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Schůze rady 30. května

Rada města:
1.   Schválila poskytnutí finančního 

daru Stadionklubu S-11, Světlá nad 
Sázavou ve výši 3 000 Kč na orga-
nizaci 5. ročníku jízdy historických 
modelů zn. Stadion pod názvem 
Jízda Vysočinou, který se koná 
11. 6. 2011.

2.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 000 Kč obci Služát-
ky na organizaci služáteckého po-
hádkového lesa, který se uskuteční 
v sobotu 11. 6. 2011.

3.   Schválila poskytnutí finančního 
daru Klubu českých turistů, Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou ve 
výši 4 000 Kč na turistické akce 
a na organizaci výstavy fotografií, 
diplomů, medailí, odznaků a suve-
nýrů uspořádané k 30. výročí zalo-
žení odboru Klubu českých turistů 
ve Světlé nad Sázavou.

4.   Schválila poskytnutí finančního 
daru Středisku volného času, pří-
spěvkové organizaci, Ledeč nad 
Sázavou ve výši 5 000 Kč na uspo-
řádání V. ročníku dvoudenní  spor-
tovní akce s názvem Posázavské 

sportovní hry, která se koná ve 
dnech 27. – 28. 6. 2011.

5.   Schválila poskytnutí finančního daru 
osadnímu výboru Dolní Březinka ve 
výši 1 000 Kč za účelem uspořádání 
Dne dětí v Dolní Březince.

6.   Schválila zvýšení poplatku za pou-
žití veřejného WC na částku 5 Kč za 
osobu s účinností od 1. 6. 2011.

7.   Schválila slevu na vstupném pro 
veřejné bruslení ve Sportovním 
centru Pěšinky v rámci programu 
Rodinné pasy ve výši 25 % z ceny 
vstupného s účinností od 1. 6. 2011.

8.   Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na vybudování místní komu-
nikace Závidkovice č. 110015c, k. ú. 
Závidkovice.

9.   Schválila pronájem části pozemku 
parc. st. č. 107/1 v k. ú. Světlá nad 
Sázavou o výměře cca 116 m2.

10.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na provedení stavby TI pro 
15 RD ve Světlé nad Sázavou.

11.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo za účelem vypracování ur-
banistické a územní studie obytné 
lokality Nad Parkem, Světlá nad 
Sázavou. 

Letní hazard na silnicích
Je pátek odpoledne, 1. července 2011, 

začínají prázdniny. Sedím za volantem, 
za sebou naložený přívěs a vracím se do 
Světlé. Čeká mě zhruba 120 km dlouhá 
cesta. Mozek vysílá varování. Nezapo-
meň, je první den prázdnin, na silnicích 
určitě nebude o „zážitky“ nouze. 

A opravdu, netrvalo ani dvacet kilo-
metrů, a je tu první. Na konci vesnice, 
samozřejmě v nepříliš přehledném 
úseku, se zleva zpoza zahrady vyřítí 
přes hlavní silnici přímo před mé auto  
nějaký dobrák, kterého evidentně ne-
zajímá, že existuje něco, jako přednost 
vozidla jedoucího po hlavní. Reakce je 
rychlá, brzdím a on bez jakéhokoliv 
pohledu napravo či nalevo mizí. Tak, 
tentokrát jsem stihnul lidskou hloupost 
rychlou reakcí eliminovat, copak bude 
dál???

Stačilo deset minut. Jedu pomalu 
v pravém pruhu čtyřproudé komu-

nikace skrz Litomyšl. Přede mnou 
kamion, za námi řada aut. To samé 
i v levém pruhu, který je pochopitelně 
rychlejší a kde jsou především osobní 
auta. Levé ucho registruje skrz stažené 
okénko zvuk rozdováděného motoru, 
nějaký šprýmař se snaží ze svého auta 
vymáčknout co dá a bez rozpaků svůj 
vůz posílá přes plnou čáru do proti-
směru, aby předhonil ty, kteří respek-
tují, že projíždějí obcí. V protisměru je 
samozřejmě také hustý provoz a onen 
šikula naštěstí pro všechny svůj úmysl 
v poslední chvíli mění a řadí se zpět 
do svého pruhu. Jsem rád, že tentokrát 
sleduji nebezpečnou situaci pouze jako 
divák a lituji ty chudáky v protisměru, 
kteří museli na tohoto tupce rychle 
reagovat. 

To, že se během roku chovají ně-
kteří řidiči na našich silnicích jako 
na závodní dráze, všichni víme. Ale 
vždy o prázdninách je skutečností, 

že počet nehod roste. A to poměrně 
závratným tempem. Proč proboha lidi 
takhle riskují? Vždyť všichni víme, že 
intenzita provozu v tomto období roste, 
řada z nás cestuje na dovolenou či na 
nějaký výlet. Většina z nás chce přece 
bezpečně dorazit do cíle své cesty, tak 
proč nám to musí někteří hazardéři 
komplikovat? 

Stačí se v několika prvních prázdni-
nových dnech podívat na zpravodajství 
a na rozbor dopravních nehod. U větši-
ny z nich je příčinou právě lidská hlou-
post a nezodpovědnost. 

Co si tedy do nadcházejících letních 
dnů přát? Zcela určitě bezpečné silnice, 
abychom všichni živí a zdraví dorazili 
na místa našeho zaslouženého prázd-
ninového odpočinku. A k tomu třeba 
i pěkné slunečné dny plné pohody. 

Příjemné léto nejen za volantem přeje 
jménem celé redakce -mš-

Slovo úvodem

12.  Schválila realizaci nové výsadby 
veřejné zeleně u viaduktu v Lánec-
ké ulici ve Světlé n. S. 

13.  Schválila s účinností od 1. 8. 2011 
Nařízení č. 1/2011, kterým se vy-
mezují oblasti města, ve kterých 
lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání silniční-
ho motorového vozidla jen za sjed-
nanou cenu včetně provozního řádu 
parkoviště (17 parkovacích míst) 
s parkovacím automatem před jí-
delnou České zemědělské akademie 
ve Světlé nad Sázavou a provozního 
řádu parkoviště (39 parkovacích 
míst) s parkovacím automatem na 
náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad 
Sázavou.

14.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
na provedení opravy altánu v zá-
meckém parku.

15.  Jmenovala dozorčí radu spol. Spor-
tovní zařízení města Světlá nad Sá-
zavou, s. r. o., a schválila její jedna-
cí řád.

16.  Schválila ceník Sportovního centra 
Pěšinky s účinností od 1. 7. 2011.

Jan Tourek, starosta města
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Kompletní ceník Sportovního zařízení Pěšinky od 1. 7. 2011

Veřejně přístupný internet 30 Kč/hod., studenti a důchodci 15 Kč/hod.
Zasedací místnost 1000 Kč celodenní, 150 Kč/hod.

Vířivka
200 Kč/30 min.

+15 min. příprava 
+ 100 Kč za každých dalších 30 min.

Sauna 240 Kč do 2 hod. 

Sauna + vířivka
400 Kč/hod. 

+ 200 Kč za každých dalších 30 min.
Posilovna 50 Kč/vstup dospělí

30 Kč/vstup studenti
permanentka 400 Kč/10 vstupů dospělí

250 Kč/10 vstupů studenti
trénink sport. oddílů  100 Kč/hod.

Stolní tenis (1 stůl) 40 Kč/hod. + 10 Kč půjčovné pálky
Ledová plocha

(po-pá 12.00-22.00 hod. + so + ne) 1800 Kč/jednotku ledu 
(po-pá 8.00-12.00 hod.) 1000 Kč/jednotku ledu 
tréninky dětí a mládeže HC Světlá  – provozní příplatek 100 Kč/trénink
MŠ, SŠ, ZŠ + mikroregion + Golčův Jeníkov 
+ Lipnice n. S.

 – roční prov. příplatek 120 Kč 
(včetně letní plochy)

trénink mužstvo HC Světlá
 300 Kč/jednotku ledu 

+ 100 Kč prov. příplatek za trénink

zápas dospělí
 3 600 Kč/zápas (2 jednotky ledu), 

vstupné náleží pořadateli
zápas mládež HC  100 Kč/jednotku ledu – prov. příplatek

turnaj mládeže
 750 Kč/jednotku ledu 

(při výběru startovného)
turnaje pořádané pod záštitou města Světlá 
n. S. (bez výběru startovného) a neziskové 
organizace 

100Kč/jednotku ledu 
+ 50 Kč za jednu šatnu

Veřejné bruslení 20 Kč/vstup děti do 15 let
30 Kč nad 15 let

70 Kč rodinná vstupenka
rodinné pasy 25 % sleva ze vstupného

Poskytování kluboven spolkům a neziskovým 
organizacím

120 Kč/rok 

Provozní poplatek stolní tenis – oddíl
100 Kč/trénink, zápas 

+100 Kč za šatny při zápasech
Výstavy a další 100 Kč/akce – provozní příplatek
Letní plocha:
Sportovní oddíly (pod s. r. o. – HC, FC, badmin-
ton, S.U.D.) 
- tréninky + zápasy 100 Kč/hod. + 50 Kč za jednu šatnu

Komerce 300 Kč/hod. + 100 Kč za jednu šatnu
Celodenní pronájem plochy 2 000 Kč + příplatky za šatny
Akce pořádané pod záštitou města 100 Kč/hod. + 50 Kč za jednu šatnu
In-line bruslení pro veřejnost 20 Kč /2 hod. děti 6-15 let

30 Kč /2 hod. nad 15 let
70 Kč /2 hod. rodinné vstupné

rodinné pasy 25 % sleva ze vstupného
Půjčovna bruslí 
(in-line brusle + helma + chránič) 

50 Kč/2 hod.

Městský úřad 
Světlá nad Sázavou

Městský úřad je orgánem města bez 
právní subjektivity a jako takový před-
stavuje především výkonnou moc, jejímž 
prostřednictvím v daném území praktic-
ky uskutečňuje funkce státu ve všech ob-
lastech života společnosti – ekonomické, 
ekologické, sociální, vzdělávací a kul-
turní (tzv. přenesená působnost). Na 
úseku samosprávy, neboli v samostatné 
působnosti, je jedním z hlavních úkolů 
městského úřadu naplňovat usnesení 
a úkoly rady a zastupitelstva města.

Městský úřad tvoří starosta, mís-
tostarosta, tajemník městského úřadu 
a zaměstnanci města zařazeni do měst-
ského úřadu. Starosta stojí v čele měst-
ského úřadu, tajemník zodpovídá za 
chod městského úřadu jak v přenesené, 
tak v samostatné působnosti. V této sou-
vislosti i řídí a kontroluje práci zaměst-
nanců městského úřadu, a to především 
prostřednictvím vedoucích odborů. 

Kategorie zaměstnanců města: 
 • vedoucí úředník – vedoucí úřadu 

(tajemník MěÚ), vedoucí odborů; 
 • úředník – zaměstnanec, podílející 

se na výkonu správních činností, 
zařazený do MěÚ;

 • zaměstnanec – zaměstnanec města, 
který není úředníkem (obslužné 
práce).

Úředníkům stanoví další povinnosti 
speciální zákon, který stanoví podmín-
ky přijímacího řízení úředníků, jmeno-
vání a odvolávání vedoucích úředníků, 
vzdělávání atd.

Úředníci bez souhlasu zaměstnavatele 
nesmí vykonávat jinou výdělečnou čin-
nost, nesmí být členy řídících, dozorčích 
nebo kontrolních orgánů právnických 
osob, jejichž předmětem činnosti je 
podnikání, jsou povinni hájit při výkonu 
správních činností veřejný zájem, jsou 
povinni prohlubovat si kvalifikaci, musí 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 
které se dozvěděli při výkonu zaměstná-
ní atd.

Město Světlá nad Sázavou zaměstnává 
v současné době celkem 61 zaměstnan-
ců:
 • 8 vedoucích úředníků (tajemník 

MěÚ, 7 vedoucích odborů);
 • 50 úředníků;
 • 3 zaměstnanci, kteří nejsou úřední-

ky (2 uklízečky, 1 zahradník). ▶
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Rada města ve Světlé nad Sázavou 
zřídila podle zákona o obcích pro jednot-
livé úseky činnosti městského úřadu ná-
sledující odbory (v závorce uveden počet 
zaměstnanců jednotlivých odborů):
 • kancelář starosty (7);
 • odbor sociálních věcí (11);
 • odbor dopravy (8);
 • odbor správní, školství a živnosten-

ský (10);
 • odbor majetku, investic a regionální-

ho rozvoje (8);
 • odbor finanční (6);
 • odbor stavebního úřadu a územního 

plánování (5);
 • odbor životního prostředí (6).

Podle názvů jednotlivých odborů je 
zřejmé, jakou činností se zabývají.

Po reformě veřejné správy se rozlišují 
tři typy obcí podle toho, jak velký rozsah 
výkonu státní správy jim byl svěřen.
 • obce (minimální rozsah státní sprá-

vy) – I. typu (např. Nová Ves);
 • obce s pověřenými obecními úřady 

– II. typu (např. Ledeč nad Sázavou);
 • obce s rozšířenou působností – III. 

typu (např. Světlá nad Sázavou). 

Městský úřad Světlá nad Sázavou tedy 
vykonává přenesenou působnost pro 32 
obcí svého správního obvodu, kterými 
jsou:

Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní Město, Dru-
hanov, Hněvkovice, Horní Paseka, Hra-
dec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, 
Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kynice, 
Ledeč nad Sázavou, Leština u Světlé, Mal-
čín, Nová Ves u Světlé, Ostrov, Ovesná 
Lhota, Pavlov, Pohleď, Prosíčka, Příseka, 
Sázavka, Světlá nad Sázavou, Služátky, 
Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov.

Úřední doba pro veřejnost na MěÚ ve 
Světlé nad Sázavou je stanovena násle-
dovně:
Pondělí 8:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod.
Úterý není úřední den
Středa 8:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod.
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8:00 – 11:30 a 12:15 – 15:00 hod.

Další dny – úterý a čtvrtek slouží úřed-
níkům, aby zpracovali podané žádosti 
a podněty občanů i právnických osob, svo-
lávají různá místní šetření, absolvují kont-
roly, četná školení a kurzy, které potřebují 
k výkonu své práce atd. V uvedené dny 
jsou občané odbaveni pouze v naléhavých 

případech nebo po předchozí telefonické 
dohodě s příslušným úředníkem.

Sekretariát vedení města, podatelna, 
pokladna, kancelář ověřování podpisů 
a listin a Czech POINT jsou přístupné 
veřejnosti každý den v základní pracovní 
době úřadu.

Základní pracovní doba je stanovena 
následujícím způsobem:
Pondělí 
(úř. den) 

 8:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:30 a 12:15 – 13:00 hod.
Středa 
(úř. den) 

 8:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod.

Čtvrtek  8:00 – 11:30 a 12:15 – 13:00 hod
Pátek 
(úř. den) 

 8:00 – 11:30 a 12:15 – 15:00 hod.

Na MěÚ jsou osazeny informační ce-
dule, které označují sídla jednotlivých od-
borů. V případě, že klienti MěÚ nemohou 
najít požadovanou kancelář či úředníka, 

v prvním patře sídlí podatelna, kde Vám 
její pracovnice ochotně poskytnou infor-
mace k chodu úřadu.

Ve vstupní chodbě MěÚ je umístěna 
schránka, která slouží veřejnosti k uplat-
ňování jejich připomínek a stížností k cho-
du radnice.

Městský úřad ve Světlé n. S. také provo-
zuje internetové stránky města na adrese 
www.svetlans.cz, kde je možné nalézt 
informace k chodu úřadu, popisuje jeho 
organizační strukturu, informace o orgá-
nech města, příspěvkových organizacích 
města a vůbec o dění ve městě. Pro občany 
je také zřízena rubrika elektronických do-
tazů na vedení města i jednotlivé odbory. 

Závěrem chci konstatovat, že MěÚ ve 
Světlé nad Sázavou se snaží poskytovat 
svým klientům kvalitní služby, neustále 
je vylepšovat a nebrání se ani podnětným 
návrhům na změny či jejich doplnění z řad 
veřejnosti.

Ing. Jiří Moučka 
tajemník MěÚ

▶

Uctění památky

Památku obětí komunistického režimu 
uctili v pondělí 27. června, v den výročí 
popravy české političky JUDr. Milady 
Horákové, starosta města Jan Tourek, 
tajemník městského úřadu Jiří Moučka 
a ředitelka kulturního zařízení KyTICe 
Jana Kupčíková položením květin k pa-
mětní desce na budově radnice.

Text a foto: -jv-

u odbočky k ZŠ ulice Školní (přístup k ZŠ 
Lánecká). Z důvodu této uzavírky dojde 
k uzavření běžného přístupu k poliklinice. 
Náhradní příjezd pro vozidla (sanitní vozy 
a vozy přivážející akutní případy) bude 
zajištěn z náměstí Trčků z Lípy uličkou 
vedle Městské kavárny a dále účelovou 
komunikací přímo k poliklinice. Zde bu-
dou umístěny semafory, které budou řídit 
a usměrňovat provoz z důvodu šíře této 
účelové komunikace. Pro chodce bude 
umožněn přístup ulicí Horní.

Pro uvedenou uzavírku Lánecké ulice 
je navržena objízdná trasa přes náměstí 
Trčků z Lípy silnice č. II/347 – ulicí Ko-
menského silnice č. III/34728 – silnice 
č. III/34729 (přes Dolní Bohušice k fir-
mě Probas) – silnice č. III/34731 (zpět 
na Světlou n. S.) – Panuškovou ulicí 
a objízdná trasa končí v  Lánecké ulici. 
Uvedená trasa bude v celé délce řádně 
vyznačena.

Předpokládaný konec uvedené uzavír-
ky je naplánován na 31. srpna 2011. Za 
případné komplikace v dopravě se pře-
dem omlouváme, a doufáme, že dosažený 
výsledek tj. oprava ulice Lánecké součas-
ně s přilehlými chodníky, a dále opravený 
viadukt plně vynahradí menší dopravní 
omezení způsobené těmito opravami.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Úplné uzavření Lánecké ulice

Dne 7. července dojde k úplné uza-
vírce Lánecké ulice. Jejím důvodem 
je oprava komunikace a chodníků, 
kterou bude provádět Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny. 

Počátek uzavírky této ulice bude od ná-
městí Trčků z Lípy, konec uzavírky bude 
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Srovnání skládkování a energetického využívání odpadu

Z průměrné produkce 280 kg komu-
nálního odpadu na obyvatele za rok se 
asi 50 kg vytřídí a dále se materiálově 
využívá. O zbylý směsný komunální 
odpad v objemu 230 kg se musí obce 
postarat. Skládkování i energetické 
využití jsou legální způsoby nakládání 
s odpady.

Skládkováním se komunální odpady 
odstraňují bez užitku. Zjednodušeně 
lze říci, že jde o řízené ukládání směs-
ného odpadu na zabezpečenou sklád-
ku. Odpady tímto způsobem navždy 
zabírají místo a rozkládají se za pro-
dukce skleníkových plynů. Jedná se 

Soutěž My třídíme nejlépe

Kraj Vysočina spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s., 
vyhlásily na podporu zkvalitnění tří-
děného sběru odpadů pro všechny obce 
kraje Vysočina, které jsou zapojeny do 
systému Ekokom, i pro rok 2011 soutěž 
s názvem My třídíme nejlépe. Jejím cí-
lem je podnítit zájem veřejnosti a obcí 
o správné nakládání s odpady a zvýšit 
počet obyvatel v našem kraji, kteří své 
odpady pravidelně třídí. Realizátorem 
soutěže byla na základě výběrového říze-
ní vybrána Agentura Dobrý den, s. r. o., 
z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje kraj 
Vysočina spolu s Autorizovanou obalo-
vou společností EKO-KOM, a. s. 

Do soutěže byly automaticky zařaze-
ny všechny obce, které jsou zapojeny 
do systému Ekokom. Soutěžící obce 
jsou pro účely soutěže rozděleny podle 
počtu obyvatel do čtyř velikostních 
kategorií. Pro vyhodnocení soutěže 
budou použita data získaná ze čtvrtlet-
ních písemných výkazů o vytříděném, 
využitém a odstraněném množství 
a druzích komunálního odpadu zasíla-
ných jednotlivými obcemi společnosti 
EKO-KOM, a. s., za období 4. čtvrtletí 
roku 2010 a 1., 2., 3. čtvrtletí tohoto 
roku. Vyhlášena byla i doplňková soutěž 
o nejlepší obec ve výtěžnosti zpětného 
odběru elektrozařízení. Průběžné i ko-
nečné výsledky soutěží budou zveřej-
něny na webových stránkách soutěže 
obcí a krajské komunikační kampaně 
www.tridime-vysocina.cz (výsledky 
za první dvě čtvrtletí  již nyní na http:
//www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci-
2011/tvsoc14vysledky.php). 

Soutěž končí s koncem 3. čtvrtletí 
2011, tj. 30. 9. 2011. Po jejím vyhodnoce-
ní budou slavnostně vyhlášeny celkové 
výsledky a vítězným obcím předány vý-
herní ceny – finanční příspěvek na odpa-
dové hospodářství, které budou předány 
na slavnostním odpoledni, o jehož ko-
nání budou oceněné obce informovány 
v průběhu listopadu 2011.

MěÚ Světlá n. S.
odbor životního prostředí

Třídíme – a třídíme dobře

Vysočina je opět nad průměrem ČR
Proč se vlastně odpady třídí? Proč to 

vlastně mám dělat? Jaký to má smysl? 
To jsou jedny z velmi častých otázek 
každého z nás na tuto problematiku. I na 
tyto otázky bude odpovídat informační 
kampaň, která je již osmým rokem sou-
částí společného projektu kraje a společ-
nosti EKO-KOM, a. s. Mimo pořizování 
barevných kontejnerů, sérii odborných 
seminářů pro zástupce měst a obcí 
a venkovních akcí pro veřejnost, bude 
část kampaně zaměřena na podporu 
vyšší účasti obyvatel na třídění odpadů. 
V kraji přibývají nově i červené nádoby 
na vyřazené elektro a baterie, je pod-
porován oddělený sběr bioodpadu, což 
napomáhá dostupnosti systému třídění 
občanům a přispívá ke snižování pro-
dukce směsných odpadů, které skončí 
na skládkách. 

I přes veškeré aktivity všech subjektů 
podílejících se na organizování systému 
nakládání s odpady produkce směsného 
komunálního odpadu roste s rostoucí 
životní úrovní v regionu. Cílem kraje 
a obcí Vysočiny je vytvořit efektivní 
systém nakládání s komunálními odpa-
dy, aby odpad, který již nelze využít pro 
recyklaci, byl využit na výrobu elektric-
ké energie a tepla. Děkujeme, že třídíte!

Názory odborníků:
Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi 

kraje, které dosahují nadprůměrných vý-
sledků v třídění papíru, plastů, skla, ná-
pojového kartonu a kovů. Průměrnému 
obyvateli kraje se v roce 2010 podařilo 

vytřídit 54,8 kg uvedených druhů využi-
telných odpadů, což je téměř o 3 kg více, 
než činí průměr celé republiky. Navíc 
tento výsledek znamenal oproti roku 
2009 další nárůst výtěžnosti tříděných 
odpadů na jednoho obyvatele o 15 %. 
Tento výsledek se podařilo dosáhnout 
především díky aktivnímu a odpověd-
nému přístupu většiny obyvatel kraje. 
Z výsledků průzkumů veřejného mínění 
vyplývá, že 83 % všech obyvatel kraje 
již odpady třídí, zdůraznila RNDr. Jana 
Krčmářová, oblastní manažerka spol. 
EKO-KOM, a. s. 

Kraj Vysočina je na tom dobře i z po-
hledu sběrné sítě. Na konci roku 2010 
měli obyvatelé kraje k dispozici bezmála 
16 000 barevných kontejnerů, do kterých 
mohli odkládat své tříděné odpady. Z to-
ho jich bylo nejvíce pro sběr skla a plastů. 
Jedno sběrné hnízdo tak v loňském roce 
sloužilo v průměru 97 občanům. V tom-
to drží kraj Vysočina prvenství v rámci 
celé země – v průměru ČR totiž připadá 
na jedno průměrné sběrné hnízdo více 
než 150 obyvatel. V rámci společného 
projektu Autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a. s., a kraje Vysočina 
přibylo v roce 2010 do sběrné sítě 446 
barevných kontejnerů pro sběr papíru 
a bílého skla. V letošním roce přibude 
dalších 93 nádob, uvedl regionální 
manažer společnosti EKO-KOM, a. s., 
Roman Zouhar. 

Ing. Eva Navrátilová
oddělení technické ochrany životního 

prostředí, odbor životního prostředí
KrÚ kraje Vysočina

C

o nejlevnější a v České republice nej-
častější způsob nakládání se směsnými 
komunálními odpady.

Spálením ve vhodném zařízení 
se komunální odpady energeticky 
využívají pro vytápění a výrobu el. 
energie. Výhřevnost směsného komu-
nálního odpadu se podobá výhřev-
nosti hnědého uhlí. Výstavba zařízení 
k energetickému využití odpadů bývá 
finančně náročnou investicí a většinou 
obyvatelstva je vnímána negativně 
jako „stavba s čmoudícím komínem“. 
Zkušenosti z evropských zemí jsou 
ovšem opačné, zařízení k energe- ▶
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Kriminalita na Světelsku
hodnotě 550 Kč. Šetřením policisté zjistili, 
že věc má na svědomí dvacetiletý mladík 
ze Světelska a ve zkráceném přípravném 
řízení mu sdělili podezření z přečinů poru-
šování domovní svobody a krádeže.  

Ve středu 15. 6. přijali policisté po 
deváté hodině dopoledne oznámení o po-
hřešování sedmaosmdesátileté ženy na 
Světelsku. Jednalo se o seniorku se špat-
nou orientací v dané lokalitě a terénu. Na-
posledy byla spatřena v Ovesné Lhotě, kde 
ji viděla jedna obyvatelka obce. Policisté 
provedli šetření a získali informaci, že 
pohřešovaná šla směrem k obci Sázavka. 
Jednalo se o členitý lesní terén, který 
protíná železniční trať a řeka. Policisté 
začali připravovat pátrací akci, do které se 
postupně zapojili i dopravní policisté, poli-
cejní psovodi, hasiči ze Světlé n. S., dobro-
volní hasiči ze Sázavky a Leštiny a občané 
obce Ovesná Lhota. Policisté si vyžádali 
také přílet vrtulníku Letecké služby Poli-
cie ČR. Policejní vrtulník byl ale následně 
odvolán, neboť před půl třetí odpoledne se 
podařilo seniorku v propátrávané lokalitě 
nalézt. Žena ležela v trávě na kraji lesa 
a nemohla se zvednout. Policisté přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu a do 
jejich příjezdu seniorce poskytli potřebnou 
péči. Seniorka byla převezena do havlíč-
kobrodské nemocnice.

„Poděkování náleží hasičům a obyvate-
lům obce, kteří nám při pátrání po pohře-
šované ženě velmi pomohli“, řekl velitel 
pátrací akce kpt. Bc. Miroslav Mrkvička.

Světelští policisté šetří krádež vlou-
páním v objektu společnosti ve Světlé 
n. S. Neznámý pachatel v dopoledních ho-
dinách v pondělí 20. 6. po rozbití skleněné 
výplně okna vnikl do kanceláře v budově 
společnosti v Nádražní ulici a z příruční 
pokladny v  zásuvce  psacího stolu odcizil 
finanční hotovost ve výši nejméně 42 000 
Kč. Poškozením okna způsobil škodu nej-
méně 400 Kč.

Z přečinu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky je podezřelý 49letý muž ze Světlé 
nad Sázavou. Ten byl v dopoledních hodi-
nách ve čtvrtek 23. 6. kontrolován policej-
ní hlídkou ve Světlé nad Sázavou jako řidič 
osobního vozidla. Na místě provedenou 
orientační dechovou zkouškou mu bylo 
naměřeno 1,31 promile alkoholu v dechu, 
při opakované zkoušce pak nadýchal 1,21 
promile. Na místě mu byl zadržen řidičský 
průkaz.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

Policisté ve Světlé n. S. přijali oznámení 
o krádeži lešení v průmyslové zóně v obci 
Dolní Město. Neznámý pachatel v noci 
z neděle na pondělí 23. 5. odcizil z neo-
ploceného a neuzamčeného areálu firmy 
40 ks stojek stavebního lešení zn. Haki. 
Následně ze zde zaparkovaného podvalu 
odcizil celkem 9 ks kol i s disky, včetně 
rezervy, která byla v uzamčeném boxu. 
Poškozenému majiteli vznikla škoda v cel-
kové výši 150 000 Kč.

Z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí je podezřelý 27letý muž ze 
Světlé n. S. Ve středu 25. 5. v odpoledních 
hodinách byl ve Světlé kontrolován poli-
cejní hlídkou jako řidič osobního vozidla. 
Na místě však bylo zjištěno, že mu byl 
rozhodnutím městského úřadu vysloven 
zákaz řízení všech motorových vozidel 
na dobu jednoho roku, a to do dubna 2012. 
Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo 
sděleno podezření ze shora uvedeného 
přečinu.

V sobotu 28. 5. krátce po 21. hodině byl 
policejní hlídkou ve Světlé nad Sázavou 
kontrolován 48letý řidič motorového vo-
zidla. Muž policistům nepředložil žádné 
doklady s tím, že si je zapomněl v jiném 
vozidle. Následně u něj byla provedena 
orientační dechová zkouška s pozitivním 
výsledkem 0,77 promile. Na základě vý-
sledku pozitivní dechové zkoušky byly 
provedeny další dvě s výsledky 1,05 a 1,02 
promile. Řidič byl dále vyzván k odběru 
krve ve zdravotnickém zařízení, s čímž 
nesouhlasil. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

V neděli 5. 6. ve večerních hodinách 
využil neznámý zloděj toho, že majitelé 
rodinného domu ve Světlé n. S. nechali 
odemčené dveře. Těmi vnikl do předsíně 
a zde z tašky odcizil peněženku s doklady 
a finanční hotovostí 600 Kč. To mu zřejmě 
nestačilo, a tak ještě z parapetu okna vzal 
krabičku cigaret. Celkem majiteli způsobil 
škodu 800 Kč. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinu porušování domovní svobody. 

V úterý 14. 6. přijali policisté ze Světlé 
n. S. oznámení o tom, že neznámý pa-
chatel téhož dne krátce po půlnoci vnikl 
přes oplocení na pozemek bývalého mlý-
na v ulici Pěšinky ve Světlé a ze dvorku 
odcizil volně odloženou elektrickou pří-
močarou pilu a svinovací metr v celkové 

tickému využití odpadů zahrnuje 
vysoce precizní systém čištění spalin 
(rozdílem oproti spalování odpadu 
doma v kamnech je právě kvalitní 
čištění spalin) s menšími dopady na ži-
votní prostředí než u jiných druhů pa-
liv. Komunální odpad lze spalováním 
redukovat na jednu čtvrtinu objemu 
za produkce elektrické energie, tepla, 
kovů a škváry. Jakému nakládání s od-
pady dát přednost? 

Názor odborníka:
Množství produkovaných odpa-

dů neustále roste. Tato skutečnost 
v současné situaci vede k rychlému 
zaplňování stávající kapacity skládek. 
V horizontu 10 až 15 let bychom mu-
seli zakládat skládky nové, se všemi 
negativními důsledky. Je zřejmé, že 
uvedenou situaci je potřeba co nej-
rychleji řešit. Nejvýhodnějším řešením 
je jednoznačně energetické využívání 
odpadu. Tento způsob využití odpadu 
je dlouhodobým řešením, které při-
náší nejen úsporu energie a snížení 
emisí škodlivých látek do ovzduší, ale 
i stabilizaci ceny za likvidaci odpadu 
a za teplo dodávané do sítě centrálního 
zásobování teplem, uvedl Ing. Zbyněk 
Bouda, ředitel Energetické agentury 
Vysočiny.

Ing. Eva Navrátilová
oddělení technické ochrany 

životního prostředí,  
odbor životního prostředí

KrÚ kraje Vysočina

Nové kreslicí tabule 
na dětských hřištích

Město Světlá n. S. uzavřelo s firmou 
AXA Česká republika, s. r. o., smlou-
vu o poskytnutí reklamy. 

Reklama bude zprostředkována 
formou dětských billboardů – kreslí-
cích tabulí, které budou instalovány 
na sedmi dětských hřištích (hřiště 
u MŠ Lánecká, MŠ Pěšinky, MŠ Na 
Sídlišti, dětský koutek u dopravního 
hřiště u ZŠ Lánecká, hřiště Na Brad-
le, U Stromečku a víceúčelové hřiště 
v Dolní ulici). 

Tabule jsou „dvakrát interaktivní“. 
Za prvé umožňují dětem kreslit na ta-
buli ve venkovním prostředí, za druhé 
umožňují vstup do světa virtuálního 
rádce a kamaráda na internetu pro-
střednictvím tzv. QR kódu. 

Jan Tourek

▶
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Dům čp. 418
(dokončení)
Ze dne 14. července 1933 pochází do-

pis Ferdinanda Drahozala, adresovaný 
stavebnímu úřadu, ve kterém žádá 
o povolení k obývání novostavby:

„Stavba tato obsahuje osum obyt-
ných místností a jest již dva roky 
postavená. Na základě toho, že jsem 

stavbu neprovedl, jak byla na prvním 
pláně zakreslená a dopustil jsem se 
změn, bylo nařízeno učiniti opatření 
proti nedostatečnému vybudování této 
stavby. Stavební úřad dne 22. června 
mě dal nařízení stavbu tu zbořiti a za-
platit 500 Kč pokuty, že by se mohla 
sesipati. Stavba tato, která měla tolik 
vad, zůstala nezměněná po tak dlouhé 
době. Neobjevili se na ní žádné trhliny 
ani vady, které by ohrožovali okolí. 
Náklad této provedené novostavby 
činil 70.000 Kč a nemohu jej nechati 
ležeti ladem. Nechal jsem odborníky 
stavbu tuto prohledati, kteří naznali, 
že naprosto jest nemožno, by stavba 
tato, která jest vyschlá a zatížená vším 
tím, co do ní náleží, nikoho neohrožu-
je, též že by již se ty chyby ukázali, že 
může směle býti obývaná. Kladu sobě 

slušnou prosbu za vydání povolení 
k obývání této novostavby. Ucházeče 
o byty nemohu bez svolení nechati do 
místností nastěhovati, kteří trpí též ne-
dostatkem bytů v městě. Jak stavební 
úřad též sám uznává a překážky činiti 
nebude.“

Městská rada jako stavební úřad 
žádost projednala a usnesla se, že 

povolení nemůže být vydáno, pokud 
stavebník neprokáže provedení zabez-
pečovacích prací a zaplacení uložené 
pokuty. Starosta Weinstein to dne 
15. září 1933 oznámil dopisem Ferdi-
nandu Drahozalovi, který 12. ledna 
1934 napsal obecnímu úřadu: „Jelikož 
potřebuji povolení k obývání novo-
stavby při čp. 89, zaplatím pokutu po 
částkách pod tou podmínkou bude-li 
mi vydáno povolení užívání bez dal-
ších prací opatřovacích, které nemají 
žádného významu pro zabezpečení, 
jelikož znaleckým posudkem mohu 
doložiti.“ Nato starosta 3. února od-
povídá, že vydaná stavební nařízení se 
nemohou měnit a městská rada trvá na 
jejich splnění. Dne 12. května staveb-
ník oznámil, že práce na novostavbě 
jsou dokončeny a požádal o kolauda-

ci. Komisionelní ohledání se konalo 
16. května a stavební znalec Karel 
Švec do protokolu uvedl, že „…v no-
vostavbě této nebylo zcela ničeho pod-
niknuto, co by tuto stavbu zabezpečilo, 
jak bylo předepsáno protokolem ze dne 
25. května 1932, že stavba ta nalézá se 
vůbec ve stavu zcela nezměněném, pro 
nějž byla nejen pokuta peněžitá 500 Kč 
uložena, ale i nařízeno, že stavba neo-
právněně předsevzatá má se do 14 dnů 
zbořiti. Stavebník pokutu uloženou 
sice zaplatil, ale stavbu neoprávně-
ně předsevzatou nezbořil, a jelikož 
nestalo se zcela žádné zabezpečení 
jako bylo požadováno, jest rozhodnutí 
v trestním nálezu vyslovené v platnos-
ti, nelze nižádné povolení k obývání 
neb užívání i jen některé částě stavby 
uděliti a nutno trvati na splnění trest-
ního nálezu.“ Zástupci obce posudek 
znalce potvrdili a nechali na městské 
radě, aby rozhodla o dalším postupu. 
Stavebník odepřel podepsání protoko-
lu i dodání kolku. Navíc dne 18. květ-
na píše starosta policejnímu úřadu ve 
Světlé n. S.: „Pan Ferdinand Drahozal 
ve Světlé n. S. provedl při svém domě 
čp. 89 ve Světlé n. S. ve dvoře pozemku 
č. kat. 103 novostavbu domu, pro který 
neobdržel povolení k obývání a užívá-
ní. Jelikož se proslýchá, že jmenovaný 
zamýšlí do domu nově postaveného 
nájemníky nastěhovati, ukládá se po-
licejnímu úřadu, aby nastěhování to 
znemožnil a o tom ihned městskému 
úřadu oznámení učinil.“

Návrh na zabezpečení stavby, který 
dne 28. května podal stavitel Josef 
Radil, postoupila městská rada Karlu 
Švecovi a po dalších dvou komisionel-
ních prohlídkách 20. a 28. června bylo 
konstatováno, že s provedenými úpra-
vami souhlasí a k provedení nového 
schodiště stanovuje nepřekročitelnou 
lhůtu do 30. června 1935. Do té doby 

„…risiko používání stávajících nedo-
statečných schodů a veškerou zodpo-
vědnost po celou dobu než bude pro-
vedeno schodiště vyhovující správně 
předpisům, přejímá p. Ferdinand ▶

Dům čp. 418
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Drahozal sám na svůj vrub a ručí 
sám za veškeré škody a nároky vzniklé 
případným úrazem osob na stávajícím 
schodišti. Souhlas s těmito podmínka-
mi musí p. Drahozal písemně potvrditi 
a prohlásiti, že se jim bez výhrady 
podrobuje a přesně je splní, protože 
jen za tohoto předpokladu vydává se 
povolení k užívání novostavby.“

K nařízení vybetonování základů 
Ferdinand Drahozal dne 7. srpna 1934 
stavebnímu úřadu ve Světlé oznamuje, 
že „…práce ta měla býti provedena ze 
dvorka p. Hájka, který prohlásil po pře-
čtení daného nařízení, že ničeho nedo-
volí na jeho pozemku dělati.“ Hned ná-
sledujícího dne podal stavebník žádost 
o povolení k obývání nového obytného 

▶

Pohled z věže kostela sv. Václava v roce 1975... 

domu. Povolení bylo uděleno od 15. září 
a zároveň bylo domu přiděleno číslo 
popisné 418. V protokolu se mj. píše, že 
závady, které se vyskytly během stavby 
a po jejím dokončení, byly odstraněny 
a pokud se týče zabezpečení základů, 

„…na místě samém bylo zjištěno, že 
základy z větší části vyhovují; pouze 
na malé části, kde jest dvůr pana stěžo-

vatele Františka Hájka prokopán, jsou 
základy mělké a zabezpečení jich byl by 
stavebník provedl, kdyby stěžovatel byl 
dovolil přístup k provedení těchto prací. 
Stavebníku se nařizuje, aby zabezpe-
čení této části základů provedl ihned, 
jakmile by se objevily nějaké závady na 
zdích a nebo když by si toho stěžovatel 
výslovně přál a přístup dovolil.“

Stalo se

V Čechách
 • před 190 lety 23. července 1871 byl 

v Rakousku vydán zákon o metrické 
soustavě dálkových, plošných a ob-
jemových měr a decimální soustavě 
vah;

 • před 580 lety 14. srpna 1431 byla 
u Domažlic poražena poslední křížo-
vá výprava proti vzpurným českým 
husitům, válčení bylo nahrazeno vy-
jednáváním mezi husity a Římem.

Ve světě vědy a techniky
 • před 330 lety v roce 1681 na základě 

Newtonovy gravitační teorie vypo-
čítal Halley dráhy známých komet 
včetně té, která je po něm nazvána;

 • před 70 lety v roce 1941 skupina čes-
kých chemiků propracovala techno-
logii kaprolaktanu a tím položila zá-
klady k výrobě silonu v naší zemi.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 190 lety v roce 1821 se světelské 

panství stalo majetkem rodu Salm-
-Reiffescheidtů. Dosavadní majitel 
panství hrabě Josef Zichy vyměnil 
Světlou za panství Dioszegh v Uh-
rách se „starohraběnkou“ Valburgou, 
ovdovělou ze Salm-Reifferscheidtu;

 • před 150 lety v roce 1861 byla ve 
Světlé zřízena záložna. Purkmistrem 
byl zvolen MUDr. Jan Janda.

Josef Böhm

Na základě komisionelního řízení, 
které se konalo 30. ledna 1935, bylo 
6. února Ferdinandu Drahozalovi po-
voleno zřízení pekařské provozovny 
při splnění určitých podmínek, z nichž 
na ukázku vyjímám: „V dílně buď vy-
věsena nápadným způsobem vyhláška 
o zákazu plivání a kouření. Na ukládá-
ní popela buď upravena zvláštní jímka 
z neprodyšného materiálu, která buď 
opatřena příklopem.“ Jelikož podmín-
ky byly splněny, bylo po dalším komi-
sionelním řízení dne 5. srpna 1935 uží-
vání pekařské provozovny povoleno.

Na základě kupní smlouvy ze dne 
13. července 1962 dům koupili man-
želé Jaroslav a Emilie Hrochovi, do té 
doby bydlící v čp. 89. Demolice domu 
čp. 418 byla provedena v roce 1975.

Text a foto: Jaroslav Vála, 
historické snímky z dokumentační 

přílohy kroniky města

...a v roce 2009
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Cyklisté ze ZŠ Lánecká míří do Třeboně

9. června se ve Žďáře nad Sázavou 
uskutečnilo na dětském dopravním 
hřišti krajské kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů. Do Žďáru se sjeli ví-
tězové obou kategorií oblastních kol kra-
je Vysočina. Zúčastnili se ho i žáci naší 
školy, kteří soutěžili v první kategorii, 
tzn. děti z 5. a 6. ročníků ZŠ. Soutěžilo 
se celkem v pěti disciplínách, a to v jíz-

dě zručnosti, v pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích, v praktické 
a teoretické části, v poskytování první 
pomoci a v nové disciplíně – práce s ma-
pou, která je od letošního roku novinkou. 
Úkolem malých cyklistů bylo najít a vy-
značit nejkratší a nejbezpečnější cestu 
pro cyklistu z místa A do místa B, aniž 
by porušili jakákoliv pravidla týkající se 

provozu na pozemních komunikacích. 
Po velkém boji s cyklisty z Jihlavska, 
Třebíčska, Pelhřimovska a Žďárska 
se našemu družstvu ve složení Iveta 
Štěpánková, Tereza Křivohlavá, Tomáš 
Kohout a Mirek Váňa podařilo zvítězit 
a vybojovat si tak postup do celostátní-
ho finále soutěže mladých cyklistů, které 
se uskuteční ve dnech 21. až 23. června 
v jihočeské Třeboni. Zároveň v kategorii 
jednotlivců se v kategorii mladších žáků 
na 1. místě mezi děvčaty umístila i naše 
Tereza Křivohlavá.

Na závěr mi nezbývá nic jiného, než 
popřát našim malým cyk1istům mnoho 
štěstí a úspěchů v soutěži, v níž změří 
své vědomosti a dovednosti s dětmi 
z celé republiky.

Text a foto: Hana Lacinová
ZŠ Světlá n. S., Lánecká ul.

Měsíc čtenářství 2011

Po celý školní rok naše paní uči-
telky na prvním stupni vymýšlejí 
aktivity, které dětem zatraktivní 
výuku čtení a pomohou jim získat či 
rozvinout zájem o knihy. Tyto snahy 
vrcholí každoročně v březnu a dub-
nu projektem na podporu dětského 
čtenářství. 

V letošním roce se projekt uskuteč-
nil už počtvrté. I tentokrát se do těchto 
činností zapojili rodiče, prarodiče 
a starší sourozenci našich žáků. Děti 
dostaly čtenářské deníčky pro zapiso-
vání čtenářských aktivit doma; deníč-

ky sloužily i jako doklad čtení rodičů 
dětem v domácím prostředí. 

Každý ročník má své téma. Ten le-
tošní se nesl v duchu pravěku, nazvaly 
jsme jej Čteme rádi (nejen) o pravěku. 
Využily jsme výstavy instalované ve 

světelské Galerii Na Půdě, věnované 
dokladům činnosti pravěkých lidí 
v našem regionu nazvané Pravěk na 
Světelsku aneb Světlá očima mamuta.

Úkoly, které děti plnily a zapisovaly 
do deníčků, byly diferencované ▶
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Obrázek a básnička Magdaleny Tvrdíkové

podle jejich věku. Z přinesených 
knih žáci ve škole četli ukázky, předčí-
tali si navzájem, prvňáčkům předčítaly 
(i o pravěku) paní učitelky. K přečte-
ným knihám děti malovaly ilustrace; 
velký ohlas mělo malované čtení – pří-
běhy s obrázky, které si děti samy 
vytvořily. Žáci navštívili městskou 
knihovnu a seznámili se s novými 
knižními přírůstky, prohlédli si výsta-
vu o pravěku, luštili křížovky, kvízy, 
doplňovačky, vybarvovali omalován-
kové obrázky, hodnotili navzájem své 
čtenářské dovednosti,... Domácí čtení 
bylo odměněno diplomem Pilný čtenář 

– získali jej děti a rodiče, kteří věnovali 
čtení nejvíce času. 

Prvňáčci navštívili dětské oddělení 
městské knihovny za slavnostním 
účelem: čekalo je pasování na čtenáře 

– po krátké zkoušce čtenářské zdatnos-
ti pod dohledem hodné paní čarodějky 
děti dostaly diplom čtenáře a hezký 
dárek od babiček a dědečků ze sociál-
ního centra – děkujeme!

Celý projekt byl zakončen zhlédnu-
tím filmu Osada Havranů na motivy 
knih Eduarda Štorcha. Věříme, že 
projekt přispěl k rozvoji čtenářské 
gramotnosti a děkujeme všem zúčast-
něným za pomoc a podporu.

Mgr. Jana Krupičková, 
Mgr. Hana Křivská 

koordinátorky projektu

Mimořádný úspěch 
Ivy Vondrové

Na počátku letošního roku vyhlásil 
Památník Terezín již 17. ročník literární 
a 15. ročník výtvarné soutěže určené 
žákům základních a studentům střed-
ních škol, tentokrát s námětem Tady se 
to nemůže stát. Do obou soutěží se se 

svými pracemi přihlásilo 480 účastníků, 
jednotlivců i kolektivů. Ve velké konku-
renci se rozhodně neztratila třináctiletá 
Iva Vondrová. Tato žákyně 8. ročníku ZŠ 
Lánecká hned při své premiérové účasti 
dosáhla velkého úspěchu – ve své věko-
vé kategorii literárního oboru soutěže se 
umístila na krásném 4. místě. Ocenění 
žákyně bylo ještě umocněno její osobní 
účastí na slavnostním vyhlášení čtyři-
ceti čtyř nejzdařilejších prací ve čtvrtek 
9. června v kinosále Muzea ghetta Terezín. 
Důstojná finálová akce soutěže byla napl-
něna bohatým programem, který kromě 
předávání cen přinesl i hluboké emotivní 
zážitky, především z prohlídky Muzea 
ghetta a Malé terezínské pevnosti. Je potě-
šitelné, že se naše mladá generace dokáže 
zamýšlet i nad nejvážnějšími hluboce lid-
skými tématy naší historie i současnosti.

Mgr. František Šafránek
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.

Příběh plný otazníků
Iva Vondrová
Síla lidských emocí je někdy nezvla-

datelná. Někdy je to možná „ke škodě 
věci“, jindy ale ne. Protože i emoce 
dělají člověka člověkem. V nedávné 
době jsem byla zasažena třemi silnými 
citovými zážitky.

▶
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Výtvarné sympozium Keramika a sklo

Ve dnech 5. až 10. června pořádala 
Uměleckoprůmyslová akademie ve 
Světlé n. S. 1. ročník mezinárodní-
ho výtvarného sympozia Keramika 
a sklo. Tématem sympozia byla in-
spirace regionálními umělci malířem 
Janem Zrzavým a hudebním sklada-
telem Gustavem Mahlerem.

V tomto krátkém týdnu vznikaly 
komorní plastiky a objekty z keramiky, 
doplněné hutně tvarovaným sklem. Vy-
tvořilo se zde i několik forem na lehané 
a tavené sklo. Hotové profilované tabule 

Ten první: Pan učitel nám ve škole vy-
právěl o strastiplné historii židovského 
národa a hrůzách holocaustu. 

Ten druhý: Byla jsem na školním 
představení filmu „Nicholas Winton 

– síla lidskosti“.
Ten třetí: Listovala jsem stránkami 

„Terezínské pamětní knihy“ a z neko-
nečně dlouhých seznamů těch, kteří se 
za druhé světové války ocitli v hrůzném 
světě terezínského ghetta, na mě několi-
krát zakřičelo příjmení Mahler.

Všechna tato setkání se smutnými 
osudy lidí vyhnaných ze své „země 
zaslíbené“ mi vyústila do připomenutí 
nedávné historie mých předků, tak jak 
ji znám z vyprávění své maminky. Za 
svobodna Mahlerové. 

Píše se rok 1942 a můj pradědeček 
Jiří, jeden z Mahlerových, se nachází 
v Olomouci. Stejně jako každý jiný Žid 
dostal dopis, který mu přikazoval dosta-
vit se v určitý den na předem dané místo. 
Nechtěný transportní vlak již přijel, míří 
do Terezína!

Středoškolské vzdělání nic nezname-
ná, to dokazuje i skutečnost, že dědeček 

„raději“ při svém nástupu uvedl jako 
svou živnost kamenictví. To je v naší ro-
dině už velice dlouho. Žena, muž, vzdě-
laný či nikoli, bohatý nebo chudý, na 
tom nezáleželo, každý musel pracovat. 
Hlavním dědovým posláním byla těžká 
ruční práce.

V Terezíně nebylo veselo. Kdekdo plá-
če, mí příbuzní nebyli výjimkou. Někdo 
již nepřežil, třeba to pro ně bylo jisté 
vysvobození. Všichni přemýšlí, co bude 
dál.  

Jednou se ale něco změnilo, dědovi 
přišla do cesty jedna mladá slečna. 
Pocházela z Prahy a přišla do ghetta 
stejného roku jako on. Děda od té 
chvíle necítil pouze nenávist k Hitlerovi, 
německému vůdci, teď se v jeho srdci 
rozlila i láska. A tak se stereotypní život 
v Terezíně jednoho dne aspoň na něko-
lik hodin změnil, rozezněly se jím tóny 
svatebního pochodu. 

Nevinní, bezradní lidé v té době platili 
za svůj původ tou nejhorší cenou, svým 
životem. Továrny na smrt, plynové ko-
mory, jedou na plné obrátky. Židovské 
pokolení se pomalu ale jistě vyprazd-
ňuje. Děda, a nejen on, začal přemýšlet, 
kdy že přijde řada i na něho a jeho 
nejbližší, kteří se také ocitli v Terezíně. 
Čekal a čekal… ale ono zatím nic. Z vy-
pravování vím, že tyto chvíle pro něho 
byly nejhorší. Nevěděl, co bude za pár 
hodin, zítra, natož za týden.

Mé předky potkává další rána, ta je 
stihla v roce 1943. Strýček je napsán 
na listině těch, kteří budou deportování 
jedním z transportů do polské Osvětimi. 
Provinění, kterého se prý dopustil, bylo 
asi natolik závažné, že byl odveden do 
jednoho z nejhorších koncentračních 
táborů.

A tu se ghettem rozletěla zpráva! 
Může se ještě emigrovat, Židé dostali 
ještě jednu šanci. Údajně by odešli do 
Švýcarska výměnou za zajatce, vše vedl 
Červený kříž. Někteří se ihned zarado-
vali, zapsali na listinu. Ale někteří byli 
opatrní, nějaké to vnitřní já jim říkalo: 

„Nejezdi, nepodepisuj se na tu listinu, 
je to dozajista past!!!“ Děda nebyl je-
diný, před kterým byla tak těžká volba. 
Rozhodl se neodejít… A pak, když přijel 
vlak Červeného kříže, začal svého roz-
hodnutí litovat! Nevynesl si nad sebou 
ortel smrti?

Jestliže byl Terezín tragédie, tak 
Osvětim byla peklo. Koncem roku 1944 
dozorci vyhnali všechny své „vězně“ do 
polí. Začal pochod smrti, který skončil 
až po konci války. Strýček nebyl jediný, 
který se z něho vrátil živ, ale obraz vraž-
dy jeho bratra, kterého na pochodu po-
tkal, mu utkvěl před očima a stále se mu 
vracel. Jeho bratra zastřelili nelítostně 
a krutě před jeho očima.  

Válka nakonec skončila. Z mých před-
ků ji přežili jen strýc a děda s novoman-
želkou a tatínkem!!!

„Vzpomínky zůstanou“, to se zpívá 
v jedné písničce, ale někdy je lepší za-
pomenout. Podle vyprávění vím, že se 
touto dobou někdy děda i babička trápi-
li a nechtěli o tom mluvit, ale žili spolu 
dál a dál… Možná právě to, že se vzali 
v tak nepřátelské době je drželo tak 
dlouho pospolu, rozdělila je až… smrt. 
Naštěstí přirozená, ne v koncentráku.

se pak staly součástí instalace nebo 
samostatným objektem. Během kurzu 
se podařilo zrealizovat také několik za-
jímavých projektů ve spolupráci ateliérů 
keramiky, skla a designu. Výtvarná díla 
budou prezentována na samostatné vý-
stavě na jaře 2012 v prostorách Muzea 
Vysočina v Havlíčkově Brodě.

Zúčastněné školy: Výtvarná aka-
demie Lvov, Mlodziezowy Osrodek 
Pracy Tworczej w Dabrowie Gorniczej 
(Polsko), Fakulta designu Ústí nad La-
bem, Vysoká škola výtvarného umění 
Ostrava, FAVU Brno, Střední umělec-
koprůmyslová škola sv. Anežky Český 
Krumlov, ZUŠ Imra Wernera Kráľa 
Považská Bystrica (Slovensko), ZUŠ 
a Gymnázium Havlíčkův Brod a Umě-
leckoprůmyslová akademie ze Světlé 
n. S.

Helena Kotěrová, studijní referent
Foto: Petra Pavlíková
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60 let kamenického školství v Lipnici 

V pátek 24. června se v prostorách 
Kamenosochařského střediska Lip-
nice n. S. konala oslava již 60. vý-
ročí kamenického školství v regionu. 
Slavnosti se zúčastnili čestní hosté, 
bývalí kantoři a desítky absolventů 
školy.

Deset let od oslavy lipnického učiliště 
uplynulo jako voda. Právě těch 10 let 
z mého pohledu přineslo v kamenic-

Rozloučení se školním rokem v ZŠ Komenského

Školní rok 2010/2011 jsme ukončili škol-
ní akademií s názvem Hurá na prázdniny. 
Žáci vystupovali dvakrát, dopoledne pro 
sebe a své spolužáky; na závěr pak byli 
oceněni nejlepší řešitelé olympiád, účast-
níci školních soutěží, úspěšní sportovci, 
nejpilnější sběrači bylin. A také se se svý-
mi spolužáky rozloučily obě deváté třídy. 

Odpoledne pak své vystoupení před-
vedli rodičům a přátelům. Veselý program 
příjemně ukončil školní vyučování.

9. třídy pak již tradičně obdržely svá po-
slední vysvědčení v obřadní síni městské-
ho úřadu z rukou starosty Jana Tourka.

Všem žákům, rodičům i učitelům přeji 
příjemné a klidné prázdniny. 

J. Myslivcová, ředitelka ZŠ
Foto: Jiří Víšek

9.a na radnici 

9.b před radnicíZ akademie Hurá na prázdniny 

kém školství na Lipnici zásadní změny. 
K tradičnímu učebnímu oboru kameník 
přibyly další, již umělecké a umělec-
kořemeslné obory. Konkrétně se jedná 
o obory restaurování a výtvarné zpra-
cování kamene, umělecké kovářství, 
výtvarné zpracování kovů a kamenoso-
chařství, které bude od příštího školního 
roku ještě rozšířeno o zahradní a parko-
vou architekturu. Tyto nové obory nám 
přinesly kompenzaci poklesu počtu 

kameníků a umožňují nám dál plně vyu-
žívat pro praxi lipnický areál.

Během několika let se právě obory 
kamenosochař a restaurátor staly jed-
němi z nejúspěšnějších oborů, které 
nám přinesly mnoho ocenění jak na 
národním, tak i mezinárodním poli. 
Z výčtu mnoha úspěchů bych vyzdvihl 
např. vítězství naší sochařky v soutěži 
Twenties: Generation New Europe 
Dariny Ondráčkové za plastiku Krys-
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talizace a její postup do finále, které 
proběhlo v roce 2008 v Bruselu, dále 
realizace řady soch a památníků např. 
pro město Třebíč, Čáslav, Světlou nad 
Sázavou atd.

Také práce našich restaurátorů již 
přináší konkrétní výsledky při obnově 
kulturního dědictví nejen Vysočiny. 
Naši žáci se pravidelně dostávají na 
nejprestižnější vysoké umělecké ško-
ly. Přitom však nezapomínáme ani 

na obor kameník, který naše škola 
v posledních letech jako jediná v celé 
republice vyučuje. 

Tento obor, který patří mezi nejob-
tížnější, ale zároveň nejkrásnější, má 
a bude mít vždy naši podporu. Ta byla 
umocněna ještě rozhodnutím Kraje 
Vysočina zařadit ho mezi stipendijně 
preferované obory.

Děkuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravě oslav tohoto výročí a vydání al-
manachu, a dále chci poděkovat všem, 
kteří sponzorsky přispěli k jeho vydání 
a zabezpečení celé akce oslav šedesá-
tiletého výročí. Vzpomínka patří všem 
zaměstnancům, kteří se tohoto výročí 
nedožili.

Na závěr mi dovolte, abych popřál 
kamenickým oborům do dalších let 
mnoho talentovaných žáků a schop-
ných pedagogů. Jsem přesvědčen, že 
toto řemeslo má nejenom dlouhou 
a krásnou tradici, ale i velkou perspek-
tivu do budoucna.

Ing. J. Vodička, ředitel 
Uměleckoprůmyslové akademie

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

V pondělí 20. června proběhlo v zaseda-
cí místnosti školy předání maturitních vy-
svědčení studentům třídy IV. G. Studenti 
se spolu se svým třídním Mgr. M. Šimkem 
sešli se svými rodiči, prarodiči, sourozenci 
a přáteli, aby za přítomnosti vedení školy, 
jmenovitě ředitele Ing. J. Vodičky, obdrže-
li svá maturitní vysvědčení.

Mgr. Eva Bernadová se svým týmem 
připravila slavnostní nástup absolventů 
školy za doprovodu hudby a mluveného 
slova. Po projevu ředitele školy následo-
vala ona dlouho očekávaná chvíle, kdy 
studenti obdrželi patřičné dokumenty 
potvrzující uzavření jejich gymnazi-
álního putování. Spouště fotoaparátů 
cvakaly, absolventi se usmívali, tu a tam 

ukápla slza dojetí. Veronika Ulická 
jménem celé třídy poděkovala všem za 
podporu a pomoc v průběhu čtyř let 
studia na naší škole a poté následovala 
už jen poslední skupinová fotografie na 
půdě školy.

Další naše třída úspěšně ukončila svá 
studia. Z 28 předaných maturitních vy-

svědčení bylo celkem 21 vyznamenání. 
To je tedy příjemné skóre.

Tak hodně úspěchů v dalším životě, 
studijním, profesním i soukromém, milí 
absolventi!

Mgr. M. Šimek
Foto: Mgr. Leoš Poříz

Z domova pro seniory

V sobotu 21. května nás do domo-
va přišly navštívit děti pod vedením 
Mudr. Brhelové. Děti nám předvedly 
vystoupení, které zajisté dlouhou dobu 

a pilně nacvičovaly. Právem  jim tak pa-
tří naše poděkování. 

V úterý 24. května proběhla v městské 
knihovně za účasti obyvatel Domova 
pro seniory akce Pasování prvňáčků na 
čtenáře. Novým mladým návštěvníkům 
jsme předali hračky, pocházející z rukou 
obyvatel domova. Věříme, že jim hračky 
udělaly velikou radost.

Dne 27. května nás svou milou ná-
vštěvou poctil folklorní soubor z Bosny 
a Hercegoviny, který do Světlé nad Sá-
zavou zavítal v rámci festivalu Horácko 
zpívá a tančí. Soubor si poradil i se stís-
něnými prostory naší jídelny a skli- ▶
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Korsika vlakem

(dokončení)
Nejdůležitější tratí je spojnice vý-

znamného přístavu Bastia na severový-
chodě ostrova se správním střediskem 
Ajaccio ležícím na západním pobřeží. 
Tato trať byla postupně uváděna do 
provozu od 1. 1. 1888 do 3. 12. 1894, kdy 
dosáhla délky 157 km. Na svojí trase 
musí trať překonat horský masiv, který 
se svojí nejvyšší horou Monte Cinto 
(2706 m n. m) může řadit k velehorám, 
a proto se na ní nachází 32 tunelů o cel-
kové délce11 km a 76 mostů. Nejvyš-
šího bodu 906 m n. m. dosahuje dráha 
v 3916 m dlouhém vrcholovém tunelu 
u Vizzavony.

Z této hlavní tratě odbočovaly dvě 
vedlejší. Jako první byla vybudována 
tzv. „Balagnská dráha“ z Ponte Leccia 
ležícího na hlavní trati do přímořského 
letoviska Calvi na západním pobřeží. 
Celá trať byla zprovozněna 15. 11. 1890 
a dosáhla délky 73 km. Druhá tzv. „Trať 
východního pobřeží“ se budovala ze 
všech tratí nejdéle, od roku 1888 do září 
1935, přestože vedla nenáročným teré-
nem podél pobřeží z Cassamozy do pří-
stavu Porto Vecchio. Tím dosáhla celko-
vá délka železničních tratí na ostrově 361 
km. Tato poslední trať neměla dlouhé tr-
vání, protože 1. 7. 1953 byla definitivně 
zrušena. Nyní procházejí všechny tratě, 
žel. budovy, nádraží atd. hromadnou re-
konstrukcí a modernizací a na některých 
úsecích se v určitých dnech a časových 
intervalech jezdí autobusy.  

Naše první pomyslně ukrojené kilo-
metry po korsických železnicích byly 
z Bastie do Cassamozy. Zde přečkáváme 
svou první noc na ostrově. Ráno částeč-

ně autobusem a vlakem přejíždíme se za-
stávkou v Corte a v Tattone do Ajaccia, 
hlavního města Korsiky. V jižním cípu 
stojí janovská strážní věž. Procházíme 
se po náměstí Charlese de Gaula s jez-
deckou sochou nejslavnějšího korsického 
rodáka Napoleona a po promenádě podél 

pobřeží, odkud je nádherný pohled na 
záliv. Dále je zde možno navštívit mu-
zeum a rodný dům Napoleona, citadelu, 
katedrálu, bibliotéku, Císařskou kapli 
a jiné zajímavosti. Po prohlídce města se 
vracíme zpět do Cassamozy s malou pře-
stávkou v horském městečku Vivario.

dil veliký úspěch. Jejich vystoupení 
mnohé z nás roztleskalo a roztančilo.

V sobotu 28. května se uskutečnil na 
náměstí Jarmark lidových řemesel, kte-
rého jsme se s naším stánkem zúčastnili. 
Ve stánku měli možnost kolemjdoucí za-
koupit si výrobky obyvatel Domova pro 
seniory. I přes ne moc slunné počasí se na 
jarmark přišli podívat sami obyvatelé.

V úterý 31. května se uskutečnila další 
z Kavárniček, na níž nám k poslechu za-
hráli pánové Josef Čech a Jaroslav Hroch. 
Po předání narozeninových přání přišlo 
na řadu vyhlášení našich dlouhodobých 
soutěží v kuželkách a šipkách. Vítězům 
gratulujeme.   

Sedmá přednáška Univerzity sluneč-
ního věku, která proběhla ve čtvrtek 

2. června, se týkala jarního cestování sleč-
ny Horákové a pana Besmáka po ostrově 
krásy – Korsice. 

Text a foto: Monika Horáková, 
sociální pracovnice

▶

Bastia

Motoráček před odjezdem z Bastie Calvi
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Další den jedeme do Bastie. Ta je 
největším městem severovýchodní ob-
lasti ostrova, hlavním přístavem ostrova 
a městem s největším rozvojem podniká-
ní a obchodu. Nejzajímavější částí města 
je oblast okolo starého přístavu Vieux 
Port stále využívaného rybářskými člu-
ny, okolo nějž stojí starobylé domy, kdysi 
obývané rodinami rybářů. Dnes v přísta-
vu najdete četné kavárny a restaurace. Za 

přístavem začíná labyrint úzkých uliček, 
kde se návštěvníkovi naskytne příležitost 
nahlédnout do všedního života místních 
obyvatel. Z pamětihodností města jme-
nujme barokní kostel sv. Jana Křtitele, 
citadelu Terra-Nova, guvernérský palác, 
etnografické muzeum a radnici.

Po dopolední prohlídce města se opět 
vydáváme motoráčkem přes Ponte-Lec-
cio až do Calvi. Malebnému městečku 
vévodí obrovská citadela, která předsta-
vuje šest století janovské nadvlády. Na 
náměstí stojí socha na památku obětem 
1. světové války a odtud se vchází do 
opevnění – dominanty města. Opevně-
ní tvoří čtyřúhelník uzavírající horní 
město stojící na žulové skále porostlé 

 Ĺ ile Rousse

 Na zádi trajektu po odplutí z Korsiky Účastníci zájezdu

opunciemi a je ze tří stran omýváno 
mořem. Postavili ho Janované na konci 
15. století.

Procházíme se po La marine, což je 
přístavní čtvrť s kavárničkami, restau-
racemi a nábřežím s množstvím palem. 
Neodoláváme a v jedné z místních 
restaurací si dáváme vynikající pizzu. 
Za prohlídku stojí i solná věž, radnice, 
přístav a spousta kostelů.

Z Calvi se vlakem vracíme podél po-
břeží do Ĺ ile Rousse. Tento úsek tratě 
nám umožňuje nádherný pohled z okna 
na pláže a různá přírodní zákoutí, která 
jsou jak stvořená pro letní dovolenou.

Vystupujeme v přístavním městě Ĺ ile 
Rousse s nádherným horským panora-
matem. Je odtud nádherný výhled na 
ostrov La Pietra. Navštěvujeme místní 
maják a uleháme na pláži. Ráno si pro-
hlížíme město a centrum s nákupními 
možnostmi, restauracemi a bary. Na ná-
městí probíhá trh. Nakupujeme zásoby 
a po opětovné krátké zastávce ve městě 
Calvi se vracíme na nocleh do Cassamo-
zy. Dopoledne si po přesunu do Bastie 
zajišťujeme lodní lístky do italského Li-

vorna a posledními pohledy se loučíme 
s kouzelnou Korsikou. Za těch pár dnů 
jsme viděli jen zlomek z toho, co nám 
může tento skvost ležící ve Středozem-
ním moři nabídnout.

Zpět plujeme opět společností Corsi-
ca-ferries a stejnou cestou přes Rakous-
ko se vracíme domů. 

Jan Machek a spol.

Tip na výlet

Nová rozhledna u Bohdanče – cíl je 
vzdálený 25 kilometrů a tudíž dosaži-
telný na kole, ale ti pohodlnější mohou 
samozřejmě použít automobil.

Na mírném návrší (498 m n. m.) se-
verovýchodně od Bohdanče, obce mezi 
Zručí n. S. a Zbraslavicemi, byla v po-

lovině května slavnostně zpřístupněna 
nová rozhledna s názvem Bohdanka. 
A to nikoliv ledajaká, ale vpravdě 
unikátní. Stavba z tzv. kulatého dřeva 
s ocelovými spoji má základnu 8 x 8 
metrů a díky své výšce 52,2 m nemá dle 
dostupných informací konkurenci nejen 
v České republice, ale ani v celé Evropě.

Stavba rozhledny, stejně jako vybudo-
vání dvou cykloturistických naučných 
stezek, byla součástí projektu Rozhlédni 
se okolo Bohdanče, na který se obci 
podařilo získat dotaci z Regionálního 
operačního programu Středočeského 
kraje. Celkové náklady projektu dosáhly 
18 mil. Kč, přičemž 92,5 % bylo hrazeno 
z evropských fondů, takže spolu-

Nová rozhledna Bohdanka

▶



Světelský zpravodaj červenec - srpen 2011 strana 16 strana 17 červenec - srpen 2011 Světelský zpravodaj 

Horácko zpívá a tančí

8. ročník folklorního festivalu ve 
Světlé nad Sázavou – den první
Hned na úvod je třeba připomenout, jak 

prozřetelné od pořadatelů bylo situovat 
hlavní festivalové pořady pod střechu 
nového Sportovního centra v Pěšinkách. 
Svatý Petr tam nahoře vůbec nebral ohled 
na to, co příprava takového festivalu vyža-
duje úsilí, co je kolem toho starostí.

Dopoledne se uskutečnily před plným 
hledištěm dva výchovné pořady pro děti 
základních škol. Svým vrstevníkům 
se představily dětské soubory Kuřátka 
z Chrudimi, Dřeváček z Jihlavy, domácí 
Škubánek a zahraniční host Bystrzacy 
z polské Wawolnice. 

Odpoledne následoval tradiční přehlíd-
kový pořad Pramínky. Ten zahájil půlho-

účast obce činila jen 7,5 %. Podni-
katel Ing. Jan Mičánek, který před téměř 
dvaceti lety založil v Bohdanči dřevař-
skou společnost LESS, přišel s nápadem 
postavit rozhlednu již v roce 2003, ale 
příprava stavby trvala několik let. Pro-
jektová dokumentace je dílem výzkum-
ných pracovníků ČVUT a projektantů ze 
společnosti Taros Nova, s. r. o., z Rožno-
va pod Radhoštěm. Stavbu realizovala 
od léta 2010 do jara letošního roku 

zlínská firma PSK – Průmyslové stavby 
a konstrukce, a. s. Rozhledna je postave-
na ze smrkového dřeva, pouze horní část 
je z modřínu, aby lépe odolávala rozma-
rům počasí. Celkem bylo použito 160 m3 
kulatiny, 30 m3 ostrohranného řeziva 
a 30 tun železa. Odpočinková plošina 
je ve 22,5 m a na vyhlídkovou plošinu, 
která je v devátém patře ve výšce 42 m, 
vede 216 schodů.

Text a foto: Jaroslav Vála

Provozní doba: 
květen, říjen 
 po – pá od 12 do 20 hod., 
 so a ne od 9 do 20 hod.
červen až září 
 po – ne od 9 do 20 hod.
duben, listopad 
 so a ne od 12 do 18 hod. 
Mimo provozní dobu je možné si zapůj-

čit klíče na Obecním úřadě v Bohdanči 
nebo si zavolat na tel. 604 211 001.

▶

Nabídka pro pořadatele

Kulturní zařízení KyTICe, vydavatel Ka-
lendáře kulturních, společenských a spor-
tovních akcí, nabízí pořadatelům možnost 
zveřejnit v kalendáři zdarma akce, které 
se v období září – prosinec 2011 uskuteční 
ve Světlé n. S. nebo obcích v blízkém okolí 
a jsou přístupné veřejnosti.

Zájemci o nabízenou propagaci nám 
předají následující údaje:
 • termín konání akce (pokud zatím 

není jistý konkrétní den, uveďte ales-
poň měsíc)

 • název akce
 • stručný popis
 • místo a čas konání

 • jméno/název pořadatele akce
 • příp. kontakt na webové stránky po-

řadatele akce
 • příp. kvalitní obrázek či foto (v někte-

rém z formátů: JPG, BMP).

Podklady lze do 31. července zaslat na 
e-mailovou adresu: horni@svetlans.cz, 
případně přinést nebo zaslat na adresu: 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sá-
zavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá 
nad Sázavou. 

Kalendář v nákladu 500 kusů vyjde 
koncem měsíce srpna.

Zdeňka Horní, KZ KyTICe

dinový koncert dechové hudby ZUŠ ze 
Světlé nad Sázavou. Poté přišla vystoupe-
ní dětských folklorních souborů. Světelský 
Škubánek se představil pásmem Na školu, 
soubor Rožínka z Dolní Rožínky si při-

pravil veselé pásmo Navaříme, napečeme. 
Potlesk publika patřil souboru Šáteček 
z Nymburku, potěšilo vystoupení Huláni 
chrudimských Kuřátek. Představily se 
soubory Groš z Dolní Rožínky, jihlavští 
Šípek s Dřeváčkem, Okřešánek z Okříšek, 
havlíčkobrodská Kalamajka, opět polští 
Bystrzacy a Svilen Konac z Bosny a Her-
cegoviny. Pořad Pramínky se poněkud 
protáhl, ale pořadatelům ani těm v hledišti 
to vůbec nevadilo. Potvrdila se stará prav-
da, když je vám s někým dobře, na čas ne-
hledíte. Tímto pořadem první festivalový 
den zdaleka nekončil. Příjemnou tečku 
obstaralo posezení s lidovými muzikami 
v Městské restauraci. A stejně jako odpo-
lední pořad Pramínky i posezení při lidové 
muzice se protáhlo až přes půlnoc, byť na 
muzikanty jihlavského Pramínku čekala 
v sobotu ráno již od 6 hodin zkouška na 
hlavní odpolední festivalový pořad. 

Den druhý
Sobota 28. května byla hlavním festiva-

lovým dnem. Po deštivém pátku se počasí 
umoudřilo, a tak se mohly uskutečnit 
všechny plánované akce pod širým ne-
bem. Na náměstí Trčků z Lípy probíhal od 
rána jarmark lidových řemesel a na dvou 
místech náměstí se představily folklorní 
soubory s ukázkami svých tanečních čísel. 
Na vážnosti celému festivalu dodalo přijetí 
zástupců zúčastněných souborů a hostů 
starostou města Janem Tourkem v obřadní 
síni radnice. Vedle předsedy Folklorního 
sdružení ČR Zdeňka Pšenici pozdravili 
účastníky festivalu významní hosté. Byli 
to prezident NKÚ František Dohnal, 

Míla Brtník a Eva Pejchalová
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uběhly jako voda a přišel působivý závěr 
festivalu, společný tanec všech vystupu-
jících souborů, kterým se všichni loučili 
s diváky a městem Světlá nad Sázavou, 
jež bylo po dva dny skutečným domovem 
folklóru.

8. ročník festivalu Horácko zpívá a tan-
čí, to nebyly jen ty dva dny s vystoupe-
ními souborů na improvizované scéně 
Sportovního centra v Pěšinkách. Festival 
měl též své doprovodné akce. Již v pátek 
21. května byla ve vestibulu Sportovního 
centra zahájena výstava Česká republika 

– folklorní velmoc v srdci Evropy, spojená 
s výstavou kreseb žáků světelských škol, 

věnovaných folklóru v životě člověka. Od 
23. do 27. května připravila školní jídelna 
ZŠ Lánecká týden horácké kuchyně, v na-
bídce jídelny byla samá tradiční horácká 
jídla. Pro žáky světelských škol se v pátek 
27. května promítala v městském kině 
filmová představení s folklorní tématikou 
a ve stejný den vystoupil zahraniční sou-
bor z Bosny a Hercegoviny v domově pro 
seniory. 

Text a foto (včetně barevné přílohy): jív

předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR 
Miroslavu Němcovou zastupovala po-
slankyně PČR Jana Fischerová a hejtmana 
kraje Vysočina Jiřího Běhounka zastoupil 
radní kraje Vysočina pro kulturu Tomáš 
Škaryd.

Sobotní festivalové odpoledne začalo 
krojovaným průvodem, který šel od 
zámku přes náměstí do Pěšinek. Každý 
soubor se ještě jednou představil před 
radnicí přihlížejícím krátkým číslem 
svého programu. Potom již pod střechou 
Sportovního centra odstartoval hlavní 

festivalový pořad Horácko zpívá a tančí. 
Více než dvouhodinové představení zahájil 
domácí pěvecký sbor Gaudeamus. Potom 
zazněla festivalová znělka a v rychlém 
sledu běžela taneční a pěvecká čísla jed-
notlivých souborů. Na scéně se divákům 

představily soubory Pramínek z Jihlavy, 
Drahan z Blanska, Kuřátka z Chrudimi, 
Vysočan z Hlinska, Šáteček z Nymburku. 
Pochopitelně nechyběl domácí Škubánek, 
který se zhostil role hostitele na jedničku. 
Zahraniční účast představovaly soubory 
Bystrzacy z polské Wawolnice, Svilen 
konac z Bosny a Hercegoviny a exotikou 
vonící taneční skupina Kintari, která před-
stavovala indonéskou kulturu. Dvě hodiny 
plné krásných lidových písniček a tanců 

Na zdar festivalu připíjejí v obřadní síni radnice (zleva) starosta města Jan Tourek, 
poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová a ředitelka festivalu Eva Pejchalová 

Ukázka folklóru exotické Indonésie

O festivalu do Českého rozhlasu
Nejmenší tanečnice Škubánku

Sobotní hlavní festivalový pořad zahájil 
pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé
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Malované jehlou

V dnešní době, kdy stále dokonalejší 
stroje zvládnou ušít a vyšít téměř co-
koli, je ruční vyšívání téměř výhradně 
koníčkem nadšených jedinců, kteří 
tímto způsobem relaxují a dělají tak 
radost sobě a svým blízkým nebo to-
muto druhu ruční práce propadli na-

tolik, že bez ní nemohou být a vyšívají 
kdekoli a téměř kdykoli…

Několika snímky chceme nejen ob-
čanům Světlé a širokého okolí, ale také 
návštěvníkům města přiblížit téma 
výstavy Malované jehlou, která od 
14. června probíhá v Galerii Na Půdě. 
Právě zde můžete zhlédnout ručně 
vyšívané gobelíny, obrázky, ubrusy, 
prostírání a další exponáty vytvořené 
technikami richelieu, dírkování, hlad-
kování, křížkový, obrysový i plochý 
steh,… Výsledky své neskutečné ši-
kovnosti a trpělivosti na výstavě pre-

zentují Světelačky Anna Doležalová, 
Marie Prokopová, Dáša Bruknerová, 
Marie Maršounová, Věra Kosíková 
a Helena a Martina Krupičkovy, dále 
Andrea Běhounková a Ludmila Skoře-
pová z Příseky a Blanka Davidová ze 
Šmolov. Součástí výstavy je i miniex-
pozice výšivek, které zdobily nejen 
bytové interiéry v době před více jak 
sto lety.

Pozvání k prohlídce výstavy trvá do 
17. července.

Zdeňka Horní
Foto: Jaroslav Vála
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Fryštácká Javořina

Kapela byla založena v roce 1985 z mu-
zikantů převážně z dechového orchestru 
mladých pod názvem Gottwaldovská 
12. Pod současným názvem hraje od 
listopadu 1989. Javořina ve valašském ná-
řečí znamená čerstvě vyklučenou paseku 
(zbavenou pařezů) a tímto nachystanou 
pro založení nové salaše. Fryštácká proto, 
jelikož zřizovatelem a později partnerem 
souboru je město Fryšták nedaleko Zlína, 
ležící na úpatí Hostýnských hor a na sa-
mém okraji západní části Valašska, v tzv. 
Fryštácké brázdě. Název orchestru je pří-
značný, protože se jedná o kapelu věkem 
muzikantů stále velmi mladou. V tomto 
kolektivu vznikají nové skladby, v mnoha 
případech charakterizující oblast, ze které 
kapela pochází. Fryštácká Javořina vznik-
la nejen kolem propagátora dechové hudby, 

milovníka valašského folkloru, tenoristy 
a trombonisty Libora Mikla, ale také dvou 
významných osobností: Jiřiny Baldreicho-
vé a nezapomenutelného Luboše Vavruši 
z Tečovic. Kapela hraje českou klasiku, 
písně jihočeské, slovácké, valašské a v re-
pertoáru nechybí ani skladby moderní - ta-
neční a také skladby z vlastní tvůrčí dílny 
autorů Libora Mikla, Dalibora Kozmíka 
nebo Pavla Nováka, úspěšně spolupraco-
vala a spolupracuje s textaři a skladateli, 
jako jsou: Jaroslav Hájek, Vladimír Sal-
čák, František Třetina, Dalibor Kozmík, 
Václav Maňas ml., Viliam Béreš, Dalibor 
Brázda, František Maňas.

Ve vedení kapely se vystřídala spous-
ta vynikajících muzikantů, např. Libor 
Mikl, Pavel Novák, Jindřich Ponížil. 
Kapela se třikrát zúčastnila mezinárodní 

soutěže o Zlatou křídlovku v Hodoníně 
a v roce 1996 obsadila krásné druhé mís-
to. Účastní se také přehlídek dechových 
hudeb doma (ve Valašských Kloboukách, 
Veselí nad Moravou, Dřevohosticích, Li-
dečku, Kolíně nebo ve Zbraslavi u Brna) 
i v zahraničí. Často koncertuje ve Zlíně 
a okolí, Luhačovicích, Rožnově pod Rad-
hoštěm atd. Českou muziku propagovala 
v Turecku, Itálii, Rakousku, Německu 
a na Slovensku. Při příležitostech, jako 
jsou estrády, přehlídky a velké festivaly, 
spolupracuje Javořina se známými sólisty 
Antonínem Ryzou, Petrou Švirákovou, 
Karlem Hegnerem či sourozenci Baťko-
vými. Při vystoupeních kapely se velmi 
osvědčila i úzká spolupráce se skupinou 
mažoretek.

Na svém kontě má orchestr několik 
MC-kazet: Nad Valašsků stráňů, Naše 
Valašsko (spolu s Lidečankou) a Vánoč-
ní zpívání s dětským pěveckým sborem 
Rolnička z Bojkovic a CD: Pozdrav 
z valašských kopců Vám hraje Fryštácká 
Javořina, Penízek vděčnosti, který byl 
věnován čestným dárcům krve a Krásná 
přátelství. Skladby z těchto nahrávek jsou 
velmi často slyšet na vlnách českých roz-
hlasových stanic. Nejnověji natočeným 
nosičem Fryštácké Javořiny je kompakt 
Tvoja Krása.

Fryštácká Javořina oslavila v roce 2009 
své dvacáté výročí od založení velkým 
koncertem ve Fryštáku. Na koncert při-
jalo pozvání spousta významných lidí 
dechové hudby z Čech i zahraničí. Jako 
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vystoupení v České televizi a v Českém 
rozhlase.

V současné době vede kapelu trum-
petista Pavel Skalník. Kapela je, i přes 
svůj rok založení, velmi mladá, věko-

vý průměr muzikantů dosahuje 30 let. 
Repertoár kapely tvoří skladby pro de-
chovou hudbu, ale i úpravy současných 
populárních písní. 

Kapela navázala spolupráci s Josefem 
Zímou a s tímto populárním zpěvákem, 
jako hostem, již odehrála několik úspěš-
ných vystoupení.

Vzhledem k tomu, že Božejáci jsou ha-
sičská dechová hudba a jsou nejstarší ha-
sičskou dechovkou u nás, nezapomínají 
na spolupráci s Hasičským a záchran-
ným sborem ČR a aktivně se podílí na 
přípravě celostátního setkání hasičských 
dechovek, které se každoročně koná 
v měsíci srpnu v Pelhřimově.

Zdroj: www stránky souboru

Jihočeská hasičská dechovka Božejáci

Božejáci jsou jihočeskou hasičskou 
dechovkou, která byla založena již 
v roce 1904. Název kapely je odvozen 
z vesnice Božejov, která leží mezi Pel-
hřimovem a Kamenicí nad Lipou. 

Božejáci hrají pro potěšení všech na 
plesech, zábavách, koncertech a festi-
valech, a to nejen na Vysočině, ale i po 
celých Čechách a na Moravě. V průběhu 
let Božejáky vedlo již mnoho kapelníků 
a v obsazení kapely se vystřídala řada 
výborných muzikantů.

Pod vedením kapelníka Jana Březiny, 
v letech 1984-2007, se Božejáci stali 
jednou z nejlepších českých dechovek. 
O jejich popularitě svědčí mimo jiné 
1. místo v soutěži Polka-fest, 2. místo 
v anketě Českého rozhlasu Dechovka 
století, 1. místo na festivalu dechových 
hudeb v Mikulově O zlatý hrozen jižní 
Moravy, absolutní vítězství na festi-
valu Vejvodova Zbraslav 2002 a četná 

Pasování prvňáčků

Koncem května proběhlo v městské 
knihovně slavnostní pasování světel-
ských prvňáčků na čtenáře. Dárky pro 
děti připravili opět klienti sociálního 
centra, kterým touto cestou ještě jednou 
děkujeme.

J. R.
Foto: Jaroslav Vála

hlavní sólisté s kapelou vystoupili Felix 
Slováček a Robert Kozánek.

Fryštácká Javořina natočila také pořad 
pro Českou televizi s názvem Ta naše ka-
pela. Tématem pořadu bylo kácení máje. 
Jako hosté v pořadu vystoupili Karel 
Hegner a Felix Slováček.

Společně s městem Fryšták je kapela 
pořadatelem přehlídky dechových hudeb 
Valašské setkání, která se každoročně 
koná ve fryštáckém Kulturním domě.

V roce 2010 se podařilo Fryštácké Javo-
řině s podporou města Fryšták a sponzorů 
ušít nové kompletní valašské kroje pro ce-
lou kapelu. Kroj vychází z předlohy kroje 
Lukovského.

Současným kapelníkem je Martin Šidlík 
a uměleckým vedoucím je Honza Divoký.

Zdroj: www stránky souboru
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Z hudební oslavy léta

I letos se Světlá nad Sázavou při-
pojila k městům, která pořádají kon-
certy v rámci Evropského svátku 
hudby. Tento svátek vznikl v minu-
lém století v Paříži se záměrem za-
pojit zejména mládež do kulturního 
života. V současné době se k tradici 
koncertů pod širým nebem přidala 
města z více než stovky zemí.

V úterý 21. června, v den slunovratu 
a prvního letního dne, tak jako v le-
tech minulých zazněla na světelském 
náměstí živá hudba. Letos to bylo již 
podesáté, kdy jsme s hudebníky a ve-
řejností společně oslavili Svátek hudby. 
Plánovaný start odpoledního proudu 

hudby o několik minut posunul proud 
jiný, dešťový, který pak opakovaně 
skrápěl zpoza nedostatečně zastře-
šeného pódia vyčuhující muzikanty 
i přítomné posluchače, kteří se přišli 
hudbou potěšit, a tím vlastně i snahu 
KyTICe, pořadatele akce a všech účin-
kujících podpořit. Každý z přítomných 
si mohl vybrat z pestré nabídky hudeb-

ních žánrů, dechovku vystřídaly pís-
ničky lidové i trampské, folk, country, 
pop, rock a dokonce i něco málo jazzu. 
Na ozvučeném pódiu před radnicí 
vyhrávaly skupiny Vánek, Fernet, ze 
světelské ZUŠ pak dechový orchestr, 
kytarový soubor a letos poprvé i ta-

neční orchestr a po dlouhé době opět 
soubor heligonkářů.

Máme radost, že odpolední nepřízeň 
počasí oslavu hudby příliš nenarušila, 
že mnozí z posluchačů setrvali po celý 

- téměř sedmihodinový - hudební pro-
gram, a je potěšující, že jich tentokrát 
bylo zase o mnoho víc, než v minulých 
ročnících.

A za to, že všechno probíhalo tak 
jak mělo, patří poděkování sehranému 
a obětavému týmu techniků, jmenovi-
tě Karlu Coufalovi, Josefu Kotlíkovi, 
Jiřímu Vencovskému, Luboši Janů 
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a Jiřímu Skřivánkovi, téměř padesát-
ce účinkujících muzikantů a zpěváků, 
odhadem třem stovkám návštěvníků 
a v neposlední řadě i městskému 
úřadu, Fernetům, ZŠ v Lánecké ulici 
a volejbalovému oddílu TJ Sokol za 
technickou výpomoc. 

-zh-
Foto: Zdeňka Horní

C
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Co se chystá v knihovně?

vých superhrdinů. Poznáte ho podle 
kladiva. Je to bůh a také rebel. Pokud 
zkrotí vlastní pýchu, stane se možná 
legendou. Bůh Odin, jeho otec, mu 
za trest odebere božské schopnosti 
a svrhne ho mezi obyčejné smrtelníky. 
Boží synek se musí rozhodnout, jestli 
se vzchopí, zvedne kladivo a vyrazí 
na zteč.

Zdrojový kód
Kapitán Stevens je zapojen do vládní 

mise, která mu umožňuje na osm mi-
nut existovat v paralelní realitě. Má jen 
tento omezený čas na to, aby odhalil 
bombového útočníka, který způsobil 
výbuch ve vlaku. Situace se mu může 
snadno vymknout z rukou.

Ve čtvrtek 1. září, první den nového 
školního roku, zveme naše malé divá-
ky na film

Transformers 3 – Temná strana 
Měsíce
Právě tam objevila první americká 

měsíční expedice mimozemské ves-
mírné plavidlo a oznámila to pouze 
tajným službám. To byla ale chyba, 
která by mohla zničit celou pozemskou 
civilizaci. I tentokrát musí pomoci Au-
toboti.

Eva Doležalová

Tip na filmy

Městské kino připravilo na prázd-
ninové měsíce celou řadu zajímavých 
filmů. V červenci bychom vás chtěli 
upozornit například na tyto filmy:

Western Story
V komedii Western Story se ve 

westernovém městečku v Boskovicích 
opět setkáme s kolty proklatě nízko, 
stetsony vraženými do čela, kankánem 
v zakouřeném saloonu a dokonce i s le-
gendárním Vinnetouem a Old Shatter-
handem. Při přípravě na novou sezonu 
si hlavní hrdina zlomí obě ruce.

Zaskočit musí známý herec z Prahy, 
který ale rychle zjistí, že to není tak 
jednoduché.

Lidice
Je to příběh obyčejných lidí, kteří 

se absurdní shodou náhod připletli 
do cesty dějinám. Neobvyklý pohled 
na tragický osud Lidic za 2. světové 
války je plný emocí, poukazuje na to, 
jak zdánlivé maličkosti mohou změnit 
chod dějin a způsobit tragédii.

Srpnová nabídka filmů je většinou 
ze žánru sci-fi. Mimo jiné to jsou tyto 
filmy:

Thor
Thor se zrodil v severské mytologii 

a je zároveň členem líhně komikso-

Tip na knihu

Intimní doteky je již třetí básnická 
sbírka, která vyšla publicistovi a me-
diálnímu analytikovi Tomáši Zdechov-
skému. Narodil se v Havlíčkově Brodě 
a dlouhou dobu žil v Kožlí nedaleko 
Ledče n. S., studoval v Českých Budě-
jovicích, Brně a na papežské univerzitě 
v Římě, v současné době žije a pracuje 
v Hradci Králové. Jeho básně vyšly 
v mnoha revue a literárních časopisech, 
například v Literárních novinách, Meri-
dian nebo v literární revue Koridor. 

O poezii Tomáše Zdechovského mají 
zájem především mladí lidé, což je 
vidět na autorských čteních. Ve svých 
verších využívá rytmus a při veřejném 
recitování „nutí“ publikum tancovat. 
Kritici hodnotí jeho dílo jako provo-
kativní a označují ho za tvůrce nového 
katolického proudu v poezii. Dosavadní 
Zdechovského tvorbu stručně shrnula 
Eva Fruhwirtová:

„První sbírka Ze zahrady mé milé poe-
zie (2008), obsahuje jednoduché a hravé 
verše, které sdělují zážitky z dětství, 
z míst, kam se člověk rád vrací, a jsou 
o lidech a o věcech, které má člověk rád. 
Druhá sbírka Odpusť mým rtům (2009) 
už není protkaná optimismem, nachází-
me zde lehce filosofické tázání po smyslu 
života a po směřování našich cest. V po-
slední sbírce Intimní doteky už musí 
čtenář daleko více přemýšlet. Tomáš 
Zdechovský se dospělýma očima dívá 
na zážitky z dětství a dospívání. Chce 
zachytit nesmrtelnost jednoho okamžiku 
a vypsat se z pocitů, které občas přepa-
dají každého z nás.“ 

-jv-
Pomalu se přiblížil čas školních 

prázdnin, ale provoz knihovny zůstane 
celé léto bez omezení.

Všichni, kteří budou chtít lenošit 
u vody s knihou z naší knihovny, bu-
dou u nás co nejsrdečněji vítáni.

Čas letních prázdnin využijeme 
také k přípravě nových školních be-

sed. Budeme se snažit nabídnout pe-
dagogům i dětem celou řadu nových 
témat. V příštím školním roce bychom 
se rádi zaměřili na dospívající mládež, 
která má tradičně k literatuře odtažitý 
přístup.

Na podzim budeme pořádat výtvarné 
dílny. Chtěli bychom se učit plést koší-
ky z novinového papíru. Účastníkům 
kurzu bude k dispozici zkušená lek-
torka. Třeba někteří najdou inspiraci 
na vánoční dárky. O termínu dílen bu-
deme včas informovat prostřednictvím 
webu a Světelského zpravodaje.

Rádi také uvítáme podněty a nápady, 
jak zpestřit život v naší knihovně. Byli 
bychom rádi, aby se knihovna stala 
nejen místem, kde se knihy půjčují, ale 
i místem setkávání vás čtenářů.

J. R.Beseda v knihovně

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 19. května do 14. června:

Beletrie
Bagshawe Tilly
Prosím, nerušit 
– společenský román o boji dvou hote-

lových magnátů, na jedné straně bohaté 
dědičky lpící na rodinných tradicích 
a obnovení zašlé slávy rodiny Palmerů, 
na druhé straně ředitele nejvyhledáva-
nějšího evropského hotelu, novodobého 
arogantního podnikatele, kterému jsou 

▶
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V září ve Světlé přivítáme podzim

Neformální skupina zajišťující pro 
město Světlá n. S. projekt Společná 
setkávání v roce 2011 připravuje na 
10. září od 9 do 16 hod. celodenní akci 
Vítání podzimu ve Světlé n. S. s boha-
tým programem.

Součástí akce budou farmářské trhy, 
soutěž o nejchutnější bramborák a bohatý 
doprovodný program. Pro návštěvníky 
bude zajištěno občerstvení a možnost po-
sezení. Vstup je zdarma. Akce se koná za 
každého počasí.

Soutěž o nejchutnější bramborák
Na rozdíl od jarní soutěže prosíme, 

aby se účastníci předem přihlásili. Při-
hlášky do soutěže zasílejte do 31. srpna 

na Městský úřad ve Světlé n. S. paní 
Lence Marešové, odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje. Je možné zaslání 
elektronicky, poštou nebo předat osob-
ně. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, 
adresu a kontaktní e-mail, na který vám 

zašleme bližší podrobnosti – místo a čas 
přijímání soutěžních bramboráků.

Mimo soutěž je možné v den soutěže 
od 8.30 do 10.00 hod. přinést k ochutnání 
jakýkoliv pokrm z brambor.

Trhy
Mezi farmáři uvidíte i držitele certifiká-

tu Regionální produkt nebo Klasa. Snaží-
me se zajistit co nejširší sortiment zdravých 
potravin, produktů podporujících zdraví, 
domácích produktů (sýry, med, jogurty, 
mléko, chléb, pečivo, koláčky apod.), 
drobného domácího zvířectva a vlastních 
výpěstků (např. ovoce, zelenina, sazenice, 
bylinky). Po uzávěrce přihlášek, která je 
29. července, zvážíme, zda rozšíříme trhy 
také o prodej řemeslných výrobků a před-

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

vybledlé tradice soupeřčiny rodiny 
úplně ukradené.

Niedl František
S vlčí hlavou v erbu 

– historický román volně navazující na 
předchozí díla Čtvrtý králův pes a Čas 
vlků. Barvitý děj se odehrává za časů 
husitské revoluce v roce 1421. Hlavní 
hrdina románu Hynek Tas z Boru ztrácí 
lásku manželky i svůj majetek, ale ne-
hodlá se vzdát bez boje.

Pospíšilová Jarmila
Smrt, Kejklíř a Blázen 

– česká detektivka, odehrávající se 
v prostředí malé osady. Ve svém domě 
je nalezena mrtvá nedávno přistěhovaná 
kartářka a astroložka. Její smrt vyvo-
lá řadu dohadů a obav, vraždil někdo 
z místních, nebo motiv leží v nepřehled-
né a trochu tajemné minulosti oběti?

Svobodová Vlasta
Romeo a Julie z Vysočan 
– zatím poslední kniha známé autorky 

přináší dvě novely, jejichž tématem je 
osudová tragická láska mezi mužem 
a ženou, odehrávající se v osmdesátých 
a posléze i v devadesátých letech.

Naučná literatura
César Jan
Na cestě po České republice 2
– dlouho očekávané beletristické zpra-

cování úspěšného pořadu České televize. 
Autor čtenáře zasvěceně a s humorným 
nadhledem provede po čtrnácti krajích 
naší země, navštíví turisticky vyhledá-
vané lokality i zapadlé kouty. Nechybí 
ani autentické výpovědi místních obyva-
tel, jejichž znalosti regionálních zvlášt-
ností jsou nedocenitelné.

Thracker Toby
Konec „Třetí říše“
 – kniha věnuje pozornost nelidským 

podmínkám poválečného Německa, 
podrobně se zabývá zrušením nacis-
tické strany, potrestáním jejích vůdců 
v Norimberku a přezkoumává rozsáhlý 
proces denacifikace. České vydání do-
plňuje kapitola věnovaná charakteristice 
let 1944 – 1946 na našem území.

Winkelhofer Martina
Viribus Unitis 
– dvůr císaře Františka Josefa byl 

nejvznešenější a nejstarší v Evropě. Cí-
sařská rodina, aristokracie, dvorští úřed-
níci, důstojníci a služebnictvo, ti všichni 

byli součástí tohoto mikrokosmu. Kniha 
vypráví rovněž o těch, kteří žili a pra-
covali v zákulisí: vysoce postavených 
správcích a reformátorech, úplatných 
úřednících, nedbalých sloužících, taj-
ných špiclech a sociálně slabých.

Knihy pro děti a mládež
Baňková Markéta
Straka v říši Entropie
 – kniha bajek pro dospělé i děti, 

v nichž zvířata luští záhady existence 
a fungování světa. Humornou formou 
přibližuje klasické fyzikální zákony, 
které pochopí malé děti, ale dotýká se 
i náročných témat fyziky nové doby.

Wagnerová Magdaléna
Krys veliký
 – v jisté sýpce nedaleko Mělníka žije 

krysa mužského pohlaví, která vystu-
puje pod jménem Krys Veliký (zajisté 
po vzoru Alexandra Velikého), protože 
krysák je znám svou statečností a neo-
hrožeností. Právě proto ho jednoho dne 
vyhledá delegace pražských potkanů 
s žádostí o pomoc proti netvoru, který 
začal řádit v kanalizaci pod Ungeltem.

Eva Kodýmová 

▶

Ilustrační foto z akce Vítání jara
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Festival panenek v Japonsku

Na japonském ostrově Šikoku se ve 
městě Higashikagawa (asi 36 000 obyva-
tel), konkrétně v jeho části Hiketa, letos od 
27. února do 3. března uskutečnil již devátý 
Festival panenek (hinamatsuri). V oknech 
bytů a ve výkladních skříních obchodů 
byly vystaveny tradiční, bohatě zdobené 
japonské panenky, jež tak mohli v úzkých 
uličkách společně obdivovat obyvatelé 
města i jeho návštěvníci, kterých v té době 
přijíždí několik desítek tisíc. V některých 
obchodech, bytech a galeriích se panenky 

mětů neziskových organizací, které jste 
mohli nakoupit na jarních trzích. 

Možnost prodávat zboží je zdarma, uví-
táme účast místních drobných domácích 
pěstitelů nebo prodej přebytků. Přihláška 
s návratkou vyšla v minulém čísle Svě-
telského zpravodaje nebo je umístěna na 

webu města www.svetlans.cz, případně 
ji na požádání zašle Eva Kořínková, tel. 
774 446 556, EvaKorinkova@seznam.cz 
nebo Lenka Marešová, tel. 569 496 654, 
maresoval@svetlans.cz, které také zodpo-
ví případné dotazy.

Doprovodný program
Akce bude zaměřena na podporu zdraví 

a zdravého životního stylu v rámci Dnů 
zdraví. 
 • Zdravotní pojišťovna METAL-ALI-

ANCE zajistí měření tlaku, glykémie, 
cholesterolu a zátěžový test. Odborní 
pracovníci vám také vypočítají Body 
Mass Index (BMI). Bude přítomen 
i lékař, který poskytne výstupní in-
formace k daným měřením a může-
te s ním konzultovat svůj zdravotní 
stav.

 • Ve spolupráci s Českým červeným 
křížem jsme zajistili praktické ukáz-
ky první pomoci. Vyškolení pracov-
níci předvedou, jak poskytovat první 
pomoc, samozřejmě si budete moci 
vše sami vyzkoušet.

 • Připravujeme procházku zámeckým 
parkem spojenou s přírodovědnou 
soutěží, kterou si připomeneme Po-
chod všech generací. Jedná se o ce-
losvětovou akci Obejměme země-
kouli, jež je pořádaná každoročně 
u příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů, který OSN vyhlásila na 1. říj-
na. Hlavním cílem Pochodu všech 
generací je podpořit seniory i jejich 
rodinné příslušníky a nabídnout jim 
možnosti, jak žít aktivně a zdravě 
i ve vyšším věku. 

 • Po celou dobu budou probíhat soutě-
že pro děti, kde můžou získat drob-
nou odměnu.

 • Během akce si můžete prohlédnout 
i zakoupit amatérské fotografie pří-

Setkání pracovníků TIC

Ve středu 22. června se v Třebíči ko-
nalo setkání pracovníků turistických 
informačních center z kraje Vysočina. 
Přijeli nejen načerpat nové informace 
o projektech realizovaných příspěvko-
vou organizací Vysočina Tourism, ale 
také se podělit s ostatními o novinky 
ze svého „íčka“ a svého města.

Zástupci agentury CzechTourism Jan 
Martinec a Petr Moc přednesli zajíma-
vé informace týkající se připravované-
ho sbližování certifikací TIC, které by 
mělo vést ke zrušení současné dvou-
kolejnosti certifikátů CzechTourism 
a A.T.I.C. Krátká přednáška místosta-
rostky Třebíče a současně předsedkyně 
certifikační komise Marie Černé se 
týkala výrobků, které mohou používat 
značku Vysočina – regionální produkt. 
Její referát doplnil David Burian z Plea-
su Havlíčkův Brod a představil funkční 
prádlo s motivem jeřabiny, která je jed-
ním ze symbolů ve znaku kraje Vysoči-
na, a nabídl možnost komisního prodeje 
v jednotlivých TIC.

V předsálí se konala malá výstavka 
certifikovaných produktů pocházejících 
z Vysočiny (med, Brtnické koláčky, 
sýry, Tasovské celozrnné křupavé 
placky), zručná řemeslnice předváděla 
výrobu vinutých perlí a fotograf Zdeněk 
Vošický prezentoval svoji novou vel-
koformátovou knihu leteckých záběrů 
s názvem Vysočina shůry.

Text a foto: Jaroslav Vála

Výstavka některých regionálních 
produktů

rodních krás Světelska. Výtěžek 
z prodeje bude celý poukázán Stanici 
Pavlov, jež pečuje o handicapované 
a ohrožené živočichy. 

 • Prezentace Šachového klubu Světlá 
n. S. – simultánka hráče ŠK proti 
zájemcům z řad veřejnosti (při simul-
tánce hraje šachový mistr současně 
na více šachovnicích proti vícero hrá-
čům), případně ukázky zajímavých 
šachových kombinací.

 • Pro milovníky historie bude otevřeno 
muzeum Světelska.

 • Prezentace Stanice Pavlov – ukázka 
dravců.

Předpokládaný program:
7.30 – 8.30  
  Příjem bramboráků do soutěže
9.00 – 16.00 
  Farmářské trhy, Pochod generací, 

soutěže pro děti, otevřeno muzeum
9.00 – 11.00 
  Možnost donést k ochutnání jakýko-

liv pokrm z brambor
9.00 – 11.00 
  Hodnocení bramboráků
9.00 – 12.00 
  ZP METAL-ALIANCE – měření 

tlaku, BMI, glykémie a cholesterolu, 
poradenství lékaře

9.00 – 13.00 
  Šachová simultánka
11.00 – 12.00 
  Ukázka dravců
11.00 – 12.45 
  Ochutnávka dalších pokrmů z bram-

bor
12.45  
  Vyhlášení výsledků soutěže o nej-

chutnější bramborák
13.00 – 16.00 
  Praktické ukázky první pomoci

Eva Kořínková

a celá výzdoba, často doplněná květino-
vou výzdobou, vystavují v tzv. hiketském 
stylu na sedmi postupně stoupajících plat-
formách. Najdou se i rarity jako panenka 
v akváriu. Součástí festivalu je i tradiční 
japonské divadlo kabuki, slavnostní pře-
hlídka panenek či ochutnávka japonských 
jídel a speciální večerní osvětlení.

Letos se navíc na podzim uskuteční 
Světová výstava panenek, kterou pořádají 
místní esperantisté. Díky svým kontak-
tům, které udržují po celém světě, ▶
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Letos je tomu již deset let, kdy se sešla 
parta lidí se zájmem o historii našeho 
města. Při průzkumu šachty v Lánecké 
ulici a počátcích čištění podzemních 
chodeb jsme se dohodli na založení 
spolku a plánovali jsme svou budoucnost. 
A tak mi to nedá se ohlédnout na ta léta 
zpět.  Dne 23. května 2001 byla svolána 
schůzka v restauraci Alfa v Lánecké ulici. 
Byla to vlastně první ofi ciální schůzka 
spolku s pracovním názvem Klub přátel 
historické Světlé. Zde jsme se shodli na 
společném úmyslu založit spolek, jehož 
členové by se zabývali shromažďováním 
dokumentace, objasňováním a populari-
zací světelské historie.

Vlastnímu založení spolku však před-
cházelo splnění určitých úředních nále-
žitostí. Jako každá takováto organizace 
musela i ta naše vznikající mít své sta-
novy. Jejich příprava byla prvním úkolem 
zakládajících členů. Shodli jsme se na 
názvu Vlastivědný spolek Světelsko.

Spolek byl zaregistrován Ministerstvem 
vnitra ČR dne 13. 11. 2001, v době založe-
ní měl 19 členů. Řízen byl prostřednictvím 
spolkového shromáždění a zastupován 
tříčlennou spolkovou radou, předsedou 
a místopředsedou. Na tříleté období byli 
členy spolkové rady zvoleni Ladislav Va-
cek, Ing. Jiří Hladovec a Karel Coufal.

O tom, že činností spolku nebude jen 
vysedávání v archivech a na přednáškách, 
svědčilo i to, že už v této době probíhalo 
čištění středověkého podzemí s cílem jeho 
zpřístupnění veřejnosti. Spolek se stal pro 
město partnerem, který nejen zajišťoval 
podstatnou část prací bezplatnými brigá-
dami, ale pomáhal organizovat všechny 
další potřebné činnosti.

Slavnostní otevření historického podze-
mí se uskutečnilo 6. září 2003. Hned první 
den otevření navštívilo toto podzemí více 
než 500 lidí. To bylo pro členy spolku vel-
kou odměnou za jejich vykonanou práci.

Ale to nebyla jediná aktivita. Pokra-
čoval průzkum středověké stříbrné štoly 
v Lánecké ulici, a to za spolupráce potá-
pěče HZS z Havlíčkova Brodu pana Ho-
vorky. Výsledky tohoto průzkumu jsme 
předali k odbornému posouzení.

Nechali jsme vyrobit prosklenou vit-
rínku, která byla umístěna v Komerční 
bance. Byly v ní vystaveny ukázky nálezů 
nejstaršího osídlení Světelska – drobné 
kamenné nástroje (tzv. štípaná industrie) 
z pozdního paleolitu (stáří 10 až 12 tisíc 

10 let Vlastivědného spolku Světelsko

let). Později byla tato miniexpozice na-
hrazena výstavkou pečetí za Světlé nad 
Sázavou.

Dalším našim počinem bylo objevení 
křtitelnice z 12. až 13. století v Bohuši-
cích. Pokročila také dokumentace z his-
torie broušení granátů na Světelsku, které 
se věnoval Milan Semián. Svou práci 
publikoval ve Sborníku Havlíčkobrodské 
společnosti pro regionálně historické 
povědomí. 

Další činností našeho spolku jsou bese-
dy. Jedna z prvních byla s archeoložkou 
Muzea hlavního města Prahy Mgr. Lud-
milou Ludvíkovou. Díky její obětavosti 
jsme si mohli prohlédnout řadu nálezů, 
jako elegantní nádoby z doby laténské 
kultury nebo bronzovou keltskou sponu. 
Po úspěšné přednášce o prehistorii vy-
hověli pozvání našeho spolku další dva 
odborníci, kteří umožnili Světelákům 
podívat se na své okolí očima archeolo-
gů. O své poznatky se s námi podělili 
Mgr. Pavel Rous a Dr. Karel Malý. Před-
náška měla téma: Historie hornictví na 
Havlíčkobrodsku.

Na další ze série besed přijal pozvání 
PhDr. Ladislav Macek, ředitel Státního 
okresního archivu v Havlíčkově Brodě, 
který svou přednáškou ozřejmil, co to 
vlastně archiv je, čím se jeho pracovníci 
zabývají, jak si počínat při vyhledávání 
materiálů a o možnostech návštěvy a prá-
ce v badatelně.

Ještě jednu besedu nesmím zapome-
nout. A to besedu Geologie a mineralogie 
Světelska s Mgr. Markem Chvátalem.

Ale i my jsme byli pozváni uspořádat 
přednášku a besedu na téma Historie 
Světelska pro Univerzitu slunečního věku 
v Domově pro seniory. Druhá přednáška 
v tomto zařízení byla o historii těžby 
stříbra na Světelsku. Obě akce se těšily 
velkému zájmu posluchačů.

Už v počáteční fázi si naše členská 
základna počala pohrávat s myšlenkou 
vybudování muzea. Proto jsme velmi při-
vítali, když zastupitelé města rozhodli, že 
by muzeum chtěli. 

Po různých jednáních a návštěvách 
v zařízeních podobného typu bylo přikro-
čeno k vlastní realizaci.

Bylo rozhodnuto o vybudování expozi-
ce ve světelském zámku. Původní návrh 
byl v domě čp. 23. Tento objekt však ne-
byl vhodný po stránce statiky. Zámecké 
prostory bylo potřeba stavebně upravit. 
Tak ledečská fi rma Tost.cz. na podzim 

vystaví asi 500 panenek z 22 zemí 
(z východní Evropy, Afriky, Jižní Ame-
riky a Asie) a každou prezentaci doplní 
informacemi o dějinách, vztazích dané 
země s Japonskem, o tradicích spojených 
s panenkami v každé zemi, případně před-
staví i pohlednice, knihy, exotická jídla či 

hudební ukázky. Během pěti příštích let 
by mělo být postupně vystaveno asi 1 500 
panenek ze stovky zemí.

Vlaďka Chvátalová ze Světlé n. S. při-
spěla k tomuto projektu zasláním panenek, 
pohlednic, fotografi í a map, které v letoš-
ním lednu a únoru zakoupila za pomoci 
místních esperantistů během své cesty po 
africkém Beninu, Togu a Ghaně. Kromě 
českých loutek, které do Japonska zaslal 
dobřichovický esperantista Petr Chrdle, 
tak bude Česká republika na této první 
výstavě zastoupena i prostřednictvím 
Afriky.

Etsuo Miyoshi, Japonsko
z esperanta přeložila Vlaďka Chvátalová

Japonské a africké panenky

▶

Víte, že...

...ve čtvrtek 9. června došlo kolem 
14. hodiny k požáru chatky na Svořidlech? 
Studenti světelského gymnázia, kteří zde 
měli společný vodácký kurz s přáteli z Le-
tohradského soukromého gymnázia pro-
jevili bleskovou duchapřítomnost, rychle 
zavolali hasiče a navíc pořídili průběžnou 
fotodokumentaci požáru. 

-mš-  Foto: O. Doktor
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2006 začala upravovat muzejní prostory. 
Náš spolek v tu dobu začal s přípravou 
vlastní expozice. Práce to nebyla jedno-
duchá a naráželi jsme na různé problé-
my. Termín otevření byl naplánován na 
16. června 2007, což byl termín šibeniční. 
Ale nakonec vše dobře dopadlo, a tak při 
oslavách 800 let od první písemné zmínky 
o městě byla první část muzea slavnostně 
otevřena.

I samotné oslavy 800 let měl na starosti 
náš spolek. V tento den žil zámecký park 
pravěkem a středověkem. Tento pořad byl 
nazván „Není pokoje na tomto světě!“ 

V muzeu byla v tomto roce instalována 
unikátní výstava obrazů akademického 
malíře a místního rodáka Václava Hra-
deckého. Byla zde i výstavka z historie 
hasičů na Světelsku.

V roce 2008 byla pak výstava Česko-
slovenské legie a I. světová válka – k 90. 
výročí vzniku samostatného státu. Na toto 
téma jsme pak připravili soutěž pro žáky 
nejvyšších ročníků základních škol.

V uvedeném roce probíhala intenzivní 
příprava otevření další části expozice, a to 
Kameníci na Světelsku. Autorem tohoto 
projektu je Jaroslav Fieger. Slavnostní 

Probas slavil

Jedna z nejvýznamnějších firem na 
Světelsku, Probas, s. r. o., Světlá nad 
Sázavou, slavila v pátek 10. června 
své 20. narozeniny. Výrobce obalů 
z vlnité lepenky se za dvacet let vypra-
coval mezi špičku firem tohoto druhu 
a v současné době je největším českým 
partnerem výrobce vlnitých lepenek, 
skupiny Prowel, působící v Němec-
ku, Rakousku, Polsku a pochopitelně 
v České republice. Z malé firmy začí-
nající se čtyřmi zaměstnanci se Probas 
rozrostl na moderní rodinnou firmu, 
která má nyní přes 60 zaměstnanců. Ve 
své dvacetileté historii se může mimo 
jiné pochlubit významným úspěchem, 

oceněním na výstavě Světový obal 
Worldstars 96.  

K oslavě svých 20. narozenin, které se 
konaly na fotbalovém stadionu v Nádraž-
ní ulici, firma pozvala všechny Světeláky, 
dospělé i děti. A byla to oslava se vším 
všudy, občerstvení zdarma, pro děti růz-
né nafukovací skákací atrakce, reprodu-
kovaná hudba. Celé to odpoledne, které 
se protáhlo do pozdního večera, bylo 
pro celé rodiny příjemným posezením, 
při kterém se nikdo nenudil, neměl hlad 
ani žízeň. K vydařené oslavě narozenin 
přispělo i slunečné počasí. 

jív
Foto: Jaroslav Vála

Zahájení se zúčastnil starosta města 
Jan Tourek

Výrobce obalů z vlnité lepenky připravil 
z tohoto materiálu pro návštěvníky i židle 

a stoly

Část návštěvníků oslav Děti si užívaly na nafukovacích atrakcích.

zahájení proběhlo 27. června 2009 rozlo-
mením kamenného bloku. I tento akt byl 
doprovázen bohatým programem v zá-
meckém parku.

Další výstavou ve volných prostorách 
byla výstava starých církevních předmětů 
pocházejících z depozitáře světelského dě-
kanského kostela sv. Václava. Poslední vý-
stava ve spolupráci s kulturním zařízením 
KyTICe návštěvníkům představila kolekci 
starých kočárků a kolébek. Právě kolébky 
byly instalovány v prostorách muzea.

V tomto roce se dobudovává poslední 
část stálé expozice, a to Sklářství na 
Světelsku. Tato část obsahuje informace 
o nejstarších sklárnách a staré technologii 
výroby skla. Dále pak historii broušení 
granátů na Světelsku. Tato část byla ote-
vřena v červnu loňského roku, a také zde 
nechyběl doprovodný program v zámec-
kém parku. 

Po prázdninách jsme začali naplňovat 
i další ze svých bodů našeho programu, 
a to poznávací vycházky a výlety. Již 
v minulosti jsme uspořádali několik spo-
lečných výletů, například do Čáslavi, kde 
jsme se zúčastnili dne otevřených dveří 
v podzemních chodbách pořádaného 
Muzejním a vlastivědným spolkem Včela 
Čáslavská, nebo na Lipnici, kde nám kas-
telán Marek Hanzlík umožnil prohlídku 
běžně nepřístupných prostor hradu. Zor-
ganizovali jsme dva výlety na Melechov 
a další do Dolních Kralovic na výstavu 
historických map a poté jsme si prohlédli 
staré dálniční mosty přes Želivku. 

Budování muzea skončilo, ale i nadále 
bychom ho chtěli zdokonalovat a doplňo-
vat. Pokud to bude možné, tak i nahrazo-
vat zapůjčené exponáty vlastními.

Od počátku vykonal Vlastivědný spo-
lek Světelsko pro město velmi mnoho 
v oblasti poznávání historie i kultury 
a celkově povznesl kulturní dění ve Světlé 
nad Sázavou. VSS spolupracuje s jinými 
spolky podobného zaměření a výsledky 
své činnosti předkládá občanům města 
v podobě dočasných výstav v muzeu 
a článků nepravidelně publikovaných ve 
Světelském zpravodaji a v obou dílech 
Vlastivědného sborníku Světelska.

Tato činnost představuje stovky a stov-
ky hodin strávených na našich projektech. 
A naší odměnou jsou spokojení návštěvní-
ci nejen muzea, ale i jiných našich akcí.

Na závěr bych ještě chtěl vzpomenout 
na ty, kteří náš spolek spoluzakládali, 
ale již nejsou mezi námi: Josef Vincenc, 
Dr. Václav Zajíček a Milan Semián.   

Karel Coufal
Foto v barevné příloze Jaroslav Vála
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DiaKoutek

Vážení čtenáři, 
léto je většinou z nás dychtivě očeká-

váno. Den je dlouhý, počasí bývá k pro-
cházkám a různým aktivitám přívětivější 
než sychravý podzim nebo zima, na za-
hrádkách leccos kvete a také zraje a láká 
k  sezobnutí.

A co diabetici, opravdu mají využít 
léto jen ke sportu, jízdám na kole, plavá-
ní, procházkám a z té zahrádky mohou 
jen ten salát, když je tam tolik jahod, 
malin, třešní a jiného ovoce? Opravdu 
diabetik nemůže třeba jahodové knedlí-

všeho byl Martin Mühlfait, který si kusy 
kamene odvezl domů a spolu s bratrem 
Tomášem je pomocí ocelových trnů 
a speciálního lepidla spojili do původní 
podoby. Potom přišla sobota 11. června 

a třetí z trojice dobrovolníků, Luděk 
Krupauer, odvezl opravený kříž svým 
kolovým bagrem zpět na místo a pomo-
hl usadit. Starý kamenný kříž je tak opět 
na kopci mezi dvěma lípami tak, jako 
tomu bylo po mnoho let předtím. A co 
k tomu dodal sám Martin Mühlfait? „Vů-
bec jsme to nedělali pro slávu, jen nám 
vadilo, že si toho nikdo nevšímal. Určitě 
budeme usínat s dobrým pocitem.“ 

Text a foto: jív

Křížek je opět na svém místě

Když byl v lednu loňského roku ob-
jeven kamenný kříž na kopci při silnici 
ze Světlé do Nové Vsi povalený na zem 
a rozlámaný na několik kusů, musel 
s každým soudným člověkem vztek 

lomcovat. Prý to snad bylo dílo nepozor-
ného buldozeristy, který tam odhrnoval 
sněhové závěje, ale nikdo to nedokázal. 
Trosky kříže se tam tak povalovaly hod-
ně dlouho, zarůstaly trávou a nakonec se 
ztratily.

Až po osmnácti měsících se spravený 
kříž objevil na svém původním místě. 
Bylo to dílo trojice ochotných dobro-
volníků z Nové Vsi, kterým osud této 
památky nebyl lhostejný. Iniciátorem 

Iniciátor záchranné akce Martin Mühlfait

ky, zmrzlinu, grilované maso a k němu 
pivo?

Není třeba zoufat. Sport určitě vhodný 
je. Když diabetik sportuje, jeho svaly 
spalují rychlý cukr, který je třeba v ovoci 
(proto je ovoce nutno vážit a nepřekra-
čovat 100 g na porci, u citrusů a melou-
nu 250 g, váženo se slupkami). Pokud 
sportujete opravdu intenzivně a déle než 
30 minut, po domluvě se svým lékařem 
můžete toho „rychlého“ cukru více, než 
když sedíte, takže ovoce uzobávat bě-
hem námahy průběžně, kousek ovocné 

Moped́áci jeli opět Vysočinou

Agilní spolek Stadion klub Světlá nad 
Sázavou uspořádal v sobotu 11. června 
již 5. ročník populární Spanilé jízdy. 
Tentokrát připravili organizátoři dva 
okruhy: první osmadvacetikilome-

trový vedl ze Světlé přes Lipničku, 
Trpišovice, Bilantovu Lhotu do Ledče 
a dále přes Ostrov, Pavlov a Opatovice 
zpět do Světlé nad Sázavou. Druhý 
okruh měřil 75 kilometrů a peloton 
mopedů jel po trase Světlá n. S. – Nová 
Ves – Okrouhlice – Krásná Hora – Věž 
– Humpolec – Budíkov – Řečice – Dol-
ní Město – Lipnička s cílem ve Světlé 
nad Sázavou. Na tuto spanilou jízdu 
již tradičně přijeli majitelé mopedů 
ze Žebráku, Žatce, Dolních Kralovic, 
Čáslavi, Kralup nad Vltavou, Zruče 
nad Sázavou, Libochovic, Humpolce 
a také z Prahy. Přesně v poledne, když 
na radnici odbíjely hodiny dvanáctou, 
odstartovala od radnice rovná stov-
ka Stadionů a dalších typů mopedů 
k první etapě. Bylo mezi nimi i šest 
žen, Hana Čechová z Rakovníka, Jana 
Michajlová z Libochovic, ze Žebráku 
Iva Hrubá a domácí trio Míša Novot-
ná, Mirka Janečková a Jindra Kalvo-
dová. Aby byl statistický výčet celý, 
nejstaršími účastníky byli Josef Zíma 
z Kublova a Bohumil Foukal z Kralup 
nad Vltavou, oba ročník narození 1939. 
Od takových „mladíků“ je to slušný 
sportovní výkon. 

Text a foto: jív
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buchty slazené fruktosou o přestávce 
volejbalového turnaje, během výletu na 
kole malou zmrzlinu (raději hodně pod-
mraženou a smetanovou než roztékající 
se vodovou).

Ovocné knedlíky si také klidně občas 
dopřejte. Na oběd se obvykle počítá 
se 60 gramy sacharidů, takže pokud od-
vážíte povolené množství ovoce tj. 100 g 
třešní nebo jahod, spotřebovali jste cca 
15 g sacharidů a tak ještě 45 g zbývá na 

Viadukt dosloužil

Po 108 letech byl železniční via-
dukt nad Láneckou ulicí rozřezán 
a odvezen do šrotu a na jeho místo 
usazen nový, vyrobený v mostárně 
v Záboří nad Labem. Je rovněž oce-
lový, ale s větším rozpětím. Jeho dél-
ka je přes 16 metrů, šířka 5,5 metru 
a váží kolem 38 tun.

Jeho přeprava  trvala asi tři hodiny, 
tahač jej přivezl do Světlé na podvalní-
ku krátce po půlnoci z 29. na 30. květ-

na a během následujícího dopoledne 
došlo k jeho instalaci. Práci mohut-
ného jeřábu sledovalo několik desítek 
lidí, mnozí z nich s připravenými fo-
toaparáty. O půl dvanácté dosedl most 
na betonové patky – a bylo po divadle, 
diváci se rozešli a pro dělníky nastala 
rutinní práce jak na viaduktu, tak pod 
ním.

V pondělí 20. června projel po vi-
aduktu první vlak. Bylo to ve 13.46 

hod. a žádná velká sláva se nekonala. 
Zastávka Světlá n. S. – město dosta-
la nové nástupiště, ale zatím zůstala 
přístupná pouze od sídliště Na Bradle 
a z ulice Zahradní a červeně natřená 
příhradová konstrukce nového viaduk-
tu svítila do dálky. Vlak přijel, zasta-
vil, zahoukal a odjel. Pár přihlížejících 
si udělalo na památku snímek a pod 
viaduktem dál pokračovaly stavební 
práce.

Text a foto: Jaroslav Vála

Mistrná práce jeřábníka

Usazování nového viaduktu

zbytek oběda: těsto na knedlíky, posyp 
a polévku. Polévka typu vývar se zeleni-
nou a masem nebo česnečka zahuštěná 
pouze sýrem neobsahuje sacharidy žád-
né, dejte si klidně velký talíř, tekutiny 
v létě potřebujeme všichni. A knedlíky? 
Těsto dělejte nejlépe tvarohové, tvaroh 
neobsahuje žádné sacharidy. Druhé  
nejvhodnější by bylo bramborové, bram-
bory mají 20 g sacharidů na 100 g syrové 
brambory, ale třeba mouka má na 100 g 

sacharidů 70 g, takže tou opravdu šetřete. 
Na knedlíky je možno nasypat zase tva-
roh, náhradní sladidlo, omastek sachari-
dy také neobsahuje. Variantou posypu je 
skořice (ne skořicový cukr!) nebo kakao 
(nikoli granko, které obsahuje cukr). 
Proti takto složenému obědu určitě není 
námitek.

A grilované maso s pivem? Maso cukr 
neobsahuje, některé dresingy a dipy 
a omáčky mohou, takže vyberte ty vhod-
né nebo připravte sami. Tučnost masa 
neovlivní hladinu glykemie, ale tělesnou 
váhu ano, pokud bojujete s nadváhou, vy-
bírejte si kuře, ryby, grilovanou zeleninu. 
A pivo nebo víno je také alkohol, takže 
určitě nedoporučím diabetikům léčeným 
metforminem. Ostatním by sklenička 
k jídlu při výjimečné příležitosti vadit 
neměla, je ale rozumné se přece jen do-
mluvit předem se svým lékařem.

Krásné léto přeje
MUDr. Eva Pěkná, diabetologická 

ambulance nemocnice HB

Protagonistou byl Světelák 

Skvělé divadlo pro širokou světelskou 
veřejnost připravila stavební skupina fir-
my Chládek a Tintěra společně s jeřáb-
nickou četou společnosti APB Plzeň při 
pokládání téměř čtyřicetitunové ocelové 
mostní konstrukce na vybetonované zá-
klady železničního mostu v Lánecké uli-

ci. V jedné z hlavních rolí tohoto před-
stavení vystupoval mistr jeřábník sedící 
za ovladači mohutného jeřábu DEMAG 
AC 200. Všichni přihlížející – včetně te-
levizních štábů – žasli, když jeřáb, jehož 
výložník lze vysunout až do výšky 84 m, 
zvedl celý most do výšky a s milime-
trovou přesností jej usadil na předem 
vybetonované mostní pilíře. Zajímavostí 
určitě je, že tím šikovným jeřábníkem 
byl Světelák, třiapadesátiletý Luboš 
Srna, který shodou okolností v mládí 
bydlel v těsné blízkosti železničního ▶
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mostu. Na slova o tom, že na svoji 
práci může být hrdý, odpověděl:

„Určitě je to pro mě zajímavá práce 
a když se daří, potom to je radost. Je-
řábničině se učím již pětadvacet let, 
začínal jsem na malých jeřábech a na 
tomto velkém dělám šest let. Pracoval 
jsem na stavbách televizních vysílačů, 
větrných elektráren i větších mostů, než 

je tento. Před dvěma roky jsem usazoval 
nádrž vodárny v Přísece. Když mě práce 
zavála daleko od domova, nikdy bych si 
nepomyslel, že jednou budu při rekon-
strukci mostu, na který jsem se dříve 
díval každý den.“

Text a foto: jív

▶ Z naší farnosti

Poznej svůj kostel 
Pod tímto názvem proběhl v pátek 

17. června večer, jehož smyslem bylo 
seznámit naše spoluobčany se životem 
naší farnosti a přiblížit kostel i jako 

historickou dominantu našeho města. 
Slavnostní večer zahájili naši nejmenší 
z pěveckého sboru Světlo pod vedením 
MUDr. Brhelové. Měli jsme možnost 
vyslechnout skvěle zvládnutý přednes 
autorských textů, které napsali žáci 
paní učitelky Ivany Měkotové a  jejich 
společným jmenovatel byla rodina. 
Tento program symbolicky otvíral vý-
stavu výtvarných prací našich nejmen-
ších, které vznikaly na půdě fary při 
jejich pravidelných setkáních, a origi-
nálních obrazů dětí ze ZUŠ. Všechny 
přítomné zaujalo perfektně zvládnuté 
vystoupení skupiny NaPrášky. Poděko-
vání patří kulturnímu zařízení KyTICe 
za zapůjčení výstavních panelů a za 
poskytnutí zázemí v knihovně pro dět-
ské účinkující. 

J. R.

Koncert jako poděkování za školní 
rok
Snad za to může tlumený zvuk 

kostelních varhan, snad nějaká jiná 
síla, ale bývá zvykem, že v tradičních 
katolických rodinách je koncentrace 
muzikantů a zpěváků vyšší, než ve 
zbytku populace. Že tomu není jinak 
ani u nás ve Světlé, potvrdil koncert, 
který proběhl v neděli 26. června 

v kostele sv. Václava. Vystoupily zde 
děti z místní farnosti a postupně před-
vedly to nejlepší, co se na své hudební 
nástroje dosud naučily. Slyšeli jsme 
tak flétny, kytary, zpěv, klarinet, sa-
xofon a mnoho zdařilých přednesů na 

varhany. Dle návštěvníků, převážně 
z řad rodičů a příbuzných, se koncert 
velmi vydařil a několikrát padlo slovo 
o jeho zopakování v dalších letech. Ať 
už se uskuteční nebo ne, přejeme všem 
hudebníkům dostatečnou porci elánu 
a vytrvalosti k dalšímu učení a hlavně 
velkou radost ze hry.

Markéta Prášková
Foto: Iva Kovandová

Dne 26. května 2011 oslavila 
MUDr. Irma Němečková 

98. narozeniny.
Foto: Petr Mahler
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Fotbalové počty po sezoně

Největší, nejoblíbenější, nejpopulár-
nější, to vše patří k fotbalu, proto je 
na místě malá inventura světelského 
fotbalu po sezoně 2010/2011.

Je nepsanou pravdou, že se úspěšnost 
nejen fotbalových klubů odvozuje od 
úspěšnosti prvního týmu dospělých 
a je tomu tak i v FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou. A mužstvo vedené tre-
nérem Františkem Polákem, složené 
téměř z vlastních odchovanců, skončilo 

v I. A třídě na pěkném druhém místě 
za TJ Sapeli Janovice. V šestadvaceti 
zápasech fotbalisté Světlé pouze čtyři-
krát prohráli a třikrát hráli nerozhodně. 
Velice příznivý byl pro mužstvo poměr 
vstřelených a obdržených gólů 73 : 32, 
to znamená téměř 3 vstřelené góly na 
zápas. Největší zásluhu na tom měl 
kanonýr týmu Mirek Křikava, který se 
s jedenačtyřiceti brankami stal vůbec 
nejlepším střelcem krajských soutěží na 
Vysočině. V tabulce střelců týmu byli za 

Křikavou: Jiří Valenta a Tomáš Tůma 5, 
Luboš Rezek a Roman Závorka 4. Právě 
další Rezkovy góly chyběly ještě k lepší 
produktivitě týmu, když tento fotbalista 
chyběl v sestavě pro zdravotní důvody 
téměř celou jarní polovinu soutěže.

Před startem jara, po domácím pod-
zimním vítězství nad vedoucími Jano-
vicemi, viděli někteří nekritičtí fandové 
Polákovo mužstvo již v krajském přebo-
ru. Leč realita byla jiná. Fotbalisté FK 
Bohemia zůstali v I. A třídě a v se-

Víte, že...

…dnem 1. 8. 2011 nabývá účinnosti 
ústavní zákon, kterým se mění název 
vyššího územního samosprávného celku 
Vysočina na Kraj Vysočina? Skuteč-
nost, že Vysočina jako jediný z českých 
a moravských regionů neměl v názvu 
slovo kraj, činila podle předkladatelů 
potíže s používáním názvu při komuni-
kaci s úřady veřejné správy, při uzavírání 
smluv s obchodními partnery i občany.

Podíváme-li se do nedávné historie, 
není to první změna. Kraje jako vyšší 
územní samosprávné celky České repub-
liky byly zřízeny 1. ledna 2000, náš jako 
Jihlavský kraj. Už 31. květen následující-
ho roku se však stal dnem vyhlášení no-
velizujícího ústavního zákona č. 176/2001 
Sb. a Jihlavský kraj získal nový název 
Vysočina, což bylo iniciováno předchozí 
anketou mezi občany kraje a usnesením 
zastupitelstva kraje. Spolu s hlavním 
městem Prahou to byly jediné kraje 
v republice, které neměly v názvu stano-
veném ústavním zákonem slovo „kraj“. 
Kraj ale 2. srpna 2010 navrhl ústavní zá-
kon, kterým se název mění na Kraj Vyso-
čina, a Poslanecká sněmovna 23. března 
2011 tento návrh ve znění komplexního 
pozměňovacího návrhu reagujícího na 
stanovisko vlády schválila.

***
…pracovníci Technických a bytových 

služeb města Světlá n. S. instalovali 
na sloupy veřejného osvětlení plastové 

truhlíky s květinami? Objektiv zachytil 
při této činnosti Jiřího Papeže a Josefa 
Kotěru na mostě přes Sázavu. 

…za křižovatkou ulic Nádražní a Jo-
sefodolská je směrovka, která naviguje 
návštěvníky, cyklisty a řidiče k Micha-
lovu statku v Pohledi? Směrovka má 
standardní hnědý kabát s piktogramem 
památky tak, jak jsou značeny všechny 
významné turistické a kulturní cíle 
v Evropě.

Řečeno úředním jazykem jedná se 
o svislou dopravní značku č. IS 24b 

„Kulturní nebo turistický cíl“ dle vyhláš-
ky č. 30/2001 Sb.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶
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První sezona v Pěšinkách

Sportovní zařízení města Světlá nad 
Sázavou, s. r. o., jsou novou firmou, 
jejímž hlavním předmětem činnosti 
a podnikání je provozování a správa 
tělovýchovných a sportovních zařízení 
v majetku města, dále organizování 
sportovní, kulturní a vzdělávací čin-
nosti a marketingová činnost spočívající 
zejména v uzavírání reklamních smluv. 
Jediným společníkem a zakladatelem je 
město Světlá nad Sázavou.

Provoz sportovního centra  je kon-
cipován celoročně – v zimě jako hala 
s ledovou plochou, v létě jako víceú-
čelové sportovní zařízení s moderním 
povrchem sport – court k provozování 
sálových sportů, pořádání kulturních 
akcí, výstav, koncertů, prodejních 
akcí, sportovních kempů a soustředění. 
Celoročně zajišťujeme zázemí pro ne-
ziskové organizace města a občanská 
sdružení (klubovny). Dále zajišťujeme 
provoz veřejně přístupného internetu, 

zoně 2011/2012 přibude další derby, 
když z B třídy postoupily sousední 
Habry. Příznivci světelského fotbalu se 
tedy mají nač těšit. 

Jak celou sezonu hodnotil trenér Fran-
tišek Polák? 

„Předně, vůbec nejsem zklamaný 
z toho, že jsme nepostoupili. Vždyť naší 
prioritou nebyl postup, ale hrát na špici 
tabulky s vlastními odchovanci. To, že 
jsme skončili druzí a uhráli 60 bodů, což  
by v předešlé sezoně stačilo na postup, 
není určitě důvodem k tomu, být zkla-
maný. Velice mě potěšilo, že jsme doma 
neztratili ani bod. Pravda, na hřištích 
sousedů jsme naopak čtyřikrát prohrá-
li. Kladem do příštích let pro světelský 
fotbal je to, že se nám podařilo do kádru 
zabudovat některé dorostence, kteří se 
v zápasech rozhodně neztratili. Pokud 
budou poctivě trénovat, potom budou 
určitě platnými hráči A i B mužstva. 
Stejně tak potěšila nebývalá produkti-
vita útočníka Mirka Křikavy. Radost mi 
udělal nestárnoucí brankář Petr Janota 
svojí spolehlivostí.“

Čelo tabulky I. A třídy po skončení 
soutěže 2010/2011:

1. TJ Sapeli Janovice 21 4 1 71:19 67 b.
2. FK Bohemia 
    Světlá nad Sázavou

19 3 4 73:32 60

3. Spartak Pelhřimov B 13 5 8 39:27 44
4. SK Přibyslav 13 5 8 50:39 44
5. FC Chotěboř 12 7 7 45:32 43

A jak dopadla ve svých soutěžích další 
družstva FK Bohemia Světlá n. S.?

„Béčko“ dospělých hrálo okresní pře-
bor a ze čtrnácti účastníků dokončilo 
soutěž na 8. místě se ziskem 28 bodů, 
když 8 zápasů vyhrálo, 4 remízovalo 
a 14 zápasů prohrálo. Okresní přebor 
vyhráli fotbalisté Sokola Lučice, kteří 
postoupili do I. B třídy.

C mužstvo dospělých skončilo ve 
4. třídě okresu na 5. místě s osmi vý-
hrami, sedmi remízami a pěti prohrami. 
Získalo 31 bodů při poměru vstřelených 
a obdržených gólů 41:37. Vítězem sou-
těže se stal Sokol Leština B, který tak 
postoupil do 3. okresní třídy.

Stalo se tradicí, že fotbaloví dorosten-
ci Světlé ve své soutěži nezáří.  V I. třídě 
kraje Vysočina skončili s devětadvaceti 
body na nelichotivém 11. místě s devíti 
vítězstvími, dvěma remízami a patnácti 
prohrami. Alarmující by měl být počet 
97 obdržených branek! 

Ani starší žáci neprožili zářivou sezo-
nu. Hráli krajskou I. třídu a se ziskem 
pouhých 11 bodů za 3 výhry, 2 neroz-
hodné výsledky a 15 proher. Brankové 
skóre 24:80.

U družstva mladších žáků lze hovořit 
o blýskání na lepší časy. V I. třídě kraje 
skončili v jedenáctičlenné tabulce na 
pěkném 4. místě, když za 12 vítězství 
a 3 nerozhodné výsledky získali 39 bodů 
a dokázali vstřelit 70 branek.

Text a foto: jív

Trenér František Polák

Fotbalové kabiny dosloužily
Až přijdou v srpnu fotbaloví příznivci 

na hřiště v Nádražní ulici, zjistí, že zmi-
zely stařičké kabiny, které fotbalistům 
sloužily více než padesát let a již dávno 
nevyhovovaly dnešním standardům. 
Demolice fotbalového zázemí je jisto-
tou, že se hráči konečně dočkají lepších 
podmínek.

Text a foto: jív

Fotbalové kabiny před demolicí

▶

posilovny a regenerace (sauna, vířivka). 
Naším cílem je co největší využití haly, 
zejména mládeží a širokou veřejností 
města i mikroregionu Světelska. Nově 
naše společnost spravuje fotbalový 
areál v Nádražní ulici, kde má své pů-
sobiště fotbalový klub Bohemia Světlá 
nad Sázavou.

Společnost začala svůj provoz v září 
2010. Celou zimní sezónu využíval 
sportovní halu ke svým tréninkům 
a zápasům hokejový klub Sklo Bohe-
mia Světlá n. S., dále oddíly krasobrus-
lení a synchronizovaného bruslení. Na 
ledové ploše jsme od října organizovali 
světelskou hokejovou ligu neregistrova-
ných. Volné jednotky ledu byly poskyt-
nuty komerčně pro veřejnost. Každou 
středu, sobotu a neděli patřila ledová 
plocha veřejnému bruslení. V rámci 
veřejného bruslení jsme zorganizovali 
několik akcí v netradičním duchu (rej 
masek, bruslení s písničkou, vánoční 
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Hokejbalový svátek v Pěšinkách

Česko – Německo 10:0
Přípravné utkání reprezentačních 

týmů Česka a Německa, hrané v ha-
le Sportovního centra v Pěšinkách 

v sobotu 11. června, bylo pro všechny 
příznivce sportu opravdovým svát-
kem. Po nástupu mužstev na plochu 
zazněly státní hymny a samotné 
utkání zahájila čestným vhazováním 
světelská místostarostka Lenka Arno-
tová. Čeští reprezentanti potvrdili roli 

bruslení apod.) Dopolední čas patřil 
základním a středním školám Světlé 
n. S. a mikroregionu.

Co se týká ostatní činnosti, ve spo-
lupráci s oddíly šachů a stolního tenisu 
jsme zorganizovali turnaje, kterých se 
zúčastnili i zájemci z řad široké veřej-
nosti. Ve vstupní hale proběhla výstava 
Světelsko ve fotografii.

Co nabízíme?  
V  zimním období zejména pronájem 

ledové plochy na hokej, krasobruslení 
a výuku tělesné přípravy žáků našich 
škol. V letním období pronájem plochy 
pro řadu sportů (badminton, hokejbal, 
florbal, futsal, házená, in-line bruslení 
a další pohybové aktivity). V letním 
období lze plochu využít k pořádání 
kulturních a společenských akcí. Velmi 
dobře začala fungovat liga futsalu, znač-
nému zájmu se těší florbal a badminton. 
V nejbližším období bychom rádi popu-
larizovali zejména in-line bruslení nebo 
hokejbal, tedy sporty u nás méně rozší-
řené. V rámci in-line víkendů chceme 
nabídnout veřejnosti odbornou instruk-
táž základů in-line bruslení a zejména 
dětem nabídnout tyto kurzy formou 
letního příměstského tábora. V květnu 
se v naší hale uskutečnily mezinárodní 
mistrovství ČR v kung-fu a folklórní 
festival Horácko zpívá a tančí. Konalo se 
zde také atraktivní utkání v hokejbalu ve 
spolupráci s reprezentačním týmem ČR.

Kromě haly nabízíme celoročně po-
silovnu, zasedací místnost, regenerační 
služby, občerstvení, veřejně přístupný 
internet, hernu pro rodiče s dětmi, stol-
ní tenis, půjčovnu in-line bruslí.

Finanční náklady:
Vzhledem k tomu, že jsme museli na 

počátku provozu dovybavovat sportovní 
zařízení, byly pořizovací náklady vyšší. 
Celkové náklady činily 4 494 722,59 Kč 
a výnosy 4 904 258,89 Kč. V částkách 
jsou započítány nájmy za pozemky, 
které činily 826 718,75 Kč. Město nám 
poskytlo na provoz dotaci 2 979 400 Kč, 
úřad práce na mzdy 40 000 Kč. Tržby 
z reklam byly 243 992,60 Kč, vlastní 
činností jsme vydělali 746 024,98 Kč. 
Máme však i dlužníky – např. hokejový 
klub HC Sklo Bohemia nám ke konci 
roku 2010 dlužil 113 122,13 Kč. V prů-
běhu 1. čtvrtletí 2011 se tento dluh 
navýšil na 136 800 Kč. Všechny částky 
jsou bez DPH.

Významné jsou položky provozních 
nákladů – z  nejvyšších položek stojí 

za zmínku: elektřina 601 590,13 Kč, 
plyn 272 426,07 Kč, voda 34 183,82 Kč, 
mzdy 941 368 Kč, sociální a zdravotní 
pojištění 309 988 Kč, nákup zboží do 
bufetu 265 004,63 Kč, dovybavení bu-
fetu 200 191,83 Kč, dovybavení skladů 
a strojovny 276 567,30 Kč. 

Věříme, že veřejnost najde do našeho 
sportovního centra cestu a že moderní 
zařízení bude sloužit opravdu široké 
vrstvě zájemců o pohybové aktivity.

Mgr. Jaroslav Beránek
jednatel společnosti

Reprezetační tým

favorita a zvítězili přesvědčivě 10:0 po 
třetinách 1:0, 4:0, 5:0. Zajímavé bylo 
trenérské obsazení obou reprezenta-
cí. Hlavní trenér našich hokejbalistů 

Drahomír Kadlec byl dlouholetým re-
prezentantem v ledním hokeji, vždyť 
startoval na šesti mistrovstvích světa 
(1996 mistr světa) a v roce 1992 získal 
bronzovou medaili na OH. Stejně tak 
německé střídačce velela zajímavá 
osobnost hokejové historie. Dieter He-
gen reprezentoval Německo na pěti ▶

Kapitáni reprezentačních týmů Německa 
a České republiky (zleva) Markus Schülz 
a Petr Chmel se zdraví před zahájením 

utkání

Kapitán Markus Schülz a místostarostka 
Světlé Lenka Arnotová před čestným 

vhazování míčku do hry
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olympijských hrách a v roce 2010 
byl jmenován do síně slávy Meziná-
rodní hokejové federace. Již tato jmé-
na svádí k myšlence, že hokejbal hrají 
především bývalí hokejisté, ale opak je 
pravdou. Sám předseda Českomorav-
ského svazu hokejbalu Josef Kozel to 
vyvrátil: „Valná většina současných 
ligových hokejbalistů začínala právě 
s tímto sportem, v této době máme re-
gistrováno 38 000 hokejbalistů mužů 
i žen. Máme i mládežnické reprezen-
tace.“  Potvrdil to též reprezentant Jan 

Bacovský, který byl právě ve Světlé 
jmenován hokejbalistou roku uplynulé 
sezony. Na otázku, jaká je jeho hoke-
jová minulost, prohlásil. „Hokej jsem 
nikdy nehrál, na bruslích jsem stál 
tak třikrát v životě. Jsem z pěti souro-
zenců a hokejbalový sport byla v mém 
případě z nouze ctnost pro svoji malou 
finanční náročnost.“ Na závěr slova 
německého trenéra Hegena, která 
pronesl na pozápasové tiskové konfe-
renci: „Náš výkon zde ve Světlé určitě 
ovlivnila únava z dnešní dlouhé cesty 
autobusem, která trvala deset hodin. 
Ale moc se nám tu líbilo, děkujeme za 
přijetí a hlavně – máte krásný zimní 
stadion.“ 

Po uzávěrce
Při zápase v Pěšinkách ještě nikdo 

z diváků netušil, že ve Světlé hrají bu-
doucí mistři světa. V neděli 26. června 
se hrálo v Bratislavě finále světového 
šampionátu a Česká republika v něm 
porazila Kanadu 3:1. Mistři světa hráli 
v tomto složení: brankáři Heczko a Ji-
rotka, v poli Pospíšil, Tyburec, Rejthar, 
Příhoda, Růžička, Kudela, Hrabica, 
M. Chmel, Honický, Bacovský, No-
vák, Kubeš, Trčka, Wróbel, Hudeček, 
Kruček, Roušal, P. Chmel, Topolánek 
a Bílý.

Text a foto: jív

▶

Reprezentanti při státní hymně

Hokejové novinky z Pěšinek

Dá se říci, že světelský hokej stojí 
od května na nové startovní čáře, vý-
bor HC Světlá n. S. začal pracovat ve 
zcela nové sestavě. Předsedou klubu 
z Pěšinek je nyní Josef Havel a jeho 
zástupcem stále ještě aktivní hokejista 
Jan Krajíček. Ve funkci sekretáře zůstal 
Mirek Sklenář a v sedmičlenném výbo-
ru ještě jsou Jaroslav Doležal, Miroslav 
Kořínek, Tomáš Böhm, Pavel Zvěřina.

Ač je léto v plném proudu, bylo jedním 
z prvních nutných kroků nového vede-
ní přihlásit družstva do soutěží. Nejen 
světelský hokej se potýká s nedostatkem 
mládeže, proto je chvályhodné, že se 
kluby v regionu dohodly na vytvoření spo-
lečných týmů mládežnických kategorií. 
Představitelé klubu o tom informovali na 
společné schůzce s příznivci světelského 
hokeje.

Nejmenší adepti hokeje, tedy přípravka, 
absolvují sezonu turnajovým způsobem 
v rámci Krajského svazu ČSLH Vysočina. 
Družstva 3. a 4. tříd budou hrát společně 
s HC Ledeč n. S. jako HC Světlá n. S. kraj-
skou soutěž Vysočiny, mladší žáci si zase 
zahrají v barvách HC Ledeč n. S. ligu Par-
dubického kraje. Starší žáci, kterých má 
Světlá nejméně, budou hrát za HC Rebel 
Havlíčkův Brod žákovskou ligu a druž-
stvo dorostu HC Světlá nad Sázavou, dopl-
něné hokejisty HC Rebel Havlíčkův Brod 
a HC Ledeč n. S. bude účastníkem ligy 
Pardubického kraje. V lize juniorů Pardu-
bického kraje budou obhajovat bronzové 
medaile mladíci HC Světlá n. S.

V posledních sezonách bylo chloubou 
světelského hokeje A mužstvo dospělých, 
ale... O tom, jak to bude s A mužstvem 
v příští sezoně, informovali dva nejvyšší 
představitelé klubu Josef Havel s Janem 
Krajíčkem. „Dohodli jsme se, že vytvoří-
me z A a B mužstva jeden společný tým do-
spělých, který by měl reprezentovat město 
v nejvyšší soutěži Pardubického kraje. 
Zatím víme o dvou hráčích, kteří opustí 

tu dosud úspěšnou sestavu. Z pracovních 
důvodů odchází brankář Lukáš Studený 
a Michal Dolinský projevil zájem zahrát si 
2. ligu v Chotěboři, ovšem z Chotěboře nás 
zatím nikdo nekontaktoval.“ To byla slova 
Jana Krajíčka a předseda Josef Havel 
k tomu řekl: „21. června se v Pardubicích 
konal aktiv Pardubického krajského svazu 
ledního hokeje. Po bouřlivé debatě došlo 
k dohodě, že se spojí krajská liga s kraj-
skou soutěží  a  bude se hrát jako Krajská 
liga mužů Pardubického kraje. Přihlásilo 
se do ní 8 týmů a dalších 5 si vzalo do kon-
ce června čas na rozmyšlenou. Předpoklá-
dá se, že by tato soutěž mohla mít 10 až 12 
účastníků, což by bylo pro diváky mnohem 
zajímavější, než soutěž loňská.“  Oba nej-
vyšší „výboři“ světelského hokeje se po-
tom ještě pochlubili, že na led v Pěšinkách 
vyjedou hokejisté již 20. srpna a na první 
zářijový víkend se připravuje dvoudenní 
turnaj mladších a starších žáků za účasti 
klubů docela zvučných jmen. Zatím jsou 
jistí mladí hokejisté Pardubic, Tábora a HC 
Rebel Havlíčkův Brod. 

Text a foto: jív

Předseda hokejového klubu Josef Havel a místopředseda Jan Krajíček
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Stále se učí řemeslu hokejového trenéra

Devětatřicetiletý Aleš Totter ze Svět-
lé nad Sázavou má po absolvování stu-
dia na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy v Praze od loňské-
ho roku diplom s nejvyšším vzděláním 
hokejového trenéra u nás. Práce na 
hokejové střídačce byla pro něj odmala 
opravdovým snem. Na otázku, kdy se 
rozhodl, že se bude věnovat hokeji, od-
pověděl. „To si pamatuji. Když mi bylo 
šest let, přinesla babička domů časopis 
Stadion a na titulní straně obálky byla 
velká fotografie tehdy slavného hokejo-
vého brankáře Jiřího Holečka. Od té 
doby mě to táhlo stále více k hokeji.“ 

Aleš začínal s trénováním skutečně 
od píky, s žáčky v havlíčkobrodské 
Kotlině. Další štací byla někdejší bašta 
našeho hokeje Brno, odkud se stěhoval 
do pražských Holešovic na Spartu a na 
doporučení hokejisty se zkušenostmi 
z NHL Františka Musila přišel trénovat 
na Vysočinu, do jihlavské Dukly, na la-
vičku extraligových juniorů. Tam však 
nebyl, jak se říká „prorokem“ a namířil 
si to na zimní stadion do Chomutova, 
rovněž k extraligovým juniorům a to 
byla jeho zatím poslední štace v našem 
hokeji. K ukončení angažmá Aleše 
Tottera v Jihlavě se v rozhovoru zveřej-
něném v dubnu loňského roku v deníku 
MF Dnes vyjádřil skutečný hokejový 
znalec Jaroslav Holík. Mimo jiné na 
jeho adresu řekl:

„Aleš byl poslední trenér, který v Jih-
lavě za něco stál. Na něm byl vidět 
zájem, on trávil na zimáku osm hodin 
denně. Sledoval týmy od „šestek“ po 

„áčko“, diskutoval s hráči. Pořád na 
sobě pracuje, stejně jako Petr Jaroš 
(trenér gólmanů). Jel dokonce na svoje 
náklady na tři týdny do Ameriky, aby 
se podíval, jak se tam hokej dělá. To 
je jiný trenér než ti, kteří přijdou deset 
minut před začátkem tréninku a dvě 
minuty po něm už jsou pryč.“

V srpnu loňského roku Aleš kývl 
na nabídku další osobnosti z historie 
našeho i zaoceánského hokeje Petra 
Klímy, který mu nabídl trenérskou stáž. 
Mimochodem Petr Klíma po svém od-
chodu z tehdejšího Československa 
zažil v zámoří skvělá hokejová léta. 
Dlouho hrál v Detroitu Red Wings, 
v roce 1990 získal s Edmontonem Oi-
lers vysněný Stanley Cup. Nyní vlastní 
v Detroitu hokejový klub PK WAR-
RIORS AAA, ve kterém se připravují 

mladí talentovaní hokejisté od 10 do 
16 let. A právě u těchto mladíků měl 
možnost Aleš Totter po celou sezonu 
vést tréninky. Je to zvláštní trénovat 
jako Čech hokejisty v zemi, kde se 
hraje slavná NHL a lední hokej tam je 
doslova náboženstvím. 

– Aleši, jak Vás ti kluci brali?
Docela v pohodě, tam má trenér 

ohromnou autoritu a vše je ulehčeno 
i tím, že se všichni snaží za všech okol-
ností dávat hokeji v tréninku i zápa-
sech maximum. A je nemyslitelné, aby 
například rodiče nějakým způsobem 
zasahovali do práce trenéra, byť byl 
z Česka. Prostě s demokracií tam jsou 
úplně někde jinde, než tomu je u nás.

– Jaký vztah mají mladí Američané 
ke sportu?

To, že se tam velká většina mladých 
lidí věnuje sportu, je normální a běžné 
je, že do takových dorosteneckých let 
provozují i tři sporty současně. Ne, 
jako tomu je mnohdy u nás, že trenér 
nesnáší, když se jeho svěřenec věnuje 
souběžně i dalšímu sportu. To je krát-
kozraké, vždyť když dítě provozuje 
více sportů, získává na všestrannosti, 
jeho tělo není zatěžováno jednostranně. 
Teprve později se rozhoduje pro sport, 
který pro něj bude prioritou.

– Aleši, na závěr, co pro Vás zname-
nal ten devítiměsíční pobyt v Americe?

Především to byla další ohromná 
zkušenost na mé trenérské cestě. Vedl 
jsem tréninky talentovaných hokejistů 
v dorosteneckém věku podle nových 
metod, vždyť hokej je živý sport, stá-
le se vyvíjí a nemá cenu trénovat tak 
jako před deseti lety. Měl jsem k to-
mu vytvořeny vynikající podmínky. 
V dopoledních hodinách jsem většinou 
studoval angličtinu, měl jsem možnost 
navštěvovat tréninky profesionálního 
klubu Detroit Red Wings, to vše mě ne-
smírně obohacovalo. Věřím, že všech-
ny ty zkušenosti budu mít možnost 
využít v další trenérské práci.

Po návratu z Ameriky si Aleš zajel 
do Bratislavy na světový šampionát, 
kde se vedle sledování hokejových zá-
pasů zúčastnil též dvou mezinárodních 
sympozií pořádaných IIHF. V současné 
době tráví hokejový trenér Aleš Totter 
chvíle odpočinku doma ve Světlé nad 
Sázavou, rád si zajde zahrát tenis.

Text a foto: jív

Futsalová liga se líbila 

První ročník světelské futsalové 
ligy, který byl dalším projektem k na-
plnění myšlenky všestranného využití 
Sportovního centra Pěšinky, skončil 
v sobotu 25. června závěrečným tur-
najem o konečné umístění. Dvanáct 
týmů hrálo od dubna vždy v pondělí 
a ve středu systémem každý s každým 
základní část soutěže. 

Po odehrání šedesáti šesti zápasů vy-
krystalizovala následující tabulka: 

 1. Zborná Ledeč n. S. 30 bodů, 
 2. GLASSPO 29, 
 3. S.U.D 27, 
 4. Pronotors 24, 
 5. SOŠZ Světlá n. S. 16, 
 6. Chlapíci Havlíčkův Brod 16, 
 7. Příseka 16, 
 8. Veteráni 15, 
 9. P.I.V.O. 8, 
 10. Druhanov 7, 
 11. FK Prémium 3, 
 12. Z.D.A. Světlá n. S. 3. ▶
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Po této základní části byli vyhlá-
šeni nejlepší střelci soutěže a zde je 
pořadí nejlepších.  
 1. Miroslav Křikava (S.U.D.) 46 gólů, 
 2. Pešek (Zborná) 21, 
 3. Turek (Zborná) a Císař (P.I.V.O.) 20.

Poté následoval závěrečný turnaj 
o konečné umístění, který pokazili 

svojí neúčastí futsalisté Zborné z Led-
če, když v roli vítěze základní části 
mohli bojovat o celkové prvenství. 

Osmička prvních týmů hrála čtvrt-
finále: SOŠZ Světlá n. S. – Pronotors 
4:2, S.U.D. – Chlapíci Havl. Brod 
2:0, GLASSPO – Příseka 1:0, Veterá-
ni – Zborná Ledeč n. S. kontumačně 
3:0. Semifinále: GLASSPO – S.U.D. 
1:1 (na penalty 2:1), Veteráni – SOŠZ 
Světlá n. S.  1:0. 

Potom již zbývaly zápasy o konečné 
pořadí I. ročníku světelské futsalové 

ligy. O 5. místo si to rozdali hráči Pří-
seky a havlíčkobrodských Chlapíků, 
po remíze 2:2 byla na penalty úspěš-
nější Příseka. 

V boji o bronzovou příčku porazili 
zkušení futsalisté S.U.D. tým SOŠZ 
4:0 a ve finále tým GLASSPO zvítězil 

Vítězný tým I. ročníku fusalové ligy Světelska.
Stojící zleva: Matěj Pešek, Martin Karel, Jiří Pospíšil, Tomáš Hradecký a Jan Krajíček. 
Uprostřed je Radim Křišťan. Dolní řada zleva: Jan Pohnětal, Martin Křikava, Michal 

Havel, Petr Dvořák

nad fotbalovými legendami v sestavě 
Veteránů 3:1. 

Závěrem byli vyhlášeni nejlepší 
hráči soutěže. Cenu nejlepšího bran-
káře získal po hlasování všech týmů 
Jaroslav Doležal z družstva Druha-
nov a nejlepším hráčem v poli byl 
vyhlášen Bohuslav Císař, který hrál 
v bílých barvách týmu P.I.V.O. Byla 
to vydařená akce, která určitě přispěla 
k možnostem sportovního vyžití v na-
šem městě, vždyť během tří měsíců si 
v sestavách dvanácti týmů zahrálo na 
umělém povrchu Sportovního centra 
v Pěšinkách více než 120 mladších 
i starších milovníků kulatého míče. 

jív 
Foto: jív (1), araut (1)

Konečná tabulka I. ročníku 
futsalové ligy Světelska:

  GLASSPO Světlá n. S.
  Veteráni 
  S.U.D. Světlá n. S.
  SOŠZ Světlá n. S.
  Příseka
  Chlapíci Havlíčkův Brod
  Pronotors Světlá n. S.
  Zborná Ledeč n. S.
  P.I.V.O. Světlá n. S.
  Z.D.A. Světlá n. S.
  FK Prémium
  Druhanov

Jaroslav Doležal přebírá od ředitele 
turnaje Vlasty Nevorala ocenění pro 

nejlepšího brankáře

Krajské kolo Poháru rozhlasu

▶

Starší i mladší žáci světelské ZŠ v Ko-
menského ul. po vítězstvích v okresním 
kole populární atletické soutěže pro 
žáky základních škol Poháru rozhlasu 
startovali 24. května v krajském finále 
v Třebíči. 

Chlapci ze Světlé měli možnost zazá-
vodit si na pěkném atletickém stadionu 
s kvalitní osmiproudou tartanovou drá-
hou a stejně tak kvalitních sektorech 
pro technické disciplíny. Na třebíčském 
stadionu se ten den sešla skutečně silná 
konkurence, vždyť na startu bylo 247 
dětí z devatenácti škol kraje Vysoči-
na. A jak si mladí atleti, reprezentující 
základní školu ze Světlé nad Sázavou, 
vedli?

Mladší žáci (6. a 7. třídy, ročníky 
1999 – 1997)
Běh na 60 m: 

 1. Jakub Zuzák (ZŠ Jemnice) 8.58 s, 
 17. Martin Vávra 8.58, 

 20. Filip Krejčí (oba ZŠ Komenského 
Světlá n. S.) 9.33

Běh na 1000 m: 
 1. Alexandr Říčan (ZŠ Žďár n. S.) 

3:17.16 min. 
 7. David Bílek 3:23.56, 
 14. Čestmír Holan 3:58.45, 
 15. Tomáš Major (všichni ZŠ Komen-

ského Světlá n. S.) 4:00.13
Štafeta 4 x 60 m: 

 1. ZŠ Jemnice 30.90 s. 
 6. ZŠ Komenského Světlá n. S. (ve 

složení: T. Vlček, D. Bílek, F. Krej-
čí, M. Vávra) 34.11

Skok vysoký: 
 1. Filip Koch (ZŠ Jihlava Seifertova) 

140 cm, 
 5. – 9. Tomáš Vlček 135, 
 10. Josef Kocourek 130 (oba ZŠ Ko-

menského Světlá n. S.)
Skok daleký: 

 1. Martin Balnoha (ZŠ Humpolec) 
521 cm, 
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 7. – 8. Filip Krejčí 439, 
 10. Martin Vávra 365 (oba ZŠ Ko-

menského Světlá n. S.)
Hod kriketovým míčkem: 

 1. Jaroslav Růžička (ZŠ Jihlava Sei-
fertova) 70.14 m, 

 9. Tomáš Vlček 50.17, 
 12. Jan Hokynář (oba ZŠ Komenské-

ho Světlá n. S.) 48.17.

Pořadí družstev:
1. ZŠ Jemnice 4578 bodů
2. ZŠ Seifertova Jihlava 4440
3. ZŠ Hálkova Humpolec 4320

Horní řada zleva: Č. Holoubek, J. Kocourek, L. Vlček, V. Sekyra, M. Prášek, 
vedoucí družstva R. Štefánek, V. Čapek, D. Trpišovský, P. Ulč, V. Blažek, T. Major 

a M. Drahozal. Dolní řada: M. Vávra, J. Piskač, D. Krupauer, J. Kovanda, D. Plaskoň

4. ZŠ Komenského Žďár n. S. 4135
5. ZŠ Komenského Světlá n. S. 3261

Starší žáci (8. a 9. třídy, ročníky 
1997 – 1995)
Běh na 60 m: 

 František Nikodém (ZŠ Brtnice) 
7.62 s, 

 5. Jan Kovanda (ZŠ Komenského 
Světlá n. S.) 7.98.

Běh na 1500 m: 
 1. Lukáš Slosarčik (ZŠ Jemnice) 
  4:44.82 min. 
 7. Jaromír Blažek 5.19.53, 

 14. Jakub Piskač 5:30.36, 
 16. David Trpišovský (všichni ZŠ Ko-

menského Světlá n. S.) 5:36.48
Štafeta 4 x 60 m: 

 1. ZŠ Jemnice 28.55 s, 
 3. ZŠ Komenského Světlá n. S. (ve 

složení: Vojtěch Holoubek, David 
Krupauer, Dominik Plaskoň, Jan 
Kovanda) 29.93

Skok vysoký: 
 1. Jakub Kraus (ZŠ Kamenice n. L.) 

170 cm, 
 5. – 9. Dominik Plaskoň a Václav Ča-

pek 155 cm, 
 13. – 15. Patrik Ulč 145 cm.

Skok daleký: 
 1. Jakub Kraus (ZŠ Kamenice n. L.) 

600 cm, 
 5. Jan Kovanda 549 cm, 
 9. Martin Prášek 515 cm, 
 15. Lukáš Vlček (všichni ZŠ Komen-

ského Světlá n. S.) 461 cm.
Vrh koulí:

 1. Václav Kadrnožka (ZŠ Jemnice) 
12.57 m, 

 5. Václav Čapek 11.44 m, 
 12. Martin Prášek 10.04 m, 
 13. Vojtěch Sekyra (všichni ZŠ Ko-

menskéh Světlá n. S.) 9.72 m.

Pořadí družstev: 
1. ZŠ Jemnice 6117 bodů
2. ZŠ Brtnice 5634
3. ZŠ Kamenice nad Lipou 5558
4. ZŠ Benešova Třebíč 5373
5. ZŠ Komenského Světlá n. S. 5274
6. ZŠ Sokolovská V. Meziříčí 5259      

Text a foto: J. Víšek
Na stupních vítězů nejlepší štafety na 4 x 60 m starších žáků. Na 3. místě stojí štafeta

 ze Světlé. Zleva: V. Holoubek, J. Kovanda, D. Plaskoň, D. Krupauer

Lukáš Vlček při svém skoku do dálky
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Kluci z Lánecké přivezli medaile

V červnovém čísle Světelského 
zpravodaje byla informace o vítězství 
fotbalistů ZŠ Lánecká v okresním 
kole McDonald´s Cupu v Havlíčkově 
Brodě a jejich postupu do krajského 
finále. To se hrálo 23. května v Jihlavě 
a družstvo vedené učitelem Martinem 

Sýkorou tam jelo s obavami, neboť na 
něj čekali samí vítězové okresních kol 
a co víc, ne všichni v sestavě světelské 
školy měli zkušenosti z podobných 
turnajů. 

Šest družstev bylo v Jihlavě roz-
děleno do dvou tříčlenných skupin, 
ve kterých se hrálo systémem každý 
s každým a první dva ze skupiny 
postupovali do semifinále. Klukům 
ze Světlé se podařilo hned v prvním 
zápase porazit Pelhřimov 4:0 a to 

jim již zaručovalo postup ze skupiny. 
Ve druhém zápase prohrála ZŠ Lánec-
ká těsně 0:1 s jihlavskou ZŠ Seifertova 
a v semifinále čekal na Světlou vítěz 
druhé základní skupiny a největší fa-

Nefalšovaná radost fotbalistů ZŠ Lánecká po vítězném utkání o 3. místo. Zleva se radují 
Jakub Černocký, Michal Sladkovský, Adam Skalický, Adam Böhm, Daniel Piskač, 

Pavel Boudník a Pavel Pavlovič

vorit, jihlavská ZŠ Rošického. Byla to 
opět těsná prohra 0:1, což znamenalo 
boj o 3. místo. Osud tomu chtěl, že 
soupeřem byl přemožitel ve skupině 
ZŠ Seifertova Jihlava. Kluci se neza-
lekli, s přehledem vyhráli 3:1 a získali 
bronzové medaile. A aby toho nebylo 
málo, světelský Pavel Pavlovič byl 
s pěti góly nejlepším střelcem turnaje. 
Závěrečný ceremoniál byl skutečně 
slavnostní, vždyť medaile a poháry 
předávali vedle druholigových fotba-
listů FC Vysočina také hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a jihlavský 
primátor Jaroslav Vymazal. O bron-
zový úspěch se zasloužili: Michal 
Sladkovský, Jakub Černocký, Adam 
Skalický, Adam Böhm, Daniel Piskač, 
Tomáš Kratochvíl, Pavel Pavlovič, Jiří 
Mráček, Pavel Boudník, Matěj Hoke, 
Lukáš Hanousek a Jan Peca.

Text a foto: jív

Výsledky krajského finále 
McDonald´s Cupu věkové kategorie 
2004 – 2001:
Základní skupina A: 
ZŠ Seifertova Jihlava – ZŠ Pražská 

Pelhřimov 3:1, ZŠ Lánecká Světlá 
n. S. – ZŠ Pražská Pelhřimov 4:0, ZŠ 
Seifertova Jihlava – ZŠ Lánecká Světlá 
n. S. 1:0

Pořadí skupiny A: 
1. ZŠ Seifertova Jihlava 6 bodů, 

2. ZŠ Lánecká Světlá n. S. 3, 3. ZŠ 
Pražská Pelhřimov 0

Pořadí skupiny B: 
1. ZŠ Rošického Jihlava 6, 2. ZŠ 

Školní Velké Meziříčí 3, 3. ZŠ Bartuš-
kova Třebíč 0

Semifinále: 
ZŠ Rošického Jihlava – ZŠ Lánecká 

Světlá n. S. 1:0, ZŠ Školní Velké Mezi-
říčí – ZŠ Seifertova Jihlava 2:1.

Utkání o 3. místo: 
ZŠ Lánecká Světlá n. S. – ZŠ Seifer-

tova Jihlava 3:1
Finále: 
ZŠ Rošického Jihlava – ZŠ Školní 

Velké Meziříčí 2:0 
Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek předávají 

pohár a diplom za 3. místo Adamovi Skalickému C
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Světelský Wimbledon vstoupil do druhé třicítky

Již 31. ročník populárního turnaje 
neregistrovaných tenistů se hrál na 
antukových kurtech TK Sklo Bohemia 

2. a 3. července. Při prezentaci zapsali 
pořadatelé do turnajového pavouku 
hlavní soutěže 23 hráčů. K tradičním 
favoritům Kubátovi a Málkovi z Cho-
těboře přibyl další a sice známý trenér 
druholigových hokejistů Hradce Králo-
vé Jiří Mička. 

Prognózy se potvrdily do puntíku, 
všichni se sešli v semifinále a k ním se 
přiřadil světelský Jaroslav Halík, který 
se z pětice Světeláků dostal v hlavní 
soutěži nejdál. Hráči, kteří neuspěli 
ve svém prvním zápase, měli možnost 
hrát ještě soutěž útěchy a nechyběly ani 
čtyřhry. V soutěži útěchy se světelský 
Tomáš Rosecký probojoval až do finále, 
ale v něm podlehl 2:6, 4:6 Vltavskému 
z Poličky. Závěr turnaje se pro nedělní 
vytrvalý déšť dohrával v hale.

Semifinále hlavní soutěže dvouhry: 
  Mička (Havlíčkův Brod) – Kubát 

(Chotěboř)  7:6, 6:4
  Málek (Chotěboř) – Halík (Světlá 

n. S.)  6:7, 6:1, 7:4

Finále:
  Málek – Mička  6:3, 6:3.

Semifinále soutěže útěchy: 
  Rosecký (Světlá n. S.) – P. Lukeš 

(Nová Paka)  6:1, 6:1
  Vltavský (Polička) – L. Lukeš 

(Nová Paka)  6:3, 6:4

Finále: 
  Vltavský – Rosecký 6:2, 6:4

Semifinále čtyřhry: 
  Bachura, Rybišar (oba Chrudim) 

– Švorc, Švorcová (Světlá n. S.) 
   6.4, 6:4.
  Kubát, Málek – Rábek (Uničov), 

Vltavský  7:6, 6:2

Finále: 
  Kubát, Málek – Bachura, Rybišar 
   6:3, scr.  

Text a foto: jívVítěz dvouhry i čtyřhry Miroslav Málek 
z Chotěboře

Po uzávěrce
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