudba bude 
na prostranství před radnicí opět znít 
21. června.

-zh-

Havlíčkobrodský notář JUDr. Ladislav 
Vondrák, který podle vlastních slov „baví 
se jako textař a živí se jako notář“, je 
majitelem kavárny U Notáře, pořadatelem 
literárních besídek a také píše písňové 

texty k divadelním hrám. Loni vydal – po 
desetileté odmlce – sbírku poezie s ná-
zvem Tajnospády, kterou na Podzimním 
knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 
slavnostně pokřtil známý brodský literát 
František Uher. 

Útlou knížečku kapesního formátu vy-
tiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., kres-
by a grafická úprava je dílem Světelačky 
Ivany Měkotové. Cena knihy je 99 Kč.

-jv-

Tip na knihu

Snímek z loňského Svátku hudby
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Herectví je těžká práce podle Ondřeje Vetchého

V neděli 8. května navštívil Svět-
lou n. S.  spolu se svými kolegy 
z představení Velká zebra herec On-
dřej Vetchý. Rozhovor se točil nejen 
kolem herectví.

– Vyrůstal jste na Jihlavsku, jak se 
vám líbí Vysočina? 

Musím říct, že jak jsme sem jeli, tak 
tady je ta Vysočina krásná. Taková 
malebnější, míň drsná než na Jihlav-
sku. Tady je taková hezčí, pohádkověj-
ší. Ale moje kořeny sahají do Znojma, 
takže já se vážu tam.

– Jeden z Vašich nejnovějších filmů 
je Nevinnost od Jana Hřebejka. Jak se 
Vám hrála role doktora Tomáše? 

Je to těžká role. Honza podle mě 
nevěděl co s tou rolí. A protože my 
dva jsme spolu nikdy předtím nespolu-
pracovali, tak si myslím, že mě oslovil 
kvůli tomu. Jinak je to postava velmi 
těžká. Vyvíjela se i během natáčení. 
Všechno ožívalo až během práce. Jak 
toho doktora budeme prezentovat a jak 
se bude v situacích chovat, to kam ta 
postava povede. A jak jsme se snažili 
tu méně, tu více, tak jsme bojovali 
o to, jak nakonec bude doktor Tomáš 

Toto je představení Divadla Palace 
v Praze. Tím, že nejsme kmenoví 
zaměstnanci, tak musíme poslouchat 
produkci. Hrajeme toto představení 
v různých městech jednou do měsí-
ce a to ještě nejezdíme každý měsíc, 
takže se to nedá brát jako divadlo po 
městech. Ale prostě někdy si produkce 
divadla řekne, že by nebylo špatné ně-
kam vyjet, tak vyjedeme.

– Jak vás baví život ve filmu?
Je to kočovný způsob života, točíte 

sedmnáct hodin denně. Jeden natáčecí 
den je strašně složitý a těžký. A ještě 
těžší je to, že musíte dávat více než 
sto procent do každého dne. Ta práce 
je tak specifická a naprosto nesděli-
telná, že ten, kdo tu zkušenost s tím 
nemá, tak si nedokáže představit, jak 
je herectví těžké. Je to strašně tvrdá, 
úmorná a psychicky náročná práce. 
Herectví je bolest a sebere strašně moc 
času.

– Děkuji za rozhovor.

Michaela Poláková
Foto: Ivo Mičkal

vypadat. Ale to je u tvořivých lidí 
normální.

– Jak jste s herectvím začínal?
Chodil jsem do školy a herectví mě 

začalo bavit. Poté jsem dostal nabídku 
do činoherního klubu. A tam hraju 
dodnes.

– Umíte si představit, že byste dělal 
něco jiného než herectví?

Abych řekl pravdu, tak herectví mě 
ze všech věcí, které dělám, baví nej-
míň. Baví mě určitě více učit. Jsem 
v poradenském sboru Muzea totalit-
ních režimů, a to mě také baví víc.

– Jak vznikají tato představení, jako 
je Velká Zebra?
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Tip na filmy

Vybíráme z červnové nabídky filmů 
Městského kina ve Světlé n. S.

Vřískot 4
Čtvrté pokračování  mysteriózního 

hororu nás opět zavede do městečka Wo-
odsboro. Vrací se sem

hlavní hrdinka celé ságy Sidney Presko-
tová, která je autorkou nové self-help kni-
hy. Tady se opět spojí

se šerifem Deweym a Gale, kteří jsou 
nyní manželé a její sestřenicí Jill a tetou 
Kate. Naneštěstí její návrat přiláká zpát-
ky i Ghostface a tím se ona, její přátelé 
a celé městečko Woodsboro dostává do 
nebezpečí.

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
Johny Depp se vrací ve své ikonické roli 

kapitána Sparrowa, do cesty se mu při-
plete tajemná Angelica (Penelope Cruz). 

Není však jisté, jestli se nezamiloval do 
nemilosrdné podvodnice, která ho využí-
vá k tomu, aby nalezla legendární Pramen 
mládí. Když ho přinutí vstoupit na palubu 
lodi Qeen Anne ś

Revenge, které velí slavný a obávaný 
pirát Černovous, ocitá se Jack v neočeká-
vaném dobrodružství.

Upozorňujeme naše diváky, že film se 
promítá v mimořádném termínu v úterý 
21. června od 17.30.

Je přístupný mládeži s českým dabin-
gem.

Czech Made Man
S poctivostí leda pojdeš.
Příběh sleduje jednu nečítankovou 

kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny 
alkoholika, ke králi internetových domén.  
Hrdina filmu (Jan Budař) už jako kluk 
pochopí, že spolehnout se může jen sám 

na sebe. Využije toho i po revoluci, když 
zjistí, jak netušené a nekonečné možnos-
ti skrývá internet. A už to jede, ba letí, 
jednou nahoru a jednou dolu a na konci 
je virtuální blahobyt.  Happyend se však 
stylově zvrhne.

Pro naše nejmenší diváky jsme na za-
čátek prázdnin 1. července od 17.30 hod. 
připravili animovanou komedii Medvídek 
Pu.

Známý příběh  nás vrací zpět do kouzel-
ného Stokorcového lesa k dalším veselým 
dobrodružstvím Kryštůfka Robina, při-
hlouplého medvěda a jeho přátel.

Před tímto filmem bude promítám 
krátký animovaný film Balada o Nessie, 
je to legrační a barvitý příběh o přá-
telské Lochneské příšeře Nessie a její 
nejlepší kamarádce plastové kačence 
MacQuack.
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Zpívání mi přirostlo k srdci, říká Věra Špinarová

Ve středu 11. května ve Světlé nad 
Sázavou vystoupila Věra Špinarová. 
V rozhovoru mluvila nejen o zpívání, 
ale i motorkách.

– Pocházíte z Brna, ale odstěhovala 
jste se do Ostravy. Jak ráda se tam 
vracíte?

Já jsem srdcem Moravačka. Na Mo-
ravě jsem pořád. Jsem zarputilá Ostra-
vačka. Teď posledních deset let bydlím 
mimo Ostravu. Pořídila jsem si statek 
vzdálený asi deset kilometrů od Ostra-
vy a tam trávím většinu času. 

– Chtěla jste být odmalička zpěvač-
kou?

Já nevím, jestli odmalička, ale je 
pravda, že jsem se postavila, uklonila 
a všichni vždycky říkali: Věruško, za-
zpívej! Takže Veruška zazpívala. Pak 
jsem zpívala ve škole. Ale vážně mě to 
chytlo až ve třinácti letech, kdy jsem 
poprosila rodiče o kytaru, protože 
jsem viděla film Perný den s Beatles 
a to mě inspirovalo. Naučila jsem se 
pár akordů. A pak už to šlo samo.

– Umíte ještě na jiný nástroj?
V dětství jsem se ještě s kytarou uči-

la na housle.

– Začínala jste v kapelách Flamingo 
a Majestic. Jak na tyto kapely vzpomí-
náte?

Tak tohle byly kapely tzv. nedělních 
čajů. V neděli odpoledne se začínalo 
zpívat. Hodně se tam zpívalo, hodně 
jsem se musela učit texty. Byla to vý-
borná škola.

– Jedním z vašich největších hitů 
byla píseň Jednoho dne se vrátíš z fil-
mu Tenkrát na západě. Nemáte už této 
písničky plné zuby?

Písnička vznikla při natáčení filmu 
Tenkrát na západě. My jsme si poté 
koupili LP a velmi se nám zalíbila. Pro 
mě se vše naaranžovalo, text napsal 
Zbyšek Malý a potom jsem to nazpí-
vala. Dlouho ta písnička ležela pod 
prachem, protože má skoro pět minut. 
A do rádií a do televizí to nebyla ta 
správná stopáž. Velký boom tento 
song zažil až díky pořadu Františka 
Poláka Ring volný. František Polák se 
mě ptal, jestli nemám nějakou poma-
lou věc, a když jsem mu řekla, že jsem 

kdysi nazpívala písničku z Tenkrát na 
západě, tak se mu to zalíbilo. A hned 
poprvé to získalo i přízeň diváků. 
A od té doby mě skladba Jednoho dne 
se vrátíš provází a bude provázet do 
smrti. Na druhou stranu, jak říkal pan 
Jiří Sovák, kdo se může pochlubit tím, 

že všichni budou vědět, že to zpívá 
Věra Špinarová. Takže je to opravdu 
můj životní hit. Ale párkrát se stalo, 
že jsem ji musela vyřadit z repertoáru, 
protože jsem z ní měla vážně až blok. 
Měla jsem až pocit: Ježíš, jestli budu 
muset tu písničku zpívat znova, tak se 
z toho zblázním. Ale už jsem si na ni 
zvykla. 

– V jedné písničce zpíváte o bílé javě 
250. Jaký máte vztah k motorkám?

Jako že by byl úplně nejvřelejší, to 
se říct nedá, ale je pravda, že za mých 
mladých dob ještě tolik šílených mo-
torkářů nebylo. Ale jako holka jsem se 
učila jezdit na pionýru mého dědečka. 
Ale nikdy jsem v tom nenašla oblibu. 
A ani bych nebyla ráda, kdyby můj 
syn jezdil na motorce. Ale je to takový 
druh vášně, myslím si. Já si radši pose-
dím v autě.

– Hrála jste i v muzikálu Mrazík. 
Specifický byl tento muzikál tím, že to 
byl muzikál na ledě.

Ano, to byl taky velký boom. Vy-
myslel to Jindřich Šimek. Já jsem hrála 
Marfušu. A my jsme si říkali sucho-
zemci, protože my jsme hráli divadlo 

a naživo zpívali, kdežto krasobruslaři 
byli nazpívaní a bruslili. A podle mě 
se to strašně povedlo. I jsme s tím od-
jeli do zahraničí. Pro mě to byla taková 
jiná práce a zpestření.

– Dokážete si představit, že byste dě-
lala něco jiného než zpívání?

Já nemůžu o sobě říct, že bych byla 
nezručná a že bych se něco nenaučila. 
Ale tuto práci dělám od patnácti let 
celý život. A můžu říct, že jsem na 
to docela pyšná. O tomto povolání si 
všichni myslí, že jenom člověk přijde, 
zazpívá a odejde. Ale ono to je ve-
lice namáhavé, je to zajímavá práce 
a musíte jí mít moc rád. A ono to není 
jenom být pořád nahoře. Je to nahoru 
dolů. A pořád musíte něco vymýšlet, 
a já mám to štěstí, že mám za ty roky 
nazpívaných asi sedm set písniček, 
takže je z čeho vybírat. A mám také 
štěstí, že mám hity. Ale představit si to 
asi nedokážu. 

– Kolik máte tak průměrně koncertů 
za měsíc?

Tak v tuto dobu si koncerty užívám. 
Mám za manažera mého syna, tak je 
na mě hodný. Já dělám deset i více 
koncertů a toho mám až nad hlavu. 
Nejhorší je na tom přijet tam a zase 
odjet. Protože my jezdíme za fanouš-
kem, a to je někdy takové únavné. 

– Jakou svoji písničku máte nejrad-
ši?

To záleží na dnu, na náladě, na kon-
certě, záleží na lidech, na koncertní 
atmosféře. Mám ráda ženské texty. 
V poslední době ráda zpívám A já ti 
závidím, je to sice starší věc, ale díky 
textu od Pavla Vrby je neustále ak-
tuální, protože ty vztahy mezi ženou 
a mužem jsou pořád stejné. Ráda si 
zazpívám Stěží mi teď dáš mat, což je 
předělaná věc od Tiny Turner. Nebo si 
zalaškuju s písničkou Důvěrná. Spíš to 
jsou pomalejší věci. Ale lidem člověk 
musí dát ty jejich Bílé jawy 250 nebo 
Meteory lásky.

– Co plánujete do budoucna?
Tak já bych chtěla na konci roku udě-

lat koncert ve velké Lucerně v Praze. 
Vypadá to dobře, tak uvidíme.

Michaela Poláková
Foto z koncertu: Zdeňka Horní
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených 18.4. – 18.5.:

Beletrie
Jakoubková Alena
Chytrá žena pro manžela přes plot skočí 
 - svobodná matka Klára si vezme za 

manžela více než šetrného worko-
holika Přemysla. Klára manželovy 
pokyny ohledně rodinného rozpoč-
tu hází za hlavu, ale s touto strate-
gií dlouho nevydrží. Aby si udržela 
manželství, bude muset vymyslet 
něco důmyslnějšího…

Karika Jozef
Ve stínu mafie
 - román situovaný do prostředí sou-

časného Slovenska přináší drsný 
příběh příslušníků generace dospí-
vající na sklonku 20. století – v do-
bě vzniku nové svobodné společ-
nosti, nových příležitostí, jak uspět, 
ale i jak ztroskotat.

Miloszewski Zygmunt
Zapletení
 - zdařilá kombinace kriminálního ro-

mánu a psychothrilleru. Vraždou se 
zabývá unavený a znuděný proku-
rátor Szacki, kterému život protéká 

mezi prsty. Teď však cítí, že nový 
případ všechno změní.

Procházková Lenka
Za Fidélem na Kubu
 - tato  kniha, kterou autorka napsala 

podle zápisků svého otce Jana Pro-
cházky, je zároveň reportáží i ro-
mánem o současné Kubě. Jména 
postav jsou sice z pochopitelných 
důvodů změněna, ale děje a prožit-
ky zůstávají zachyceny tak, jak se 
odehrály.

Vaňková Ludmila
Dítě z Apulie
 - dítě z Apulie – Friedrich II. řečený 

Barbarosa – byl skutečným císařem 
míru. Tento římský, sicilský a jeru-
zalémský král a přítel našeho Pře-
mysla Otakara I. svým jednáním 
daleko předběhl dobu, v níž žil.

Naučná literatura
Fenomén Bohdalka
 - kniha textů sepsaných a sestavených 

k životnímu jubileu velké herečky 
doplněná četnými rodinnými i pro-
fesními fotografiemi zaznamená-
vajícími tok času – neuvěřitelných 
osmdesát let.

Šikrha Světlana
Madeira
 - poutavé vyprávění o pobytu dvou 

českých novinářů a fotografů na 
ostrově věčného jara. Kniha je do-
plněna množstvím fotografií a ově-
řených informací.

Vondruška Vlastimil
Život ve 14. století
 - bohatě ilustrovaný lexikon historie, 

který se nezaměřuje na politiku, ale 
na životní styl všech vrstev tehdej-
ších obyvatel.

Knihy pro děti a mládež
Koubská Patricie
Převleky a masky pro každou příležitost 
 - čeká vás karneval nebo dětská besíd-

ka a vy potřebujete rychle obstarat 
kostým? V tomhle nápadníku na-
jdete inspiraci k výrobě originál-
ních maškarních kostýmů vytvoře-
ných z dostupných materiálů, nebo 
z toho, co zrovna vyndáte ze skříně.

Provazníková Věra
Listopadová pohádka
 - příběh malé holčičky z kouzelného 

světa, která hledá kamaráda.
Eva Kodýmová 

Světelský bramborák – soutěž

Neformální skupina realizující projekt 
Společná setkávání v roce 2011 vyhla-
šuje soutěž o nejchutnější bramborák 
připravený ve Světlé.

Termín: sobota 10. září v areálu 
světelského parku v rámci akce Vítání 
podzimu

Kdo se může zúčastnit: Zúčastnit se 
může každý občan s trvalým bydlištěm 
ve Světlé n. S. a okolí

Podmínky účasti: Účastníci soutěže 
upečou bramboráky na vlastní náklady. 
Soutěžní výrobky budou v den konání 
akce vystaveny a zhodnoceny odbor-
nou porotou i návštěvníky akce. Au-

toři vítězných výrobků budou oceněni 
drobnou 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 minimálně 3 ks bramboráků, 
pokud se budete chtít podělit s čtenáři 
o recept, přineste jej též. 

Kde se můžete přihlásit:
Přihlášky do soutěže zasílejte do 

31. 8. na Městský úřad ve Světlé n. S. pa-
ní Lence Marešové, odbor majetku, in-
vestic a regionálního rozvoje. Přihlášku 
je možné zasílat elektronicky, poštou 

nebo předat osobně. V přihlášce uveď-
te jméno, příjmení, adresu a kontaktní 
e-mail, na který vám zašleme bližší 
podrobnosti – místo a čas přijímání sou-
těžních bramboráků. 

Bližší informace podá:
Lenka Marešová – odbor majetku, 

investic a regionálního rozvoje, mareso-
val@svetlans.cz, tel. 569 496 654

Eva Kořínková – zastupitelka města 
za sdružení nezávislých kandidátů Svě-
žest, EvaKorinkova@seznam.cz, tel. 
774 446 556
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Kalendář Popis
Duben 16. Vítání jara ve Světlé nad Sázavou – jarní celodenní akce 

19. Zdravě ke stáří – přednáška. Demence: MUDr. Radovan Kos
23. Velikonoční in-line bruslení 

Květen 1. Vítání ptačího zpěvu – Stanice ochrany fauny Pavlov, ranní vycházka 
14. Májové in-line bruslení 

Červen 1. In-line bruslení u příležitosti Dne dětí
Září 10. Vítání podzimu ve Světlé nad Sázavou – celodenní akce zahrnující farmářské 

trhy, Pochod generací spojený s naučnou přírodovědnou soutěží, návštěvu 
muzea spojenou s naučným kvízem o Světlé, ukázky zdravé výživy a spor-
tovních aktivit, zdravotní poradenství (měření tlaku, indexu BMI, poradenství 
k životnímu stylu a stravovacím návykům), různé soutěže pro děti, prodejní 
výstava fotografií světelské přírody – výtěžek na podporu Stanice ochrany fauny 
v Pavlově apod. Místo: zámecký park: 9.00 – 16.00 hod.
Přednáška o první pomoci

Říjen 18. Zdravě ke stáří – přednáška. Týrání seniorů: PhDr. Dana Klevetová, zasedací 
místnost Sportovních centrum Pěšinky: 17.00 hod.

21. Den stromů – projektový den na základních školách, osázení parku zelení, 
drakiáda
Tvořivá dílna – keramika ZŠ Lánecká

Listopad Žijeme zdravě – přednáška. Rakovina prsu a její prevence: MUDr. Hana Coufalo-
vá, zasedací místnost Sportovních zařízení města Pěšinky
Tvořivá dílna – keramika ZŠ Lánecká

Prosinec 3. Mikulášské bruslení – ČSŽ, Sportovní centrum Pěšinky 
Vánoční zdobení I – ZŠ Komenského
Vánoční zdobení II – ČSŽ, radnice MěÚ

Kalendář akcí projektu Společná setkávání v roce 2011

Na služátecký pohádkový les autobusem

Pohádkový les ve Služátkách pro-
běhne letos v sobotu 11. června. Na 
trať bude možné vyrazit mezi devátou 
a dvanáctou hodinou dopolední. O pro-
gramu jsme čtenáře Světelského zpravo-

daje informovali v minulém čísle. Nyní 
bychom chtěli upozornit na několik 
zásadních novinek, jež průběh letošního 
ročníku oblíbené akce pro děti ze Svě-
telska provázejí.

Pro občany ze Světlé n. S. připravili 
pořadatelé kyvadlový svoz autobusem. 
Ten ze zastávky v Komenského ul. vyje-
de 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. Autobus doveze 
účastníky na služáteckou náves, tedy na 

dohled od místa startu, jež je od návsi 
vzdáleno cca 100 metrů. 

Procházka začíná před obecním úřadem, 
kde také končí. Po jejím absolvování čeká 
na účastníky bohatý kulturní program 

prošpikovaný místními kulinářskými 
specialitami. Nově budou moci návštěv-
níci zhlédnout mj. vystoupení břišních 
tanečnic, experimenty s vodními raketami 
či představení jednotky záchranné zdra-
votnické služby. Kromě těchto novinek je 
pro všechny připraveno lanové centrum, 
přehlídka cvičených psů či vystoupení 
žonglérů. Především díky výtěžkům ze 
vstupného z minulých let služáteckého 
pohádkového lesa a díky dobrovolným 
brigádám se podařilo před obecním úřa-
dem vybudovat víceúčelové sportovní 
hřiště. Jsme pyšní na všechny návštěvníky, 
kteří svými příspěvky pomohli vybudovat 
sportoviště, jež se obešlo bez jakýchkoli 
státních či evropských dotací.

Řada novinek čeká na návštěvníky při 
samotné procházce, rozšířili jsme počet 
stanovišť, připravili nové české pohádky, 
tedy i nové pohádkové bytosti, nové úkoly 
i nové odměny. Na celé akci se podílí přes 
sto nadšených dobrovolníků, kteří se už 
teď těší na všechny návštěvníky!

Hynek Bouchal, starosta
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Farmářské trhy
Neformální skupina realizující pro město Světlá projekt Společná setkávání v ro-

ce 2011 pořádá v rámci akce Vítání podzimu farmářské trhy.

Termín: sobota 10. 9. 2011 od 9 do 16 hod. v areálu světelského parku

Kdo se může zúčastnit:
prodejci zdravých potravin, produktů podporujících zdraví, domácích produktů 

(sýry, jogurty, mléko, chléb, pečivo, koláčky apod.), drobného domácího zví-
řectva a vlastních výpěstků (např. ovoce, zelenina, sazenice, bylinky). 

Upozornění: Akce není určena pro prodejce běžného spotřebitelského zboží 
a běžných potravin. 

Nabídka pořadatele: 
Umístění stánku zdarma, v případě potřeby možnost zprostředkování zapůjčení 

stánku z Havlíčkova Brodu (po předchozí domluvě a na náklady trhovce).
Zajištění elektrocentrály za poplatek (v místě není možnost klasického elektric-

kého připojení). 
Pořadatel neručí za dodržování autorských práv.
Co potřebujete k účasti:

 • živnostenský list opravňující ke konkrétní činnosti, jednorázový prodej vlast-
ních potravin či  výpěstků bez živnostenského listu je možný, nesmí však jít 
o soustavnou činnost ve smyslu živnostenského zákona 

 • platné potvrzení účasti, které získáte včas zaslanou a podepsanou návratkou 
a potvrzením organizátora, že jste byli vybráni

 • prodej potravin (výpěstků) pouze z vlastní produkce
 • označení místa dle obecných předpisů a viditelně tabulkou vydanou organizá-

torem 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 vyžaduje charakter prodeje, výrobce si zajistí 
vlastní odpadkový koš.

Pořadatel neručí za dodržování autorských práv.

Jak a kdy se můžete přihlásit:
Po vyplnění a podepsání přiložené návratky a jejím odeslání poštou nebo elektro-

nicky (vlastnoručně podepsanou a naskenovanou nebo s elektronickým podpisem), 
případně osobním doručením na adresu: Městský úřad Světlá n. S., odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje, paní Lenka Marešová, náměstí Trčků z Lípy 18, 
582 91 Světlá n. S.

Elektronická adresa: maresoval@svetlans.cz

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

Uzávěrka přihlášek je 29. 7. 2011.
Do 12. 8. 2011 budete elektronicky vyrozuměni o výsledku výběru, v případě, že 

budete vybráni, obdržíte zároveň potvrzení účasti. 
Prosíme, uveďte v návratce elektronický kontakt, pokud nebude uveden, nebude-

te zpětně kontaktováni.

Případné dotazy před odesláním návratky zodpoví:
Lenka Marešová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
e-mail: maresoval@svetlans.cz, tel. 569 496 654
Eva Kořínková – zastupitelka města za sdružení nezávislých kandidátů Svěžest
e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz, tel. 774 446 556

Podmínky výběru pro 
zajištění občerstvení 

Neformální skupina, která zajišťuje 
pro město Světlá realizaci projektu 
Společná setkávání v roce 2011 hledá 
provozovatele občerstvení ze Světlé 
nad Sázavou a okolí pro akci Vítání 
podzimu ve Světlé, která  se koná dne 
10. 9. od 9. 00 do 16. 00 hodin v pro-
storu zámeckého parku. 

V nabídce uveďte:  
 • kontaktní údaje (včetně uvedení 

živnosti a IČ);
 • rozsah zajištění občerstvení (jaká 

bude nabídka nápojů a jídla, mož-
nost teplého občerstvení);

 • zda současně zajistíte zdarma 
další služby (osvětlení, posezení, 
občerstvení pro účastníky, ob-
čerstvení pro organizátory apod.), 
uveďte v jakém rozsahu (kolik 
míst na sezení, jejich velikost, 
jaké občerstvení a pro kolik osob 
apod.)

Přívod elektrické energie je možný 
s použitím elektrocentrály. Pořadatel 
může zprostředkovat její pronájem 
(náklady hradí provozovatel).

Nabídky zasílejte písemně nebo 
předejte osobně v zalepené obálce do 
29. 7. 2011 na Městský úřad ve Světlé 
n. S. paní Lence Marešové, odbor ma-
jetku, investic a regionálního rozvoje. 
Obálku s nabídkou opatřete nápisem 

„Vítání podzimu – neotvírat“.

Skupina si vyhrazuje právo výbě-
ru 1 provozovatele s nejvýhodnější 
nabídkou. Podmínkou je zajištění 
občerstvení po celou dobu konání. 
Akce je zaměřena na podporu zdraví 
a zdravého životního stylu, proto bude 
mít přednost provozovatel s takto za-
měřenou nabídkou.

Všichni, kteří zašlou nabídku, budou 
o výsledku výběru informováni do 12.  
8.  2011.

Bližší informace podá:
Lenka Marešová – odbor majetku, 

investic a regionálního rozvoje, mare-
soval@svetlans.cz, tel. 569 496 654

Eva Kořínková – zastupitelka města 
za sdružení nezávislých kandidátů 
Svěžest, EvaKorinkova@seznam.cz, 
tel. 774 446 556
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NÁVRATKA
Vítání podzimu ve Světlé nad Sázavou: 
Farmářské trhy 10. 9. 2011, 9 – 16 hod.

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

Uzávěrka přihlášek je 29. 7. 2011
Do 12. 8. 2011 budete elektronicky vyrozuměni o výsledku výběru, v případě, že budete vybráni, obdržíte zároveň po-

tvrzení účasti. 
Prosíme, uveďte v návratce elektronický kontakt, pokud nebude uveden, nebudete zpětně kontaktováni.

A.  Přihlášený: Osoba s živnostenským oprávněním/jednorázový prodej bez živnostenského listu:

 Jméno a příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 IČ, případně RČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Místo podnikání/přesná adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Telefony:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 www:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Druh prodávaných potravin či výpěstků:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.  Zodpovědná osoba, která bude přítomna na trhu:
 Jméno a příjmení, telefon:

C.  Vaše požadavky (nehodící se škrtněte):

X  rezervovat místo pro vlastní stánek o délce  . . . . . . . .  cm

X  další požadavky elektrocentrála (počet W), zamluvení stánku 

 v Havlíčkově Brodě (doprava a pronájem na náklady trhovce)

D.  Evidenci prodávajících je město Světlá n. S. povinno vést dle § 14a zákona č. 634/1992 Sb., 
 o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Odesílám tuto návratku a zavazuji se svým podpisem, že budu prodávat pouze čerstvé a nezávadné zboží. Dle charakteru 
zboží budu schopen předložit veterinární potvrzení, doklady o původu zboží, zavazuji se dodržovat hygienické a veterinární 
předpisy. Souhlasím, aby město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S., v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávalo mé osob-
ní údaje pro účely vytvoření a vedení seznamu řemeslníků pro pořádání trhů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvr-
zuji, že jsem obeznámen(a) se svými právy o přístupu k informacím a jejich ochraně dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

 Podpis osoby uvedené v bodu A.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizátor akce si vyhrazuje právo vyřadit kdykoliv z trhů prodejce, kterému nebyla vydána platná vstupenka nebo pro-
dejce, který poruší předem stanovená pravidla, která se zavázal dodržovat zasláním návratky po seznámení se s Informací 
pro účastníky, které jsou nedílnou součástí návratky.

Vyplněnou a podepsanou návratku prosíme zašlete poštou nebo elektronicky (vlastnoručně podepsanou a naskenova-
nou nebo s elektronickým podpisem), případně osobním doručením na adresu: Městský úřad Světlá n. S., odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje, paní Lenka Marešová, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S., elektronická adresa: 
maresoval@svetlans.cz, nejpozději do 29. 7. 2011 (datum doručení organizátorovi).

#
#

#



Světelský zpravodaj červen 2011 strana 26 strana 27 červen 2011 Světelský zpravodaj 

Exkurze za ptačím zpěvem

Podtrženou jedničku si zaslouží pove-
dená akce Vítání ptačího zpěvu, kterou 
nejen pro světelské občany připravilo 
sdružení MA21 společně s pracovníky 
Stanice ochrany fauny Pavlov v rámci 

Velikonoce na Michalově statku

Je mnoho těch, kteří si nedovedou 
představit velikonoční svátky bez ná-
vštěvy skansenu Michalův statek v Po-
hledi. I ten letošní dvoudenní program 
23. a 24. dubna na statku v Pohledi měl 
své vděčné obdivovatele. V sobotu do-
poledne k nim patřila například výprava 
pěších turistů z Havlíčkova Brodu. Již 
tradičně poutala pozornost  vyzdobená 
světnice statku, především stůl plný 
pokrmů, jež patřily k Velikonocům 
selského lidu před mnoha lety. To vše 
doplňoval zajímavým výkladem hlavní 
organizátor podobných akci v tomto sel-
ském muzeu  Jindřich Holub. Potlesk ná-

vštěvníků si opět vysloužilo vystoupení 
světelského folklorního souboru Škubá-
nek. Děti v krojích přiblížily divákům 
některé jarní zvyky, například vynášení 
smrtky, velikonoční obchůzky s řehtač-
kami nebo scénku obdarování hospodá-
ře „lítem.“ V chalupě bezzemka zase dvě 
šikovné lidové umělkyně předváděly 
zdobení velikonočních perníčků, kraslic 
a pletení pomlázek. A co víc, každý si 
mohl ozdobit své vajíčko nebo perníček. 
Ty letošní Staročeské Velikonoce na Mi-
chalově statku navíc podpořilo i krásné 
slunečné počasí. 

Text a foto: jív

Oslavili jsme Svátek práce

V netradiční hodinu a netradičním 
způsobem se 1. máje sešla část občanů 
k oslavě Svátku práce. Stalo se tak po-
prvé po dvaadvaceti letech od převratu 
v roce 1989.

Účastníky přivítala před radnicí několi-
ka úvodními skladbami oblíbená Lesanka 
pod taktovkou p. kapelníka Pajera. Pak 
následovala státní hymna a projev před-
sedy legislativního výboru kraje Vysočina 
JUDr. Drahoše Oulehly. Promluvil v ostře 
kritickém duchu o vývoji popřevratových 
hospodářských a společenských poměrů. 
Varoval před hrozícími asociálními zásahy 
do Ústavou zaručených práv pracujících 
lidí a vyzvedl ničím nenahraditelnou 
hodnotu práce v současné době, pozname-
nané stále trvající velkou nezaměstnaností. 
Mezi účastníky se jeho projev setkal se 
souhlasem, vyjadřovaným potleskem.

Oficiální část byla zakončena Písní prá-
ce. Na světelském náměstí zazněla zase 
po dlouhé době. Po celé minulé století, 
s výjimkou šesti válečných let, jí generace 
našich předchůdců vzdávaly čest práci 

– tvůrkyni hodnot a živitelce. V této tradici 
je budeme následovat.

Setkání účastníků pak pokračovalo 
v přátelské pohodě. Byli přítomni i občané 
z okolních obcí. K dobré náladě dál kon-
certovala Lesanka a přálo k ní i počasí.

Tradice 1. májů ve Světlé byla obnovena 
a nás jako pořádající organizaci to zavazu-
je pro příští léta. Velmi si vážíme zájmu 
občanů, který projevili svou účastí a dě-
kujeme všem, kteří se o dobrou úroveň 
oslavy Svátku práce zasloužili.

ZO KSČM Světlá n. S.

Konec zápisu dětí do pasů 
rodičů

Podle novely nařízení Evropského par-
lamentu a Rady o normách pro bezpeč-
nostní a biometrické prvky v cestovních 
dokladech vydávaných členskými státy 
jsou zápisy dětí v cestovních dokladech 
rodičů platné do 26. června 2012. To 
znamená, že od tohoto data budou muset 
mít děti cestující do zahraničí vlastní 
cestovní doklad. 

Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh 
novely zákona 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech, podle níž se ruší zapiso-
vání dětí dnem 1. července 2011.

Lenka Černá

projektu Společná setkávání v roce 2011 
v zámeckém parku na neděli 1. května. 
Ten, kdo překonal nechuť k rannímu 
vstávání a přišel již v šest hodin do zá-
meckého parku, určitě nelitoval. 

Téměř dvouhodinovou vycházku 
parkem vedli zkušení ornitologové 
Ing. Václav Hlaváč, vedoucí střediska 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
v Havlíčkově Brodě, a jeho dcera Petra 
Hlaváčová, studentka Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Ornitoložka Petra Hlaváčová ukazuje 
okroužkovanou kosí samičku

Účastníci vycházky za ptačím zpěvem, 
první zleva Ing. Václav Hlaváč, první 

zprava Petra Hlaváčová

▶
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a sovu pálenou, vše doplnili informacemi 
o životě těchto dravců,  jejich chování ve 
volné přírodě a připomenuli příčiny ohro-
žení života tohoto druhu. 

Byla to zajímavá a hlavně poučná pro-
cházka zámeckým parkem, byť vyžado-
vala časné opuštění vyhřáté postele, a je 
jen škoda, že se jí nezúčastnily žádné děti. 
I těm byla akce určena. 

Text a foto: jív

Rybářské závody

Závody, které se uskutečnily na rybní-
cích v zámeckém parku v sobotu 7. květ-
na, přinesly sportovní zážitky i zábavu 
jak závodníkům, tak divákům. Dopo-
ledních závodů dospělých se zúčastnilo 
osmdesát rybářů, mezi nimiž byly tento-
krát pouze dvě ženy. Ze svého tureckého 

působiště si na závody odskočil i volej-
balový reprezentant Peter Pláteník, který 
patřil mezi ty úspěšnější borce a umístil 
se v první dvacítce.

Na 1. místě byl Petr Musílek  z Chotě-
boře (736 bodů), na 2. místě Martin Ko-
márek z Havlíčkova Brodu (606 bodů) 

a na 3. místě Jiří Klement ze Světlé 
n. S. (496 bodů). Zvláštní cenu obdržela 
i nejúspěšnější žena Andrea Kalčicová 
z Čáslavi, cenu za největší ulovenou 
rybu získal Stanislav Pajer z Ledče n. S., 
který ulovil amura o délce 58 cm.

Odpoledních závodů se zúčastnilo 
51 dětí, vítězem se stal Lukáš Janeček 
z Proseče (213 bodů), na 2. místě skončil 
Brian Kurina z Nové Vsi (189 bodů) a na 
3. místě Michal Čapek ze Světlé n. S. 
(147 bodů).

Josef Böhm
Foto: Pavel Kotan

Bylo až neuvěřitelné, jak oba doká-
zali během procházky rozpoznat a všem 
přítomným přiblížit hlasové projevy 
mnoha druhů ptáků, sídlících v parkové 
zeleni. A bylo těch zpěváčků opravdu 
hodně, proto jen ti nejzajímavější. Drozd, 
kvíčala, dlask, pěnice černohlavá a pěni-
ce slavíková, červenka obecná, budníček 
menší, pěvuška modrá, zvonohlík zahrad-
ní, střízlík a nejmenší pták v naší přírodě 
králíček obecný, který váží pouze 3 – 5 g. 
Pro běžného návštěvníka přírody mnohdy 
zpěv malých opeřenců splývá v jednu 
ptačí symfonii, ale díky oběma průvod-
cům účastníci vycházky poznali hlasy 
jednotlivých ptáků a navíc se dozvěděli 
mnoho zajímavostí z jejich života. Zážit-
kem určitě bylo přivábení střízlíka obec-
ného. Když ornitolog Ing. Hlaváč uslyšel 
v blízkosti tohoto malého ptáčka, použil 
malou lest. Na větev nevelkého smrku 
položil svůj mobilní telefon, ze kterého 

pustil nahraný jeho hlas. Za krátkou chví-
li se  k místu přiblížil skutečný střízlík 
a oblétával místo, ze kterého slyšel své-
ho konkurenta a vůbec mu nevadilo, že 
v blízkosti stojí dvacetihlavý dav účastní-
ků vycházky. Další zajímavé překvapení 
čekalo na všechny na konci parku, kde 
ornitologové mezi křovinami nachystali 
síť na chytání opeřenců. A ocitly se v ní 
skutečně zajímavé úlovky. Vedle samičky 
kosa se v síti třepetali pěnice černohlavá, 
červenka obecná a malý budníček. Petra 
Hlaváčová všechny úlovky nejprve uká-
zala zblízka všem přítomným, potom je 
okroužkovala a dala do dlaní zájemcům, 
kteří je pustili zpět do volné přírody. A ta-
kových zajímavostí během té vycházky 
zažili její účastníci hodně. Na samý závěr 
si pracovníci Stanice Pavlov pro milovní-
ky přírody připravili ještě jedno překva-
pení. Představili tři soví obyvatele Stanice 
ochrany fauny, výra, puštíka i s mládětem 

Vítěz Petr MusílekVlevo druhý Martin Komárek, uprostřed 
vítěz Petr Musílek a vpravo třetí 

Jiří Klement

Peter Pláteník

Mezi sportovní výkony 
se nepočítá

Opět se projevil ten, kdo sílu má, ale 
hlavu prázdnou. Jednou to je zlomený 
mladý strom v zámeckém parku, jindy 
zase zlomená dopravní značka. Tyto 
činy se rozhodně mezi sportovní ani 

hrdinské výkony nepočítají, podobnými 
kousky se projevuje pouze slabomysl-
nost, tedy debilita. Bezbranná dopravní 
značka upozorňující na přechod pro 
chodce v Lánecké ulici padla v časných 
ranních hodinách v neděli 22. května. 

Text a foto: jív

Červenka obecná

▶
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DiaKoutek

Vážení čtenáři!
V souvislosti s novou vyhláškou, 

která upravuje způsobilost k řízení 
motorových vozidel u diabetiků (týká 
se i osobního auta, jedná se o vyhláš-
ku 72-2011 částka 28 sb., která začala 
platit 15. 4. 2011), je nezbytné zaměřit 
pozornost diabetiků i jejich ošetřují-
cích lékařů na hypoglykemie.

Hypoglykemie je akutní komplikace 
léčby cukrovky, kdy se hladina cukru 
v krvi sníží příliš, obecně se udává 
hranice 3,6. Ale pozor, studie prokáza-
ly, že zhoršená pozornost řidičů souvi-
sí s nehodami už při hladině krevního 
cukru pod 4,6 mmol a v doporučeních 
diabetologů je jednoznačně stano-
veno, že diabetik nemá řídit, pokud 
jeho glykemie je pod 5,6 mmol, takže 
před usednutím za volant si glykemii 
změřte a pokud pod 5,6 (nebo na této 
hranici) naměříte, snězte hned 150 g 
ovoce nebo půl tatranky, počkejte 45 
minut a teprve  pak jeďte, ideálně ještě 
po přeměření. Po jízdě delší než hodi-

na je dobré rovněž hladiny cukru pře-
měřit, zdroje rychlého cukru (ovoce, 
sušené ovoce, sladkou oplatku, šťávu 
s cukrem) mějte ve voze vždy dobře 
dostupné, nikoli zarovnané zavazadly 
v kufru. 

Na svačiny zastavujte v předem plá-
novaném čase, nerada slyším, že „ne-
mohu dodržovat jídelní plán, musím 
řídit“, ono v případě potřeby odskočit 
si zastaví také každý. Nezapomínejte 
na pitný režim, se svým lékařem se do-
mluvte, jak právě vy riziko problémů 
za volantem můžete minimalizovat.

Jedna těžká hypoglykemie (taková, 
která je zvládnuta s pomocí druhé 
osoby, třeba Glukagen injekce nebo 
výjezd RZP) znamená pro řidiče 
i osobního vozu „nezpůsobilý řízení 
motorového vozidla na 12 měsíců“, 
stejně tak nepoznaná hypoglykemie. 
Vyhláška hovoří jasně, nezlobte se 
na svého lékaře, „problémy s řidičá-
kem“ vám nedělá on, který se musí 
zákony a vyhláškami řídit stejně 

Výročí obrozeneckého hudebníka

V květnu letošního roku uplynulo 
již 210 let od narození slavného světel-
ského rodáka, skladatele a tenoristy 
Aloise Jelena.

Místem narození tohoto významné-
ho umělce první poloviny 19. století 
se stal starý městský špitál, ve kterém 
bydlela rodina světelského učitele Jana 
Jelena. Špitál sloužil totiž v letech 
1792 – 1820 zároveň jako škola, pro-
tože ta původní, založená Burianem 
Trčkou z Lípy roku 1578 a umístěná 
v „domečku u kostela“, již hrozila 
sesutím.

Alois Jelen se narodil 11. května 
1801. Tehdejší učitel, to byl vždy zá-
roveň hudebník, proto si od raného 
dětství osvojoval Alois Jelen základy 
hudby. Již v jedenácti letech ale osiřel 
a musel se probíjet životem sám. Stal 
se vokalistou při chrámu sv. Mikuláše 
v Praze a bylo mu umožněno studovat 
gymnázium a později filozofii. Protože 
byl dobrým tenoristou, byl brzy v ob-
rozenecké Praze vtažen do vlastenec-
kého hudebního ruchu. Po roce 1823 
ho bylo možné často slyšet v operách 
českých i zahraničních skladatelů.

Potom přišly hlasové potíže a Jelen 
už nemůže zpívat. Hudbě však zůstá-
vá věrný a začíná komponovat. Řada 
jeho skladeb byla v oné předrevoluční 
době velmi populární. Spolupracoval 
s obrozeneckým časopisem Čechoslav 
a v jeho příloze uveřejňuje roku 1824 
svou první píseň „Pacholík slepého 
harfenisty“. Mezitím ukončil studia 
a stal se registrátorem v archivu Čes-
kého gubernia v Praze. Hudbě se však 
věnuje dál. Snaží se o popularizaci 
klasické hudby hlavně mezi studenty 
a výsledkem jeho snažení je založení 
Žofínské akademie v roce 1840. Až do 
roku 1844 byl také jejím ředitelem, ale 
pak tuto funkci pro neshody s výbo-
rem akademie opouští. Vyučuje hud-
bě, spolupracuje s četnými umělecky 
zaměřenými spolky, hlavně s Měšťan-

skou besedou, ale hlavně komponuje. 
Zkomponoval například oslavnou 

„Národní hymnu“ u příležitosti koru-
novace císaře Ferdinanda V. v roce 
1837, četné skladby, které vyprovázely 

Portrét Aloise Jelena v roli mysliveckého 
mládence Liborina ve Weberově opeře 

Čarostřelec od Antonína Machka 

Pamětní deska na rodném domě

na poslední cestě řadu českých budite-
lů, i milostné písně. Jeho smutná píseň 

„Zasviť mi, ty slunko zlaté, na poslední 
z vlasti krok“ dokonce zlidověla.

Alois Jelen vstoupil i do politického 
života a v revolučním roce 1848 byl 
zvolen poslancem Říšského sněmu ve 
Vídni. V tomto městě zůstal i po roz-
puštění sněmu o rok později a stal se 
archivářem ministerstva vnitra. Zemřel 
ve Chvalech u Prahy 15. října 1857.

Světlá nad Sázavou uctila památku 
svého slavného rodáka teprve v roce 
1933. V rámci oslav slovanské vzá-
jemnosti byla na rodném domě Aloise 
Jelena 16. července odhalena pamětní 
deska. Zásluhu na tom měl hlavně čte-
nářsko-ochotnický spolek Sázavan za-
ložený v našem městě již v roce 1860. 
Hlavním řečníkem při tomto slavnost-
ním aktu byl velký znalec české hudby 
a později nechvalně proslulý ministr 
školství a kultury profesor Zdeněk 
Nejedlý. I jeho přítomnost ve Světlé je 
pro nás potvrzením významu Aloise 
Jelena pro národní obrození a českou 
hudbu vůbec.

Josef Böhm

▶
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Z naší farnosti

Vážení čtenáři, chybou tiskárny 
došlo v minulém čísle SZ k nedopat-
ření, při kterém dva z následujících 
článků vypadly z textu, a proto je 
zařazujeme až nyní.

Poznej svůj kostel
Dne 17. června si Vás Římskoka-

tolická farnost sv. Václava ve Světlé 
n. S. dovoluje pozvat na druhý ročník 

netradičního večera, který jsme nazva-
li Poznej svůj kostel. Smyslem je opět 
představit kostel co nejširší veřejnosti 
nejen jako místo, kde se setkávají vě-
řící, ale i jako kulturní památku, která 
je bezesporu dominantou našeho měs-
ta. Tento večer má symbolicky otevřít 
dveře do chrámu i lidem, kteří běžně 
nenajdou odvahu vstoupit. V rámci 
kulturního programu vystoupí žáci 
světelských škol, čeká na Vás hudební 

jako pacient, ale nemoc. Často ale 
ty problémy být nemusí, opakovaně 
u svých pacientů vidím nerespektová-
ní základních a jednoduchých pravidel 
na odvrácení takovýchto potíží. 

Pacienti často nenosí přímo u sebe 
(mobil se také každému vejde na tělo) 
dostatečné množství rychlého zdroje 
cukru (alespoň  ruličku hroznového 
cukru za cca 16 Kč, sáček sušeného 
nebo kandovaného ovoce, sladkou su-
šenku, jedna „trubička cukru krystal“ 
z kavárny opravdu nestačí). Podceňují 
nebezpečí: „Tohle jsem já nikdy neměl, 
já bych to poznal, chtěl jsem ještě to 
a to dodělat“. 

Neznají základy diety a obsah 
sacharidů v potravinách, takže při 
stejné léčbě snědí k obědu jen třetinu 

„cukru“, nic jiného než hypoglykemie 
nastat nemůže (stejně velká naběračka 
bramborové kaše má jen třetinu obsa-
hu cukru než stejně velká naběračka 
rýže, citrusové ovoce jako mandarinka 
má na 100 g sotva polovinu cukru než 
100 g jablka, citrusů je nutno jíst na 
jednu porci 250g). Nedodržují termíny 
kontrol, nezapisují měření a jídeeníč-
ky jak mají, takže lékař o problémech, 
které jsou, neví a nemůže poradit. 

Pokud se vás nějaký výše zmíněný 
problém týká, proberte ho se svým 
lékařem, uděláte společně co nejvíce, 
aby problém s řízením byť jen osob-
ního auta nevznikl. Také trochu uniká 
pozornosti, že za osobu v riziku hypo-
glykemie je považován i diabetik léče-
ný některými druhy tablet (sulfonylu-
rea, čili Maninil, Minidiab, Amaryl, 
Oltar atd.) – i takto léčeného diabetika 
se nová vyhláška týká.

Na dotaz o možných problémech 
diabetika při řízení jsem nedávno 
odpovídala na poradně www.zivotsdi-
abetem.cz, jakékoli dotazy o řízení di-
abetiků nebo o cukrovce obecně ráda 
zkusím zodpovědět tamtéž.

MUDr. Eva Pěkná
diabetologická ordinace 

Nemocnice HB

C

▶
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koncert skupiny NaPrášky. V kostele 
bude i výstava dětských výtvarných 
prací mapující život farnosti. Doufá-
me, že tato akce bude připomínkou 
toho, že historie našeho města stojí na 
křesťanských základech, které ovliv-
nily historický a kulturní vývoj města. 
Srdečně zveme všechny naše spolu-
občany a věříme, že návštěva našeho 
chrámu bude příjemným zážitkem. 

J. R.

Ecce Homo
Koncert skupiny NaPrášky
Dne 17. června vystoupí v kostele 

sv. Václava ve Světlé n. S. skupina 
NaPrášky. Představí rockově pojaté 
pašijové pásmo nazvané Ecce Homo 
(„Ejhle, člověk“), které zachycuje 
slavný příběh posledních chvil života 
Ježíše Krista. Netradičně uchopený 
námět vás zavede do míst poslední 
večeře, Ježíšova odsouzení a jeho ná-
sledné smrti na kříži.

Začátek kulturního programu je 
v 18.00 hod. 

Jan Prášek

Víkend na Bělici
Kdybyste se o víkendu předcháze-

jícím Velikonocím rozhodli trávit čas 
vycházkou kolem obce Kaliště, narazi-
li byste v okolí říčky Bělice na pade-
sátku Světeláků. Rodiny z farnosti tam 
totiž prožívaly společný víkend, jehož 
tématem byly Velikonoce.

Do malebného údolí k chalupě jsme 

dorazili v pátek navečer. Společný pro-
gram začal mší svatou a pokračoval 
vyprávěním velikonočního příběhu, 
které bylo určeno především dětem. 
Krátkou noc vystřídalo mlhavé ráno, 
jež po studeném a deštivém týdnu sli-
bovalo slunečný den. Ranní rozcvička 
pomohla i největším spáčům protáh-

nout ztuhlá těla, následovala společná 
modlitba a snídaně. Potom už si dospě-
lí rozdělili úkoly – muži přípravu od-
polední „bojovky“ a budování lanovky, 
ženy se podělily o práci v kuchyni 
a „školičku“ pro děti a mládež. 

Pětatřicet dětí naplnilo tři pracovní 
skupinky. Nejmenší děti – jedenáctka 
předškoláků – se sešly ve velké klu-
bovně k vyprávění a kreslení, prožily 
si obřad mytí nohou a poslední večeři. 
Mladší školáci barvili, stříhali, lepili 
a rekonstruovali poslední večeři pod-
le dobových zvyklostí. Ti nejstarší se 
soustředili na Ježíšovu křížovou ces-
tu a naladěni ukázkami z filmového 
zpracování vytvářeli čtrnáct zastavení 

křížové cesty na večer. Před obědem 
se ještě všichni stihli proběhnout ven-
ku a po popolední siestě se těšili na 
odpolední hru.

Čtyři skupiny vyrazily postupně na 
asi čtyřkilometrový okruh, na kterém 
našly sedm míst zachycujících důležité 
momenty Ježíšova života: narození, 

křest, zázraky, podobenství, příjezd do 
Jeruzaléma, ukřižování a zmrtvých-
vstání. Na každém stanovišti dostaly 
děti za splněný úkol symbolický obrá-
zek, který na závěr vlepily do připrave-
ného leporela. Pak už je čekala lezecká 
stěna, lanovky, střelba z luku, opékání 
buřtů, hora palačinek a fotbálek. 

Den jsme zakončili za soumraku 
modlitbou křížové cesty, která byla oz-
vláštněna různými drobnými symboly, 
jež si děti schraňovaly každé ve své 
obálce. Ta jim zůstane na památku.

Nedělní ráno jsme věnovali společ-
ným hrám a pomalému balení, na malé 
i velké začal padat smutek z nutného 
loučení. Kolem desáté hodiny jsme 

vyrazili na pouť do Kališť, kde jsme se 
přidali k dětské křížové cestě, průvodu 
květné neděle se zelenými ratolestmi 
a mši svaté. Pašije doprovázely obrazy 
malované v hodinách náboženství ve 
Světlé.

Po nedělním obědě nás ještě čekalo 
rozdání drobných dárků dětem, úklid 
chaty a pak už jen cesta domů a těšení 
na příští „Bělici“. 

Radka Bouchalová

Hra

Rozcvička Mytí nohou

C
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Futsalová liga v Pěšinkách

Po hokejové sezoně byl na plochu zim-
ního stadionu Sportovního centra položen 
nový umělý povrch, který využívají další 
sporty, a dochází tak k naplnění myšlenky, 
aby multifunkční zařízení mělo celoroční 
využití pro více sportů. Mezi širokou 
sportovní veřejností si získala hned od 

začátku značnou popularitu Futsalová liga 
Světelska a napodobila tak – v březnu do-
hranou – hokejovou ligu neregistrovaných. 
Organizátorům se přihlásilo 12 týmů 
nejen ze Světelska, například tým FK 
Chlapíci je z Havlíčkova Brodu a Zborná 
zase reprezentuje Ledeč nad Sázavou. Pro 
fotbalové labužníky je zajímavá soupiska 
týmu Veteráni. Ta obsahuje některá známá 
jména nedávné historie světelské kopané:  
Bohouš Čížek, Pavel Tyller, Karel Čeleda, 
Roman Truhlář a nechybí na ní ani součas-
ný trenér FK Bohemia František Polák. 

Futsalová liga má v Pěšinkách vyhra-
zeny dva večery v týdnu, pondělí a středu, 
v každém hracím dnu se odehrají vždy 
čtyři zápasy. Základní část soutěže by 
měla být dohrána 8. června a potom bude 
následovat play off. V době uzávěrky to-
hoto čísla SZ měla družstva odehrána šest 
či sedm zápasů a na čele tabulky se usadili 

futsalisté Zborné Ledeč n. S. a světelské-
ho týmu GLASSPO Jiřího Pospíšila. Tým 
z Ledče vyhrál všech sedm svých zápasů 
a soupeřům v nich nastřílel 66 branek. 
Ani GLASSPO neprohrálo, ale 11. května 
mělo odehráno jen šest zápasů.

Text a foto: jív

Pohár starosty vyhrála Příseka

Sportovní zařízení Pěšinky

Před časem nám sportovní centrum 
nabídlo svoji druhou tvář. A je třeba 
uznat, že je to tvář docela pohledná. 
O to víc mrzí a zaráží, že ve městě 
s dlouhou volejbalovou tradicí, ve 
městě, kde vyrostl špičkový světový 
hráč Peter Pláteník, sportovec roku, 
nemá volejbal v nové hale své místo. 

Je škoda, že volejbalisté jsou snad 
jediní sportovci ve městě, kteří se 
musí spokojit s nevyhovující stařičkou 
sokolovnou. Pravda, muži hrají svoji 
soutěž na venkovních kurtech, ale 
pro jeden nebo dva halové turnaje by 
se jistě našel prostor. Jsou zde také 
úspěšné ženy a děvčata a také ony 
by si jistě zasloužily ochutnat pěkné 
nové prostředí. Jsem přesvědčen, že 
by volejbal ve sportovní hale zpestřil 
a obohatil sportovní dění ve městě. 
Možná by stálo za uvážení pokusit se 
s pomocí šikovných a nápaditých lidí, 
kterých je ve městě zcela určitě dost, 
situaci napravit. Světelský volejbal by 
si takovou pozornost bez nejmenších 
pochybností zasloužil. 

Jaroslav KratochvílČást úspěšného týmu Glasspo. Zleva stojí: Jakub Kůrka, Radim Křišťan, Jiří Pospíšil, 
Jakub Šťastný, Tomáš Hradecký, Matěj Pešek a dole brankář Martin Křikava

Turnaj v malé kopané O pohár starosty 
města Světlá n. S., jehož pořadatelem je 
futsalový oddíl FK Premium, patří mezi 
tradiční sportovní akce v našem městě. 
7. května se na umělé trávě sportovního 
areálu u základní školy v Komenského ul. 

hrálo o zelený křišťálový pohár starosty již 
posedmé. Pořadatelům se přihlásilo sedm 
týmů a ty byly při slavnostním zahájení 
rozlosovány do dvou skupin, ve kterých 
se hrálo systémem každý s každým vždy 
2 x 15 minut. Podle umístění ve skupinách 
byla potom družstva nasazena do turna-
jového pavouku a turnaj pokračoval vy-
lučovacím způsobem. Ve skupině A bylo 
pořadí: 1. ROSSI Světlá n. S., 2. Křepiny, 
3. Svinný, 4. Kladiváři Havlíčkův Brod, 
ve skupině B: 1. Příseka, 2. Roztoč Svět-
lá n. S., 3. FK Premium Světlá n. S. Pro 
hráče pořádajícího FK Premium to bylo 
po loňském vítězství asi zklamání, když 
jim los přiřkl tříčlennou skupinu, ve které 
prohráli s Roztočem 1:3 a uhráli remízu 1:
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Úspěchy světelských atletů

Mladí atleti, kteří se připravují pod 
dohledem Jozefa Foťka na tartanu v Ko-
menského ulici a závodí v barvách výcho-
dočeského klubu Hvězda SKP Pardubice, 
startovali 8. května na velkém atletickém 
mítinku Sokol Grand Prix v Kolíně. V pět-
apadesáti disciplínách tam soutěžilo téměř 

300 atletů z celé republiky. Lesk mítinku 
dodaly svojí účastí velké osobnosti naší 
atletiky, které předávaly medaile těm nej-
lepším, stále ještě světová rekordmanka 
na 800 m Jarmila Kratochvílová, halová 
mistryně Evropy v běhu na 400 m Denisa 
Rosolová a bývalý světový rekordman 
v desetiboji a dnes šéftrenér české repre-
zentace Tomáš Dvořák. Atleti ze Světlé 
nad Sázavou se v Kolíně na novém stadi-
onu a v silné konkurenci představili kva-
litními výkony. Žákyně Lucie Čiháková 
a Tereza Kolářová vyhrály své rozběhy na 
60 m, ovšem čas Kolářové 8.54 s na finále 
nestačil. Čiháková ve finále dokázala zo-

pakovat svůj čas z rozběhu 8.43 s a to zna-
menalo pěkné 4. místo. Junior Jan Majer se 
dostal do finále hned ve dvou disciplínách 
a v obou skončil na třetím místě. 100 m 
běžel za 12.23 s a v závodě na 400 m mu 
časomíra ukázala čas 53.66 s. Dvě druhá 
místa vybojovala dorostenka Hana Ptáční-

ková. 100 m běžela v čase 12.51 s a 400 m 
za 61.47 s.

Znamenitě si vedli dva zástupci atletické 
líhně Jozefa Foťka 11. května v Pardubi-
cích v I. kole Krajského přeboru družstev 
mladšího žactva. Dvanáctiletá Barbora 
Tylichová byla v konkurenci dvaadvaceti 
děvčat nejlepší v hodu míčkem, který ho-
dila do vzdálenosti 41,67 m, druhé místo 
obsadila v kouli, když hodila 8,5 m. Sprint 
na 60 m běžela za 9.51 s. O rok mladší Vít 
Hemerka skončil v běhu na 60 m překážek 
na druhém místě s časem 12.08 s a hlad-
kou šedesátku běžel za 9.21 s. 

Text a foto: jív

1 s pozdějším vítězem Přísekou – a to byl 
jediný úspěch v turnaji. V play off  tým 
pořadatele podlehl 1:3 Křepinům a byl 
z turnaje vyřazen. 

I tak si pořadatelé zasloužili za uspořá-
dání turnaje medaili, byť ty se neudělo-
valy. Podobné akce obohacují sportovní 
život v našem městě a co víc, dávají radost 
z fotbalu mnoha nestárnoucím klukům. 
Vedle pořádajícího FK Premium se na 
vydařeném turnaji podílely Městský úřad 
Světlá n. S., Vodo-Topo Petr Lorenc, Piv-

nice Na Zastávce, Mipoplast, Autooprav-
na Jaroslav Ulrich, Cukrárna Pavel Bílek 
a Maximbar.

Výsledky závěrečného play off:
I. kolo: Svinný – Roztoč 3:2, Příseka 

– Kladiváři 5:2, Křepiny – Premium 3:1
Semifinále: Svinný – ROSSI 4:1, Příse-

ka – Křepiny 3:0
Finále: Příseka – Svinný 2:0
Vítězové z Příseky hráli v sestavě: Jan 

Novotný, Vojtěch Šimáček, Martin Jirák, 
Jan Pecha, Pavel Hauser, Daniel Kocman, 

Zleva Lucie Čiháková, Tereza Kolářová, Barbora Tylichová a Vít Hemerka

V červnu bychom vás rádi pozvali na 
několik zajímavých sportovních akcí do 
multifunkčního sportovního střediska 
Pěšinky. Začneme hned 1. červnem, kdy 
budeme pro malé i velké děti pořádat ve 
spolupráci s ČSŽ ve Světlé n. S. Dětský 
den. Celé odpoledne je věnováno soutěžím 
a hrám pro dětské oslavence. 

Druhý víkend v červnu zavítá do Pěši-
nek česká reprezentace hokejbalu. Bude 
zde absolvovat několik tréninkových jed-
notek před odjezdem na Mistrovství světa 
v hokejbalu v Bratislavě, které začíná 
19. června. V rámci přípravy sehraje v so-
botu 11. června od 18.00 hod. v Pěšinkách 
přátelské utkání s reprezentací Německa.  
Zveme tímto všechny sportovní fandy na 
hokejbal do Pěšinek.

Další „chuťovku“ jsme si pro vás připra-
vili na čtvrtek 23. června.  Od 18.00 hod. 
se bude ve sportovní hale v Pěšinkách 
konat exhibiční vystoupení ve stolním 
tenise mezi Milanem Orlowskim a Jin-
dřichem Panským. Milan Orlowski, troj-
násobný mistr Evropy ve dvouhře, čtyhře 
a v mixu, dvojnásobný vítěz turnaje TOP 
12, vicemistr světa ve čtyhře s Panským, 
dvacetinásobný mistr Československa, 
jeden z nejpopulárnějších stolních tenistů 
v Evropě, se utká s Jindřichem Panským, 
mistrem Evropy v mixu, dvojnásobným  
vicemistrem světa ve čtyhře a v mixu, 
dvakrát vicemistrem na turnaji TOP12 
a dvanáctinásobným mistrem Českoslo-
venska. Zajímavostí určitě je, že pánové 
Panský a Orlowski v rámci exhibice se-
hrají dvouhru proti domácím hráčům. 

Poslední víkend bude patřit našim spor-
tovcům. V sobotu 25. června se bude ko-
nat finále futsalové ligy neregistrovaných. 
Přijďte povzbudit své favority.

Kromě těchto akcí si každé úterý a čtvr-
tek můžete s Aničkou Kolářovou zacvičit 
v rytmu Let ś Dance, nebo si o víkendech 
zabruslit na in-line bruslích.

O prázdninách ve spolupráci se spo-
lečností INLINETALENT, která pořádá 
v Pěšinkách in-line kempy, nabízíme in-li-
ne tábory formou příměstských táborů pro 
děti od 5 do 12 let. Více informací najdete 
na www.pesinky.cz 

Těšíme se na vás v Pěšinkách.
Jana Brunerová

Milan Kotěra, Lukáš Holcman a Lukáš 
Dibelka. V utkání o třetí místo zvítězili 
fotbalisté týmu ROSSI nad Křepinami 1:0  

Text a foto: jív

Pozvánka do Pěšinek
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Úspěch fotbalistů ZŠ v Lánecké ul.

Nečekaného a o to cennějšího úspěchu 
dosáhli malí fotbalisté ze základní školy 
v Lánecké ulici, když zvítězili v okres-
ním kole největšího dětského fotbalového 
turnaje v Evropě McDonald ś Cup, které 
se konalo počátkem května v Havlíčkově 
Brodě. Čtrnáct družstev základních škol 
z celého okresu tam bojovalo ve třech 
skupinách o konečné vítězství a postup 
do krajského kola v Jihlavě, kde se bude 
hrát 23. května. Družstvo Světlé, vedené 
učitelem Martinem Sýkorou, v základní 
skupině postupně porazilo ZŠ Šlapánov 7:
2, ZŠ Přibyslav 3:1 a ZŠ Sady Havlíčkův 
Brod 4:0. Ani ve finálové skupině nenašli 
hoši ze Světlé přemožitele, když porazili 
vítěze dvou dalších základních skupin. 
Nad družstvem Chotěboře zvítězili 3:2 
a havlíčkobrodskou ZŠ Štáflova porazili 
vysoko 5:0. O branky v okresním kole se 
podělili Tomáš Skalický 10, Pavel Pavlovič 
8, Daniel Piskač 2 a Adam Böhm 2. 

McDonald ś Cup je fotbalový turnaj pro 
žáky základních škol celé České republiky 
a v letošním jeho 14. ročníku nastoupilo 

Světelský florbal dominoval v Kolíně

V sobotu 14. května světelští příznivci 
florbalu ExoduS vyhráli 10. ročník Gladia-
tor Cupu, který proběhl v hale STAPBAR 
v Kolíně. Turnaje se zúčastnilo celkem 
devět týmů, přičemž se utkaly systémem 
každý s každým v zápasech trvajících 12 

minut. Za vítězství si družstvo připsalo 
dva body, za remízu jeden. V minulých le-
tech sice skončila Světlá nejlépe uprostřed 
tabulky, ale letos si ExoduS vše vynahra-
dil, přestože absolvoval celý turnaj pouze 
s jedním střídajícím hráčem. V 7 zápasech 

Stojící zleva: Josef Zmrhal, Martin Musil, Marek Didiaš, Jaroslav Doležal a Michal 
Mašek, klečící zleva: Tomáš Rosecký, fanynka Nikola Zmeková a Michal Dřínovský  

dokázal zvítězit, padl pouze v duelu s FBC 
Čerňák z Prahy. O zaslouženém triumfu 
svědčí i individuální ocenění – Martin 
Musil se 14 vstřelenými brankami získal 
titul pro nejlepšího střelce, brankář Mi-
chal Mašek inkasoval nejméně branek. 
Úspěšnou sestavu tvořili: Michal Mašek, 
Jaroslav Doležal, Marek Didiaš, Tomáš 
Rosecký, Michal Dřínovský, Martin Musil 
a kapitán Josef Zmrhal.   

Výsledky týmu Exodus:
ExoduS Světlá – Gladiator Kolín  2:1, 

– JOKER TEAM 3:0, – FBC Čerňák  0:3, 
– FBC Rangers 3:0, Snipers Poděbrady 3:1,  
– Tragédi z Polabí  3:2, – DDM Blovice 3:0, 
– FBC Amaters 3:0.

Konečná tabulka:
1. ExoduS Světlá n. S. 14 b.
2. Tragédi z Polabí  13 b.
3. FBC Čerňák  11 b.
4. JOKER TEAM  9 b.
5. FBC Amaters  7 b.
6. Snipers Poděbrady  6 b.
7. DDM Blovice  6 b.
8. Gladiátor Kolín  5 b.
9. FBC Rangers  1 b.

Tomáš Rosecký

Vítězné družstvo ZŠ Lánecká se zlatými medailemi a pohárem

od základních kol více než 3 500 družstev 
ve dvou věkových kategoriích. Patronem 
celé akce je jeden z nejslavnějších fotbalis-
tů naší historie, vítěz Ligy mistrů, Poháru 

UEFA, Superpoháru, stříbrný medailista 
z EURO 1996, vítěz francouzské ligy 
a trojnásobný vítěz české ligy Vladimír 
Šmicer.   Text a foto: jív
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Kung-fu

Máme 1 x zlato, 5 x stříbro 
a 2 x bronz! 
V sobotu 30. dubna se v polském 

Bieruni uskutečnil Pohár Evropy Ju-
niorů a Mistrovství Seniorů BUDO 
CUP 2011 pod hlavičkou IBF. Členové 
asociace W.M.A.A. – R.O.C (Světelští 
draci) a členové spřáteleného oddílu 
v Pelhřimově (Wushu Pelhřimov) 
reprezentovali jako reprezentanti ČR 
opět hrdě Českou republiku. 

Soutěže se zúčastnili tito adepti: 
Sandra Honkyšová, Jan Kadlec, Da-
vid Kadlec, Lenka Zelingerová, On-
dřej Besmák, Václav Mareš, Lukáš 
Vacek, Barbora Sadílková, Zuzana 
Tvrdá, Filip Štefka, Marek Sůva, Ra-
dek Mandl, Andrej Čapek, Barbora 
Špatzová, Tomáš Prokop, Zdeněk Ko-
lář, Marketa Bínová, Martin Dvořák 
a Michal Roučka. Tento výborný tým 
získal osm medailí – jednu zlatou, pět 
stříbrných a dvě bronzové. Barbora 
Sadílková získala 1. místo v kategorii 

semi-conctact, 2. místa v kategorii 
semi-contact získal Martin Dvořák 
a Václav Mareš, další 2. místa 

Z tenisových kurtů

Tenisté TK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. hrají stále soutěže družstev Vý-
chodočeského oblastního tenisového 
svazu v Pardubickém kraji. Na několi-
kaleté účinkování družstva dospělých 
v 2. lize ČTS na kurtech v Sázavské 

ulici už pouze vzpomínají. V sou-
časné době je družstvo TK SB Světlá 
n. S. v Pardubickém krajském přeboru 
a v době uzávěrky tohoto čísla SZ bylo 
po třech odehraných kolech na 4. místě 
osmičlenné tabulky. Letošní soutěž za-
hájili světelští krutým debaklem na do-
mácích kurtech, když podlehli TK Ústí 
nad Orlicí A 0:9. V dalším kole naopak 
dokázali zvítězit 6:3 ve Vysokém Mýtě, 
když body Světlé získali Ondřej Peca, 
Pavel Klofáč, Hana Vorlíčková a Pavla 
Tvrdíková ve dvouhrách a dvojice Karel 
Doucha, Klofáč a Vorlíčková s Tvrdíko-
vou ve čtyřhrách. Třetí kolo soutěže 
mělo na pořadu utkání USK Pardubice 

– TK SB Světlá n. S. Světlá v Pardu-
bicích prohrála těsně 4:5 a její body 
získali O. Peca, K. Doucha a mužské 
páry O. Peca, R. Slavík a K. Doucha, 
P. Klofáč.

Družstvo dorostu Světlé hraje též 
Pardubický krajský přebor. Po třech ko-
lech soutěže na tom bylo  podobně jako 
dospělí. Jedno vítězství a dvě prohry. 
Soutěž zahájil dorost Světlé vítězstvím 
na domácí antuce, TK SB Světlá n. S. 

– Spartak Polička 6:3. O body se zaslou-
žili Jan Svoboda, Jan Klička, Roman 
Rejlek, Pavla Tvrdíková a deblové dvoji-
ce Svoboda, Klička a Rejlek s Ondřejem 
Kratochvílem. Potom přišly dvě prohry. 
TOSK Žamberk – TK SB Světlá n. S. 7:

Družstvo dospělých TK Sklo Bohemia Světlá n. S. v sestavě z úvodního kola soutěže. 
Stojící zleva: hrající kapitán týmu Ondřej Peca, Pavla Tvrdíková, Hana Vorlíčková, 

Pavel Klofáč, v podřepu zleva Jan Klička a Jan Svoboda

Zuzana Tvrdá

2. Vyhrát svá utkání dokázali pouze Jan 
Klička a Roman Rejlek. TK SB Světlá 
n. S. – TO TJ Tesla Pardubice 3:6. Bodo-
vali opět Klička s Rejlkem ve dvouhrách 
a společně vyhráli i čtyřhru.

Radost v tenisovém klubu mají z toho, 
že dokázali sestavit družstvo babyteni-
su a přihlásit ho do regionální soutěže. 
A co to babytenis je? Jedná se o nor-
mální tenis pro děti ve věku 8 a 9 let, 
jen se hraje pouze na jeden set a s od-
lehčenými míčky. Soutěž umožňuje dě-
tem rozvíjet všechny herní dovednosti, 
ovšem s ohledem na fyzickou námahu 
úměrnou jejich věku. Na soupisce druž-
stva babytenisu TK SB Světlá n. S. jsou 
samá děvčata: Klára Valová, Nathalie 
Vellinga, Adéla Jansíková, Kristýna 
Pecová, Táňa Boháčová, Adéla Henzlo-
vá a Anna Beránková. V premiérovém 
utkání světelská děvčata zvítězila na 
domácích kurtech nad soupeřkami TK 
Hlinsko hladce 6:0. Ve dvouhrách vy-
hrály Valová, Vellinga, Jansíková a Pe-
cová, ve čtyřhrách to byly dvojice Va-
lová, Vellinga a Jansíková s Boháčovou. 
Že by se ve světelském mládežnickém 
tenise začalo blýskat na lepší časy? 

Text a foto: jív

▶



Světelský zpravodaj červen 2011 strana 36 strana 37 červen 2011 Světelský zpravodaj 

Jan Kadlec

Michal Roučka

Turistika

Celoevropské setkání turistů EU-
RORANDO se koná jednou za pět 
let, letošní ročník organizují Španě-
lé v Andalusii. Průvodním tématem 
EURORANDA 2011 je voda. Voda 

jako životodárná tekutina, voda 
jako vzácný a v budoucích letech 
stále omezenější zdroj, který by se 
lidé měli učit využívat hospodárně 
a ekologicky. 

V České republice se seriál turis-
tických akcí koná pod názvem Voda 
ze střechy Evropy. Jednotlivé odbory 
Klubu českých turistů v rámci této ce-
loplošné akce organizují 176 pochodů 
prakticky na celém území našeho stá-
tu, při kterých bude z pramenů a toků 
řek, studánek a minerálních pramenů 
odebrána voda. Odběrných míst je 
dohromady 210 a jedním z nich bude 
i naše město, neboť odbor KČT Sklo 
Bohemia se k EURORANDU 2011 
přihlásil se svým dálkovým pocho-

v kategorii kata se zbraní získala 
Markéta Bínová a Sandra Honkyšová, 
další 2. místo v kategorii kata získala 
Zuzana Tvrdá, 3. místo v kategorii 
kata se zbraní získal Jan Kadlec a další 
3. místo v kategorii kata získala Lenka 
Zelingerová. Konkurence byla jako 
vždy opravdu na vysoké úrovni. 

Všem soutěžícím gratuluji a obzvlášť 
chci vyjádřiv obdiv našim začátečni-
cím Lence Zelingerové a Sandře Hon-
kyšové, které závodily teprve podruhé 
a již se dokázaly umístit.

Vladimír Honkyš
hrdý trenér a Sifu

U pramene Odry

dem Cestami Jaroslava Haška, který 
se bude konat jako obvykle poslední 
srpnovou sobotu. 

V rámci tohoto seriálu pochodů EU-
RORANDO 2011 se na přelomu dubna 
a května tři členové KČT Sklo Bo-

hemia zúčastnili sobotního pochodu 
K pramenu Odry a následně zajímavé 
a atraktivní nedělní akce Bílý kámen, 
kdy je jedenkrát za rok, na 1. máje, 
zpřístupněn vojenský výcvikový pro-
stor Libavá v Oderských vrších.

Novinkou v turistickém kalendáři 
byl 1. ročník pochodu Po stopách 
Josefa Toufara, který budou havlíč-
kobrodští turisté pořádat vždy o stát-
ním svátku 8. května. Propozice jsou 
značně liberální, start i cíl je libovolný, 
kontrola je v Číhošti. Také této akce se 
zúčastnilo několik členů našeho odbo-
ru KČT. 

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Ve vojenském výcvikovém prostoru 
Libavá
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Šipky

Arrows Světlá loňský úspěch 
nezopakovali
Finále Českého poháru družstev Unie 

šipkových organizací se letos konalo 
v Adamově u Brna. Světelští šipkaři 
však měli v prvním kole velice těžký los, 
neboť se utkali s 1. týmem Zlínského 
kraje Bull Club Hošťálková, v jejichž 
družstvu hrál i Mistr Evropy z roku 
2007 Ondřej Plšek. Po vyrovnaném 
začátku, kdy byl stav 6:8, však přišel vý-
konnostní propad našich hráčů, prohráli 
8:21 a skončili tak na 33. místě. Ale i tak 
je to úspěch dostat se mezi nejlepších 64 
družstev ČR z celkově cca 2000 zaregis-
trovaných.

Arows obhájili 3. místo
V 1. lize Vysočiny se žádné drama ne-

konalo a Arrows obhájili třetí místo (již 
počtvrté v řadě). Vítězství si pohlídali 
historicky nejúspěšnější šipkaři na Vy-

sočině, tým Formanský Dravci Jihlava. 
Druzí skončili obhájci titulu Ponorka 
Jihlava.

Pozvánky na turnaje
Hospodská Liga Vysočiny a Bar 

U Rebela zvou na turnaj družstev, 
které se koná 4. června v KD Příseka 
u Světlé n. S. Prezence družstev začíná 
v 8.00 hod., začátek turnaje je napláno-
ván na 9.00 hod. Po skončení turnaje 
zahraje světelská kapela Žralok ve zdi. 
Podrobnosti na www.sipkar.wz.cz nebo 
na tel. 731 453 249. Partnery turnaje 
jsou Bar U Rebela, Restaurant Maxim, 
Občerstvení Terasa, Tequila Bar, Re-
staurace Pohoda a BH-KONCERTY.

Restaurace Pohoda zve na 2. roč-
ník turnaje Poslední úlet, který se 
koná 25. června. Podrobnosti na tel. 
776 802 780.

Občerstvení Terasa ve Světlé n. S. po-
řádá již 3. ročník turnaje v šipkách pod 

širým nebem s názvem III. Open Air 
2011. Turnaj se uskuteční 6. srpna. Pře-
dem děkujeme městu Světlá n. S. za po-
skytnuté prostory pro konání turnaje.

Hospodská liga Vysočiny
Skončil 4. ročník Hospodské ligy 

Vysočiny 2010/2011 s rekordním po-
čtem zúčastněných týmů. Ligu hrálo 14 
družstev a nejlépe si vedli opět obhájci 
titulu z Havlíčkova Brodu, hráči Tajfu-
nu. Překvapením bylo umístění nováč-
ka ligy, týmu Rebelové Světlá, kteří ob-
sadili 2. místo. Třetí skončili opět hráči 
z Havlíčkova Brodu – Smrťovka.

Bodování ligy vyhrál hráč týmu 
Memories Bar Nagano Havl. Brod 
Martin Vondrák, nejlepší ze Světlé byl 
Josef Rezek ze Starých Mládenců ´09. 
Mezi ženami kralovala Lucie Wolfová 
z družstva Rebelové Světlá. 

Více info na www.sipkar.wz.cz. 
Ondřej Bareš

Šachový klub Světlá n. S. pořádá

2. – 3. července v tanečním 
sále Společenského domu

Mistrovství ČR 
mládeže, dorostenců 

a juniorů 

v rapid šachu 2011

Zahájení: v sobotu 2. 7. v 10 hod.
Zakončení: v neděli 3. 7. 

ve 13 hod.

Hraje se: v sobotu 10 – 18 hod. 
a v neděli 8.30 – 11.30 hod.

Vstupné: zdarma

Šachový klub zve všechny 
příznivce královské hry.

Více informací, výsledky a on-line 
přenos najdete 

na www.chess-svetla.cz
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16. SVĚTELSKÁ SMEČ 
S.D.V. a TJ Sokol Světlá n. S. zvou všechny sportovní přátele se zájmem o volejbal na tradiční letní turnaj 

neregistrovaných hráčů v kategorii smíšených družstev (minimálně dvě ženy od 15 do 99 let podmínkou)

 TERMÍN:  

 25. června 
 prezentace 7.30 hod., zahájení 8.00 hod.

MÍSTO: antukové kurty TJ Sokol, Čapkova ul., Světlá nad Sázavou
STARTOVNÉ: 300,- Kč za družstvo

STRAVOVÁNÍ:  občerstvení v areálu (pivo, limo, párky),  restaurace hotelu Česká koruna za rohem

V  případě špatného počasí je možné odehrát turnaj (s patřičnými úpravami v hracím systému) 
v sokolovně a tělocvičně ZŠ Lánecká. 

Písemné přihlášky: spatenka@svetlans.cz 
Telefonické přihlášky: 736 762 707 do 17. června

za Spolek Dobrovolných Volejbalistů srdečně zvou 
Vlastimil Špatenka, jednatel turnaje 

Jiří Arlt, ředitel turnaje
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

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

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

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

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

Lučice 50
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