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Kouzlo in-line bruslení
In-line bruslení je příjemná sportovní 

aktivita pro všechny, kdo mají rádi po-
hyb. Dá se říci, že je vhodná téměř pro 
každou věkovou kategorii – od relativně 
malých dětí až po pohyblivé seniory. 
Jedná se přitom o cenově relativně do-
stupný sport, investice je odvislá od naší 
náročnosti na vybavení – tedy brusle, 
chrániče, oblečení a další doplňky. Po-
hybu na bruslích se dá vcelku snadno 
naučit, zejména máme-li zkušenosti 
s klasickým bruslením. 

Možná si říkáte, proč se právě v tom-
to úvodníku rozepisuji o bruslení? Má 
to svůj důvod. V letošním roce jsem 
na různých místech naší vlasti strávil 
velmi příjemné chvíle při pohybu na in-

-line bruslích a pozoroval přitom nejen 
okolní krajinu, ale také lidi, kteří se 
tímto sportem bavili. 

A teď k jádru věci. Jistě vás napadne, 
kde v okolí Světlé začít bezpečně jezdit. 
Inu, příležitostí není opravdu mnoho. 
Potřebujeme především kvalitní rovný 
a hladký asfalt, kde nás neohrožují 

auta či motocykly. Tedy ideální je třeba 
cyklostezka. Jenže ta s vhodnými para-
metry zde zatím není. Pro začátečníky 
je vhodný delší úsek bez převýšení, pře-
hledný, nejlépe s travnatým okolím, kde 
se dá v případě nouze zabrzdit či upad-
nout do měkkého. 

Jistý náznak můžeme najít na asfaltce 
mezi Dolní Březinkou a Kukuřičným 
mlýnem v Mrzkovicích. I když zde 
není úplně ideální asfalt, lze tady často 
potkat bruslaře. 

Potěšila mě proto informace, že exis-
tuje projekt na vybudování cyklostezky 
podél Sázavy směrem na Dolní Březin-
ku a Mrzkovice. Věřím, že se nebude 
jednat jenom o cyklostezku, jako je 
třeba mezi Lipničkou a Dolním Městem 
s hrubým štěrkem prolitým asfaltem, 
ale že se zohlední také potřeby in-line 
bruslařů. 

Dokážu si živě představit využitel-
nost takovéto stezky. Vždyť velmi často 
jsem na cyklostezkách potkával třeba 
rodiče na bruslích, kteří jeli s kočárkem 
a společně se rekreovali při zdravém 

pohybu na čerstvém vzduchu. Rovněž 
jsem si dělal malý průzkum zájmu o tu-
to sportovní aktivitu mezi studenty naší 
uměleckoprůmyslové akademie. Z šesti 
set studentů má zájem o provozování 
in-line bruslení více než sedmdesát 
studentů, kteří mají i své vybavení. Lze 
také uvažovat o zapojení in-line brusle-
ní do hodin tělesné výchovy světelských 
škol a oživit tím pohybové aktivity 
žáků. 

Samozřejmě funkční cyklostezka pro 
kola a bruslaře je i přínosem pro rozvoj 
turistiky v regionu. Po zkušenostech 
z nedávno otevřené cyklostezky mezi 
Přibyslaví a Sázavou u Žďáru n. S. mohu 
říci, že ji využívá opravdu značné množ-
ství pohybuchtivých lidí. Mimochodem 

– povídání o této cyklostezce přinese 
další číslo SZ v rubrice Tip na výlet. 

Tedy věřme, že se podaří krok správ-
ným směrem a i naše město se bude 
moci pyšnit něčím podobným. Jistě si 
to nepřeji jenom já a naši studenti, ale 
i řada dalších obyvatel města. 

-mš- 

Slovo úvodem

Schůze rady 12. září

Rada města:
1.  Neschválila podanou žádost o změ-

nu podmínek nájemní smlouvy 
uzavřené mezi městem Světlá n. S. 
(jako pronajímatelem) a společnos-
tí T-Mobile Czech Republic, a. s. 
(jako nájemcem), spočívající ve 
snížení nájemného o 30 %.

2.  Schválila povolení oplocení pozem-
ku parc. č. 1164/1 dle přiložené si-
tuace na vlastní náklady žadatele.

3.  Souhlasila s provedením nátěru 
dveří kapličky v místní části Leš-
tinka. Financování bude zajištěno 
z prostředků osadního výboru Leš-
tinka.

4.  Souhlasila se zadáním projektové 
dokumentace Chodník v ulici Jo-
sefodolská v rozsahu od křižovatky 
ulic Josefodolská a Nádražní po že-
lezniční přejezd v ulici Josefodol-
ská. 

5.  Souhlasila s provedením úpravy 
pískoviště na dětském hřišti v ulici 
Na Sídlišti v roce 2012.  

6.   Schválila poskytnutí finančního 
daru firmě Zdeněk Secký – SEKY, 
TV studio HB, Uhry 413, 582 22 
Přibyslav ve výši 500 Kč na organi-
zaci 10. ročníku mezinárodní moto-
ristické soutěže Rallye Světlá, který 
se koná 1. 10. 2011.

7.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 2 000 Kč Základní ky-
nologické organizaci Světlá n. S. na 
pořádání veřejného závodu dle zku-
šebního řádu Kynologické jednoty 
ČR Brno, který se uskuteční dne 
15. 10. 2011.

8.   Schválila nákup 30 ks knihy Želez-
niční trať Jihlava – Německý Brod 

– Kolín na starých pohlednicích.
Jan Tourek, starosta města

Město Světlá nad Sázavou 
nabízí k prodeji 

14 stavebních 
pozemků 

o velikosti 650 – 900 m2 
v lokalitě Pod Vodárnou. 

Základní nabídková cena 650 Kč/m2. 

Inženýrské sítě (voda, kanalizace, 
elektro, plyn) budou připraveny 

na hranici pozemku. Jedná se 
o okrajovou část města, klidné 

prostředí.

Kontaktní osoba: 
Ilona Hladíková, 

MěÚ Světlá n. S., odbor majetku, 
investic a regionálního rozvoje, 

tel. 569 496 605, 
hladikova@svetlans.cz C
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Fotovoltaická elektrárna

Město Světlá n. S. uzavřelo v roce 
2010 Rámcovou smlouvu s Hansesolar 
CZ, s. r. o., o prodeji pozemku v lokalitě 
Lipnička za účelem výstavby fotovol-
taické elektrárny. Jedná  se o pozemek, 
za který město inkasovalo na základě 
nájemní smlouvy 1 800 Kč  ročně.

Fotovoltaická elektrárna zde byla vy-
budovaná v průběhu téhož roku a spuš-
těná do provozu v říjnu 2010. Přínos pro 
finance města je jednoznačně pozitivní. 
Za prodej pozemku a prodej práv k při-
pojení do sítě ČEZ město utržilo jedno-
rázovou částku, která činila po odvodu 
DPH 30 mil. Kč. Tyto peníze znamenají 
výrazné vylepšení rozpočtu města v do-
bě, kdy se v letech 2009 – 2011 snížily 
roční daňové příjmy zhruba o 9 – 10 mil. 
Kč  a kdy jsou kráceny nebo stagnují 
dotace na výkon státní správy ze strany 
státu. 

Podle kupní smlouvy s provozovate-
lem fotovoltaické elektrárny je součástí 
kupní ceny dále úplata ve výši 8,5 % 
měsíční odměny bez DPH fakturova-
né provozovateli distribuční soustavy 
a pak provozovatelem uhrazené během 
provozu PV. Za období říjen – prosinec 
2010 bylo městu připsáno na účet dalších 
278 963 Kč včetně DPH.

V letošním roce příjmy města dané 
podílem na výrobě elektrické energie 
činily k 31. srpnu 3 199 262 Kč. Lze 
předpokládat, že za zbylé čtyři měsíce 
roku získáme dalších 250 – 300 tis. Kč 
v závislosti na intenzitě slunečního 
záření.  Příjem města z provozu FVE  
v jednotlivých měsících je uveden v ná-
sledující tabulce.

 
připsáno na účet města 

s DPH
po odvodu 

DPH
leden 45 159 37 633
únor 188 675 157 229
březen 402 714 335 595
duben 472 868 394 057
květen 568 019 473 349
červen 515 486 429 571
červenec 441 793 368 160
srpen 484 548 403 791

3 119 262 2 599 385

Při pohledu do tabulky vidíme, že 
„nejjasnější“ měsíce roku byly květen, 
červen a srpen, kdy FVE vydělala nejví-
ce. Naopak měsícem s nejmenší intenzi-
tou slunečního záření je prozatím leden.  

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí finančního odboru

Máme vracet cestovní doklady?

Televizními novinami proběhla 
zpráva o pokutách za nevracení 
cestovních dokladů. Vzhledem k to-
mu, že desetitisícová pokuta se stala 
strašákem, poskytujeme občanům 
následující informace. 

Cestovní doklad je veřejnou listinou. 
Držitel je povinen chránit cestovní 
doklad před ztrátou, poškozením nebo 
zneužitím. Další povinností občanů je 
odevzdat bez zbytečného odkladu ne-
platný cestovní doklad nebo cestovní 
doklad, který je zaplněn záznamy. Kdo 
získá cestovní doklad jiného občana 
(např. nálezem), je povinen ho rovněž 
odevzdat. Tuto povinnost má i ten, kdo 
získá cestovní doklad osoby, která 
zemřela (byla prohlášena za mrtvé-
ho), popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu 
nebo odcizení, jestliže cestovní doklad 
nalezne nebo jej získá zpět jinou ces-
tou. Cestovní doklady se odevzdávají 
orgánu příslušnému k jeho vydání, ma-

tričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu 
nebo neprodleně na vyžádání orgánům 
policie.

Pokud občan neodevzdá neplatný 
cestovní doklad nebo cestovní doklad, 
který je zaplněn záznamy, případně 
nalezený, či jinak získaný cestovní 
doklad, dopouští se přestupku podle 
zákona o cestovních dokladech a lze 
mu uložit pokutu do 10 000 Kč.

Městský úřad Světlá n. S., přestože 
se občas stává, že nejsou doklady ode-
vzdány „neprodleně“, možnost uložit 
uvedenou sankci zatím nevyužil. Pří-
padné pochybení občanů řeší projed-
náním věci.

Přesto, že postoj zdejšího úřadu 
je vstřícný, nelze na něj hřešit, při 
opakovaném pochybení se sankce 
ukládají, i když ne v maximální výši, 
proto neváhejte s vrácením cestovního 
dokladu. 

Bc. Bohuslava Vondrušová, OSŠaŽ

Nový územní plán 

V dnešním Zpravodaji Vám přináší-
me další informaci o postupu přípra-
vy nového územního plánu Světlá nad 
Sázavou. 

Jak jsme již dříve informovali, proběh-
lo dne 16. 3. 2011 veřejné představení 
předběžného návrhu připravovaného 
územního plánu s odborným výkladem 
Ing. arch. Martina Dobiáše z projekční 
firmy DRUPOS – PROJEKT, v. o. s. To-
hoto setkání se zúčastnili občané, kteří 
měli konkrétní dotazy, ty s nimi byly 
konzultovány a ze strany zpracovatele 
územního plánu jim byla podána infor-
mace, jak je který konkrétní problém 
v územním plánu řešen. Na tomto setká-
ní byly ještě podány podněty k zapraco-
vání a po konzultaci s projekční firmou 
byly dle možností zohledněny v návrhu 
územního plánu.

Dalším krokem ve zpracování byla 
příprava návrhu pro společné projed-
nání, kdy se vyjadřují dotčené orgány 
a posuzují návrh územního plánu z hle-
diska jimi hájených zákonů. Kontrola 
proběhla i ze strany krajského úřadu 
Kraje Vysočina. Po ukončení lhůty pro 
podání stanovisek byly projekční firmě 
předány podklady k úpravě vyvolané 
zaslanými stanovisky. 

Nyní se nacházíme ve fázi veřejného 
projednání. Jeho úkolem je předložit 
veřejnosti k seznámení upravený návrh 
územního plánu s možností připomín-
kování. Termín tohoto projednání je 
stanoven na 2. 11. 2011 v 15:30 hod. 
ve velké zasedací místnosti městského 
úřadu ve Světlé n. S. Jednání bude 
opět s odborným výkladem architek-
ta. Bližší informace jsou na úřední 
desce a webových stránkách města: 
http://www.svetlans.cz/ – Městský úřad 

– Územní plánování a ÚAP – Územní 
plánování – Světlá nad Sázavou – nový 
územní plán 2009

Výše zmíněným projednáním bude 
zakončen proces projednávání návrhu 
územního plánu a ten bude následně 
předložen zastupitelstvu města k vydání, 
které se předpokládá v prosinci tohoto 
roku. 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Bár-
ta, stavební odbor, tel. 569 496 662, 
barta@svetlans.cz

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru stavebního úřadu 

a územního plánování
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V poslední době se na náš odbor 
dopravy obrací mnoho řidičů s žá-
dostí o poskytnutí informací týka-
jících se změn platných s účinností 
od 1. 8. 2011. Po pěti letech existence 
bodového systému došlo k několika 
výrazným změnám.

Začněme tedy s těmi nejdůležitější-
mi, které jsou v zákoně č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a jsou novelizovány zákonem č. 133/2011 
Sb.:

Psychotesty pro vybodované – vybo-
dovaní „řidiči“ budou muset před vráce-
ním řidičského oprávnění projít doprav-
ně-psychologickým vyšetřením. Test 
stojí několik tisíc a platí si ho sám řidič. 
Každý vybodovaný řidič si uvedené vy-
šetření zajišťuje sám.

Zimní gumy povinné – od listopadu 
do konce března budou zimní gumy po-
vinné všude. Tedy pouze na sněhu, ledu 
a námraze nebo pokud „lze předpoklá-
dat, že se na vozovce sníh, led či námraza 
mohou vyskytovat.“ Poslední slovo, jestli 
jste to mohli nebo nemohli předpokládat, 
bude mít policie.

Alkohol za volantem bez bodů – do 
0,3 promile je jízda bez bodu. Nulová 
tolerance, ale stále zůstává. Řízení pod 
vlivem je stále přestupek a platí i finanč-
ní pokuta ve výši od 2 500 do 20 000 Kč 
a zákaz řízení na půl roku až jeden rok. 
Nad 0,3 promile hrozí 7 bodů a pokuta 
50 000 Kč. 

Odbor dopravy zdejšího městského 
úřadu od počátku letošního roku již 
projednal 16 přestupků týkajících se al-
koholu a byly uloženy pokuty v celkové 
částce 140 000 Kč. 

Technické kontroly kdykoliv – policista 
může řidiči přikázat, aby zajel ke stanici 
technické kontroly vzdálené až 4 km 
(max. 8 tam i zpátky) a v  případě, že se 
na vozidle najde závada, zaplatí prohlíd-
ku řidič.

Radary bez cedulí – jistě jste si všimli, 
že s účinností tohoto zákona byly od-
straněny značky upozorňující na rada-
ry. Obecní strážníci budou moci měřit 
rychlost jen na místech určených policií. 
Řidiče tedy už nevaruje cedule: „Měření 
rychlosti“ a „Konec měření rychlosti“.

Řidičské průkazy se mění dřív 
– zkracují se lhůty pro výměnu starých 
řidičských průkazů.  Řidičské průka-
zy vydané v letech 2001 nebo 2002 si 
jejich držitelé musí vyměnit do konce 

roku 2012 a řidičské průkazy vydané od 
1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 přestanou platit 
od konce roku 2013.

Jak je patrné ve výše uvedených pří-
kladech, zákon o silničním provozu je 
v některých bodech přísnější, ale naopak 
v některých přestupcích dochází k to-
mu, že uvedený přestupek byl bodově 
ohodnocen a v současnosti není. Jedná 
se zejména o tyto přestupky: řízení bez 
platného posudku o zdravotní způsobi-
losti, ohrožení přecházejícího chodce 
na silnici, kam řidič odbočuje, řízení 
vozidla s jinou registrační značkou, ne-
dovolená jízda po tramvajovém pásu, 
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního 
pruhu, nerozsvícená světla během dne, 
nerespektování zákazové nebo příkazo-
vé značky.

Největším nešvarem, který se projevuje 
na ORP Světlá n. S., je jízda bez přísluše-
ného řidičského oprávnění. Od začátku 
letošního roku do současné doby jsme 
projednali 11 přestupků a uložili pokuty 
v celkové výši 270 000 Kč.  Tito uvedení 

„řidiči“ si neuvědomují, že neohrožují jen 
sebe, ale i ostatní účastníky v silničním 
provozu a k neštěstí je velmi blízko. 
Také sankce za tento přestupek nejsou 
malé, rozpětí pokuty je od 25 000 do 
50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho 
roku do dvou let. Pro tyto „řidiče“ toto 
znamená, že pokud mají vysloven zákaz 
činnosti, nemohou jít ani do autoškoly 
a v případě, že tam již jsou, nemohou být 
připuštěni k závěrečné zkoušce.

A trocha statistiky na závěr. V našem 
ORP je celkem 13 276 řidičů, z toho 1069 
již byly uděleny nějaké body. Z tohoto 
celkového počtu má jeden bod zazna-
menáno již 207 řidičů, dva body pak 449 
řidičů, tři body 127 řidičů, čtyři body 75 
řidičů, pět bodů 47 řidičů, šest bodů 26 
řidičů, sedm bodů 62 řidičů, osm bodů 18 
řidičů, devět bodů 15 řidičů, deset bodů 5 
řidičů, jedenáct bodů 2 řidiči a dvanáct 
bodů 36 řidičů. Dále ze statistiky vy-
plynulo, že nejvíce bodů bylo uděleno 
řidičům ve věku 24 a 25 let, následuje 
pak další skupina řidičů ve věku 37 let. 
Nejvíce ohroženou skupinou řidičů, kteří 
dosáhli nebo dosáhnou hranice dvanácti 
bodů, je v našem ORP skupina řidičů ve 
věku 29 let, 31 let a překvapivě i řidičů ve 
věku 47 let. V současné době tedy z dů-
vodu „vybodování“ nejezdí 36 řidičů.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Odbor dopravy informuje

Informace pro včelaře

Krajská veterinární správa pro Kraj 
Vysočina vydala dne 5. 9. 2011 naříze-
ní č. 10/2011 o mimořádném opatření 
ke zdolání nebezpečné nákazy – moru 
včelího plodu. Byla zjištěna dvě ohniska 
výskytu moru včelího plodu a to v k. ú. 
Hroznětín u Číhoště a v k. ú. Vrbice 
u Leštiny. Ochranné pásmo je vymeze-
no v okruhu 5 km od ohnisek výskytu 
nákazy. 

Město Světlá n. S. do ochranného 
pásma zasahuje částečně katastrálním 
územím Opatovice u Světlé n. S. Na-
řízení stanoví chovatelům a držitelům 
včelařského zařízení povinnost dodr-
žovat preventivní opatření proti moru 
včelího plodu. 

Nařízení č. 10/2011 o výskytu nebez-
pečné nákazy a o opatřeních v ochran-
ném pásmu včetně mapy je uloženo na 
Městském úřadu Světlá n. S., odboru 
životního prostředí, a je možné do něj 
nahlédnout v úřední dny pondělí a stře-
da od 8 do 17 hod. a v pátek od 8 do 
15 hod.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

Kočky a okolí

Vážení,
protože se neustále opakují stížnosti 

na kočky v blízkosti sídliště, přede-
vším v Dolní ulici, a bylo toho již 
o tomto problému napsáno opravdu 
mnoho, rád bych upřesnil pár důleži-
tých informací. 

Odchycení koček a předání ke kas-
traci by měl (mohl) provádět jejich 
vlastník. Pro informaci uvádím, že 
cena za provedenou kastraci kočky 
(samice) se pohybuje kolem 800 Kč. 
Dle názoru právníků je vlastníkem 
koček ten, kdo o ně pečuje (např. jim 
poskytuje potravu); ten pak za zvíře 
nese odpovědnost se všemi důsledky. 

Vyzývám tímto majitele koček zdr-
žujících se v „opuštěném domě“, aby 
je řádně zabezpečili tak, aby nedochá-
zelo ke znečišťování veřejných prostor, 
obtěžování ostatních občanů a v pří-
padě vzniku onemocnění je předali 
k ošetření veterinárnímu lékaři.

Jan Tourek, starosta  
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Kriminalita na Světelsku
motorových vozidel pro všechny skupiny 
do dubna 2012. Ve věci policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinů ohrožení pod vlivem návykové 
látky a maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání.

Policisté ve Světlé n. S. přijali oznámení 
o vloupání do rodinného domu. Neznámý 
pachatel se v noci na 29. 8. vloupal do 
rodinného domu v ulici J. J. Staňka. V pří-
zemí domu pak z volně odložené peně-
ženky odcizil finanční hotovost, dále pak 
peněženku s finanční hotovostí a doklady 
a v jedné z místností pak ze zásuvky od-
cizil finanční hotovost v papírových ban-
kovkách. Odcizením způsobil majitelům 
škodu v celkové výši nejméně 21 000 

V sobotu 27. 8. krátce po 21. hod. byl 
policejní hlídkou ve Světlé n. S. stavěn 
řidič osobního vozidla. Ten však na 
znamení k zastavení vozidla nereagoval 
a začal před hlídkou ujíždět. S vozidlem 
poté zajel mezi řadové garáže, kde vozi-
dlo zanechal nastartované a nezajištěné 
a z místa utekl. Krátce nato byl však hlíd-
kou dostižen. Na místě provedenou orien-
tační dechovou zkouškou bylo 48letému 
řidiči naměřeno 1,31 promile alkoholu, při 
opakovaných zkouškách pak nadýchal 1,41 
a 1,52 promile. Odběr krve řidič na místě 
odmítl. Z dalšího šetření pak vyplynulo, 
že muž má rozhodnutím Městského úřa-
du ve Světlé n. S. vysloven zákaz řízení 

Nový most v Lánecké ulici již slouží veřejnosti

Úmysl v tom zřejmě nebyl, ale stalo 
se, že zrekonstruovaný železniční most 
v Lánecké ulici byl oficiálně předán do 
provozu v sobotu 17. září, tedy ve stej-
ném měsíci jako původní, odstraněný 
letos v červenci.

Starý viadukt sloužil od září roku 1903, 
ale již dávno svými rozměry nevyhovoval 
současné silniční dopravě a navíc byl ne-
bezpečný pro chodce, neboť průchod pod 
ním byl možný jen vstupem do vozovky. 
Proto se světelští zastupitelé snažili již 
od počátku 90. let minulého století o jeho 
rekonstrukci, dokonce se v souvislosti 
se zajištěním bezpečnosti chodců uvažo-
valo o vybudování podchodu v jednom 
z mostních pilířů. Všechny snahy dovést 
tento projekt k úspěšné realizaci však 
vždy ztroskotaly na nedostatku finančních 
prostředků. Teprve v roce 2008 se jednání, 
především díky angažovanosti tehdejší 
starostky Lenky Arnotové, posunula ku-
předu a jistě tomu pomohla i petice obča-
nů, iniciovaná v souvislosti s nehodou, při 
které došlo ke střetu dítěte s projíždějícím 
vlakem (nakonec to byla nehoda s dobrým 
koncem). 

O dalším běhu událostí před samotnou 
realizací rekonstrukce mostu hovořil sta-
rosta města Jan Tourek ve svém projevu 
před slavnostním přestřižení pásky. Připo-
mněl, že v roce 2009 se začala připravovat 
projektová dokumentace, projekt mostní 
konstrukce vypracovala firma TOP NOC 
SERVIS, s. r. o., Praha a projektovou 
dokumentaci nových a úpravu stávají-
cích chodníků včetně vozovky zhotovilo 
Sdružení Ing. Kovandové. Dále starosta 
řekl: „Je na místě poděkovat tehdejší 
vládě České republiky, která se v době 
pádu místních skláren snažila našemu 
městu pomoci a výsledkem je mimo jiné 
realizace tohoto projektu. Poděkování 

patří i Kraji Vysočina, který v rámci této 
investiční akce zrekonstruoval svoji komu-
nikaci.“ Zvláštní poděkování potom adre-
soval firmě Chládek a Tintěra Pardubice 
za perfektně odvedenou práci při náročné 
rekonstrukci mostu.

Potom již přišlo na řadu slavnostní 
přestřižení pásky, které provedli ministr 
financí Miroslav Kalousek, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Vladimír No-
votný, generální ředitel a předseda před-
stavenstva firmy Chládek a Tintěra Par-
dubice Pavel Pejcha, starosta města  Jan 
Tourek a místostarostka Lenka Arnotová. 
Slavnostního aktu se vedle jmenovaných 
dále zúčastnili poslanec PČR za Kraj Vy-
sočiny Vladislav Jirků (TOP 09), zástupci 
firem podílejících se na tomto díle a někte-
ří světelští zastupitelé.

Město tak konečně získalo nový že-
lezniční most, který je svojí výraznou 
konstrukcí tou nejviditelnější změnou 
v Lánecké ulici. A co je důležité, pod 
mostem jsou po obou stranách vozovky 
dostatečně široké chodníky a zvýšila se 

světlá výška mostu ze 3 metrů na 3,60 
m. Současně byla upravena železniční 
zastávka, která je nyní přístupná po no-
vém schodišti, a zrekonstruováno bylo 
též 300 m vozovky v dolní části Lánecké 
ulice, upraveny chodníky s bezbariérový-
mi přechody.

Celá rozsáhlá rekonstrukce železniční-
ho mostu a části Lánecké ulice trvala od 
18. dubna, kdy se na místo stavby nastě-
hovali pracovníci firmy Chládek a Tintěra 
Pardubice, do 1. září, kdy začaly tuto loka-
litu plně užívat chodci a motoristé, tedy 
135 dní, byť slavnostní uvedení do provozu 
proběhlo ještě o 17 dnů později. 

Text a foto: jív

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje 

MěÚ Světlá n. S.

Místostarostka Lenka Arnotová 
v rozhovoru s generálním ředitelem 

firmy Chládek a Tintěra Pavlem 
Pejchou a stavbyvedoucím firmy panem 

Krumpárem

Nový most a Lánecká ulice v plném lesku

▶
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Ulice Nové město, 
dům čp. 192
První zmínka o domku je v pozem-

kové knize k roku 1858, jako první 
známí majitelé jsou uváděni v roce 1873 
František a Marie Křivohlavých (a též 
výměnek pro Václava Ptáčníka a jeho 
ženu Annu). V roce 1885 je to František 
Křivohlavý ml., v roce 1890 Jan a Marie 
Srbovi, v roce 1899 Alois Janák, v roce 
1910 Jan Srb, roku 1910 Josef a Anna 
Rasochovi a od roku 1920 Marie Raso-
chová. 

Na základě stížnosti Ludvíka Mül-
lera, majitele sousedního domu čp. 89/
182, byl dne 22. září 1911 sepsán pro-
tokol, v němž se konstatuje, že hnojiště 
manželů Rasochových „…přiléhá na 
zeď souseda a promačuje tuto zeď. Tuto 
vadu odstraniti lze tím, že podél zdi 
p. souseda v celé délce chlévků prase-
čích a hnojiště samotného bude zřízena 
zeď as 1.30 m vysoká, do hloubky nej-

méně 50 cm, a ze strany domu čp. 192 
hrubou omítkou cementovou opatřena, 
a sice tak, aby i základy ze strany té 

byly omítnuty. Tato omítka musí pak 
býti natřena asfaltovou isolační hmo-
tou, a sice nejméně 5 mm silnou, kteráž 

Kč. Poškozením dveří pak vznikla 
škoda 10 000 Kč.

Krátce před 18. hodinou v sobotu 
3. 9. vyjížděli policisté k dopravní neho-
dě, ke které došlo na silnici II. třídy před 
rodinným domem v obci Závidkovice. 
Pětatřicetiletý řidič osobního vozidla Ford 
Mondeo při projíždění levotočivé zatáčky 
nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíž-
dění levotočivé zatáčky vyjel s vozidlem 
mimo pravý okraj a narazil do oplocení 
domu, na pozemku domu pak narazil do 
dvou vzrostlých stromů. Ke zranění osob 
nedošlo. Nehodu řidič neoznámil a místo 
ihned opustil. Následně byl policejní hlíd-
kou dohledán v restauraci a přivezen zpět 
na místo. U řidiče byla provedena opako-
vaně orientační dechová zkouška s výsled-
ky 2,73 a 2,54 promile, řidič se podrobil 
i odběru krve ve zdravotnickém zařízení. 
Na místě nepředložil řidičský průkaz ani 
platný doklad prokazující pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla. Hmotná škoda 
byla vyčíslena na 60 000 Kč.

Z přečinu krádeže je podezřelý dvaa-
dvacetiletý muž ze Světlé n. S. Policisté ho 

podezřívají z toho, že v období od 15. 7. do 
5. 9. opakovaně vnikl do oploceného areá-
lu sběrného dvora ve Světlé n. S. a odtud 
odcizil kovový odpad v celkové hodnotě 
bezmála 5 400 Kč. Policisté ve věci konají 
zkrácené přípravné řízení.

V úterý 6. 9. proběhla i na Havlíč-
kobrodsku preventivní akce s názvem 
Zebra se za tebe nerozhlédne. Cílem 
celého projektu je připomenout dětem 
i dospělým zásady správného přecházení 
vozovky a tím snížit počet dopravních 
nehod, jejichž účastníky jsou chodci. Ten-
tokrát se akce uskutečnila od 12.30 do 14 
hod. ve Světlé n. S. Policisté z preventivně 
informační skupiny a dopravního inspek-
torátu zastavovali chodce a ptali se jich na 
správné přecházení vozovky. Za správné 
odpovědi obdržely děti dárečky, například 
úkolníčky, rozvrhy hodin nebo obrázek se 
zásadami bezpečnosti pro chodce.

K dopravní nehodě osobního vozidla 
s cyklistou vyjížděli policisté v pátek 
16. 9. krátce před polednem do Světlé 
n. S. Osmasedmdesátiletý řidič osobního 
vozidla Peugeot 106 odbočoval z hlavní 

na vedlejší komunikaci a při tom nedal 
přednost v jízdě protijedoucímu cyklis-
tovi na jízdním kole a došlo ke střetu. 
Pětatřicetiletý cyklista utrpěl lehčí zra-
nění a nežádal příjezd vozidla RZS. Po-
škozením vozidla a jízdního kola vznikla 
škoda 6 000 Kč. Alkohol byl u řidiče vo-
zidla na místě vyloučen, u cyklisty byla 
provedena orientační dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem 1,79 promile al-
koholu, při druhé zkoušce pak nadýchal 
1,74 promile. Za uvedený přestupek byl 
cyklista oznámen místně příslušnému 
městskému úřadu.

Poškození osobního vozidla šetří po-
licisté ve Světlé n. S. Neznámý pachatel 
v noci ze soboty na neděli 18. 9. vnikl na 
zahradu domu v obci Vlkanov a následně 
ve čtyřech místech rozřízl plátěnou stře-
chu u zde zaparkovaného vozidla Mazda 
MX-5. Dále nezjištěným předmětem po-
škrábal celý pravý bok vozidla. Poškozený 
majitel škodu vyčíslil na 60 000 Kč.

Z webových stránek Policie ČR

zpracovala -mk-

▶
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Hudební školička v MC Rolnička

Hudební školy YAMAHA vznikly 
v Japonsku v roce 1954. Od roku 1967 
fungují tyto školy v Německu a od 
roku 1994 působí v České a Slovenské 
republice. Najdete je po celém světě 
a patří se svými 700 000 žáky a 20 000 
učiteli k největším organizacím svého 
druhu. Zásada Hudební školy YAMA-
HA zní: Není nehudebních lidí. Jsou 
jen nerozvinuté talenty!

Yamaha Class Světlá n. S. vyučující 
výukové programy Hudební školy Ya-
maha Vám může od září 2011 nabídnout 

V Čechách
 • před 230 lety 13. října 1781 za vlády 

císaře Josefa II. byl vydán tzv. to-
leranční patent, který prolomil mo-
nopol katolické církve a legalizoval 
augšpurské, helvetské a pravoslavné 
vyznání;

 • před 70 lety 13. října 1941 českoslo-
venský pěší prapor 11 „Východní“ 
dostal rozkaz zapojit se do obrany 
přístavu Tobruk v Libyi.

Ve světě vědy a techniky
 • před 540 lety v roce 1471 vyšel první 

tištěný spis o zemědělství od Pietra 
de Crescentii „Opus ruralium com-
modorum“. O třicet let později byl 
přeložen i do češtiny;

Stalo se

nepropustí žádné vlhkosti do zdi p. sou-
seda.“

V nařízení ze dne 4. října 1911 pak sta-
rosta Václav Červenka majitelům domu 
píše: „Na základě vykonaného šetření 
předsevzatého dne 22. září 1911 odbo-
rem stavebním ve Světlé n. S. přikazuje 
se manželům Josefu a Anně Rasocho-
vým, aby mrviště při zdi domu čp. 89/182 
tamtéž takovým způsobem opatřili, aby 
souseda p. Ludvíka Müllera, majitele 
domu čp. 89/182 ve Světlé nijak nemohlo 
obtěžovati. Nová zeď může býti kamen-

ná as 40 cm silná, aneb cihlová 15 cm 
silná. Z ohledů zdravotních pak ukládá 
se pánům majitelům domu čp. 192 ve 
Světlé, aby dbali vždy o včasné vyvážení 
mrvy z hnojiště a o řádné čištění jímky.“ 
Na žádost Ludvíka Müllera bylo dne 
25. dubna 1912 provedeno komisionelní 
šetření, při němž bylo zjištěno, že maji-
telé domu čp. 192 dosud žádné úpravy 
hnojiště neprovedli, a byli vyzváni k ná-
pravě do 14 dnů.

Podle voličského seznamu z června 
1921 v domku žili obuvník Jan Mareš 

 • před 130 lety v roce 1881 postavil 
Thomas Alva Edison dynamo „Jum-
bo“, do té doby nejdokonalejší gene-
rátor na výrobu stejnosměrného prou-
du.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 110 lety v roce 1821 byly dle 

Seidlerovy kroniky v Dolní Březin-
ce otevřeny železné doly a vystavěna 
železná pec, obojí však bylo po krát-
kém čase zrušeno;

 • před 150 lety v roce 1861 byla bývalá 
papírna Josefem Schreibrem přesta-
věna na brusírnu skla a pojmenována 
Josefodol.

Josef Böhm

(*1870) s chotí Františkou (*1876), bru-
sič granátů Josef Mareš (*1899), sou-
stružníci perletě Josef Navrátil (*1888), 
Jaroslav Navrátil (*1893) a dělnice Anna 
Navrátilová (*1865).

Od roku 1921 je jako majitelka zapsá-
na Marie Pavelková, od roku 1924 Jan 
a Marie Kučírkovi. Smlouvou ze dne 
14. března 1927 byl dům převeden na 
Marii Bambasovou (manžel Bohumil 
Bambas). V roce 1963 jsou jako majitelé 
uváděni František a Marie Bláhovi.

Téhož roku podal Josef Ryšavý z Nové 
čtvrti čp. 448 na MěNV žádost o povo-
lení koupě domku, kterou rada MěstNV 
ve Světlé n. S. projednala a všemi hlasy 
schválila. Stavební úřad I. stupně při 
MěNV provedl odhad obecné ceny a ur-
čil ji na 5 000 Kčs.

Posledním dokumentem v archivu sta-
vebního úřadu, vztahujícím se k tomuto 
domu, je Rozhodnutí o odstranění stav-
by ze dne 19. 12. 1979. V odůvodnění se 
píše: „Dům čp. 192 v ulici Nové město 
byl vykoupen MěstNV Světlá n. S. z dů-
vodů špatného stavebního stavu v asa-
načním pásmu a dopravní závady na 
místní komunikaci. Objekt je vyklizen 
a proto odbor výstavby, komunálního 
hospodářství, služeb a obchodu MěstNV 
ve Světlé n. S. vydává rozhodnutí o od-
stranění stavby.“

Demolice domu čp. 192 byla provede-
na ještě do konce roku 1979.

-jv-

Prázdniny v Kraji Vysočina 
ve školním roce 2011/2012

Podzimní 
26. – 27. října 2011

Vánoční 
23. prosince 2011 – 2. ledna 2012

Pololetní
3. února 2011

Jarní
27. února – 4. března 2012

Velikonoční
5. – 6. dubna 2012

Hlavní/velké
30. června – 2. září 2012

již všechny tři programy určené pro 
předškolní děti a jejich rodiče.

Jak výuka probíhá? 
Program Robátka je určen pro děti od 

4(!) do 18 měsíců a děti v něm získávají 
první elementární povědomí o hudbě. 
Podstatou je proces „volného objevová-
ní“. Děti dostávají možnost pozorovat 
a objevovat nabízené předměty, podílet 
se na společném zpěvu, poslechu hudby 
a hudebně-pohybových hrách. Figurkou, 
která děti provází, roste stejně jako ony 
a prožívá s nimi témata vycházející 
z jejich života – koupání, uspávání, ▶
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Adaptační kurz gymnazistů 

Pro studenty prvního ročníku 
gymnázia byl na začátku jejich stu-
dia připraven čtyřdenní adaptační 
kurz v prostorách Kamenosochař-
ského střediska Lipnice n. S. Jeho 
cílem bylo vzájemné seznámení stu-
dentů a vyučujících v neformálním 
prostředí. 

V pondělí 5. září jsme se všichni se-
šli v půl deváté ráno, naložili dodávku 
zavazadly a pěšky vyrazili směrem 
na Lipnici. Vzhledem k dobré fyzické 
kondici studentů zabrala cesta pouhou 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na říjen: provázet nás bude 
pohádka O neposlušných kůzlátkách

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
Úterý:  Hudební školička
 19:00 hod. Večerní tvořivá dílna 
Středa:  8:30 – 11 hod.
 Volná herna
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
Pátek:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší

Keramická dílnička: 
 3. 10. domeček pro kůzlátka – kachel
 10. 10. hrneček na mlíčko
 17. 10. miska nebo talířek
 24. 10. strom na kraji lesa - kachel
 31. 10. nůše na trávu

Výtvarná dílna (dopolední):
 7. 10. louka plná květin – razítka
 14. 10. lízátka pro kůzlátka
 21. 10. vlk – koláž

Další program:
některou sobotu v říjnu (podle počasí) – sle-
dujte okno MC – společný výlet do Dýňového 
světa v Nové Vsi u Leštiny
lampiónový průvod S lampiónky za trpaslíčky 
bude vyrážet 10. listopadu v 17 hod. z Pěši-
nek (od staré pošty)

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi!
Přijďte si s dětmi pohrát: Kdo si hraje, nezlobí!

jídlo, pohyb, nemoci…, je tuleň Ro-
bík. Jednoduché tematicky uspořádané 
příběhy s písněmi a básněmi obsažené 
v příručce pro rodiče jsou doplněny 
hudbou na CD.

Program První krůčky k hudbě určený 
pro děti od 18 měsíců do 4 let vychází 
z předpokladu, že všechny děti spon-
tánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. 

Obsahem Prvních krůčků jsou jednodu-
ché písně, vyprávění, hudebně pohybové 
a rytmické hry, poslech skladeb, hra na 
rytmické hudební nástroje (včetně dopl-
ňujících výtvarných a pracovních činnos-
tí). K tématu je připravena odpovídající 
píseň, báseň a poslechová ukázka. Děti 
si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se 
sociálním vztahům. Hravá forma všech 
činností a rozvoj přirozené zvědavosti 
jsou předpokladem pro úspěšné zvlád-
nutí procesu učení v pozdějším věku. 
Pro rodiče i děti je k dispozici zpěvník 
a CD s nahrávkami písní. 

Program Rytmické krůčky volně na-
vazuje na První krůčky k hudbě, jedná 
se však již o cílenou hudební průpravu 
pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají 
hravou formou základy hudební nauky 
ve spojení s praktickými činnostmi. 
Důraz je kladen především na rozvoj 
hudební představivosti. Součástí výuky 

je elementární hra na hudební nástroje 
(zobcová flétna, keyboard, melodické 
rytmické nástroje…).

Výuka u všech předškolních programů 
probíhá jednou týdně, skupinu tvoří cca 
osm dětí v doprovodu jednoho z rodičů 
(prarodičů, apod.). Více informací na-
jdete na  www.yamahaskola.cz.

***
Yamaha Class Světlá n. S. ještě přijímá 

nové žáčky pro školní rok 2011/2012.  Po 
domluvě si můžete přijít lekci BEZPLAT-
NĚ vyzkoušet.

Výuka probíhá v MC Rolnička, Sá-
zavská 598, Světlá n. S., informace a při-
hlášky na tel. 739 253 341.

Radka Bouchalová

hodinu a čtvrt. Po příchodu následova-
lo ubytování, bezpečnostně-organizač-
ní pokyny a seznámení se s lokalitou. 

Odpoledne bylo ve znamení aktivit 
na seznámení kolektivu vedených pro-
fesionálním lektorem Pavlem Kučerou. 
Program se skládal z her kategorie ice-

-breaker, her na rozvoj důvěry, před-
stavivosti, skládání hlavolamů apod. 
Na úplném začátku se však všichni 
účastníci zamysleli nad svými obava-
mi a očekáváním do budoucích dnů, 
týdnů a let strávených na naší škole. 

▶
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Večer potom následovala bláznivá 
Fashion show, kdy studenti rozdělení 
do několika skupin reprezentovali 
různé módní salóny a jejich módní 
kolekce. Hlavním úkolem této hry byl 
rozvoj rétorických dovedností a kreati-
vity studentů. 

Úterní program začal krátkým stre-
činkem a dopoledne bylo vyplněno 
přednáškou a teoreticko-praktickým 
rozborem různých aktivit v rámci 
zážitkové pedagogiky. Odpolední 
program byl v režii Mgr. L. Zadi-
nové, která připravila pestrou škálu 
literárních soutěží a her. Aby studenti 
pohybově nezakrněli, přišla ještě před 
večeří série několika různých her. Ve 

večerních hodinách následovalo uklid-
nění v podobě Kavárny svět. Studenti 
si vyzdobili společenskou místnost, 
zapálili svíčky, navařili čaj a kávu 
a téměř do čtvrt na jedenáct diskuto-
vali o všem možném ze života. 

Středa byla zahájena opět krátkým 
strečinkem a několika hrami. Poté 
následoval blok angličtiny připravený 
Mgr. J. Neugebauerovou. Studenti se 
zde vzájemně představili, řešili různé 
jazykové úkoly a sestavovali puzzle 
z vlajek anglicky mluvících zemí. 
Odpoledne přišel vrchol celého kurzu. 
Kolegyně Mgr. E. Bernadová po dvou 
měsících příprav nachystala dobytí 
hradu Lipnice a jeho pokladu pomocí 

matematiky, logiky a důvtipu. Ve špič-
kově připraveném a akčním programu 
založeném na hledání, výpočtech, 
kreativitě a představivosti účinkovali 
také studenti vyšších ročníků gymná-
zia v roli strážných andělů a objevil se 

i hradní duch. Den nabitý akcí byl ve 
večerních hodinách završen táborá-
kem, opékáním a kytarou. 

Poslední den jsme se probudili do 
deštivého počasí. Čekalo nás zhodno-
cení celého kurzu a zpětná vazba pro 
studenty, zda se naplnilo něco z jejich 
očekávání či obav. Poté následoval už 
jenom přesun zpět do Světlé n. S. a ofi-
ciální zakončení kurzu. 

A reakce studentů? 
Patrik: Úvodní adaptační kurz se mi 

moc líbil, určitě bych ho zopakoval.
Ondra: Adapťák byl skvělej a zopa-

koval bych si to.
Sára: Doufám, že se do civilizace 

budu už vracet jako správný gymna-
zista a budu si alespoň pamatovat jmé-
na všech svých nových spolužáků.

Bára a Jana: Moc se nám to líbilo, 
klidně bychom si to zopakovaly.

Terka a Terka: Jsme přesvědčeny, že 
tento pobyt na Lipnici nám dal mnohé. 
Nejen nové kamarády, zážitky, vzpo-
mínky a legraci, ale i určité ponauče-
ní. Jsme za tento adaptační kurz moc 
vděčný a velice jsme si ho užili! Snad 
je to nejlepší vykročení na tu dlouhou 
cestu, která nás na této škole ještě 
čeká...

Text a foto: Mgr. Michal Šimek 
třídní učitel

Herní odpoledne

Hrajete si rádi? My jsme si hráli celý 
čtvrtek 15. září – v průběhu dopoledne 
jsme se seznámili s pestrou nabídkou 
hlavolamů a moderních společenských 
her. Nešlo jen o všeobecně známé Osad-
níky z Katanu, Alhambru či Bang!, na 
čtyřech stanovištích jsme si vyzkoušeli 
postřehové hry (Colori, Pippo, Circle, 

Dobble…), geometrické hry (Blokus 
Giant, Blokus, Blokus 3D a Ubongo), 
znalostní hry (Adios Amigos, Umí pra-
se létat?, Fauna a Dixit) a samozřejmě 
spoustu hlavolamů. V jednotlivých 
třídách nám pomáhali šikovní žáci de-
vátých tříd. 

Po obědě si ti, kteří měli zájem, přišli 
zahrát další hry s trochu složitějšími 
pravidly (Smallworld, Runeage, Galaxy 
trucker), nebo se vrátili ke hrám, které 
je zaujaly dopoledne. Pro žáčky, které 
tento druh zábavy (a učení, protože 
každou hrou se jistě naučí něco nového) 
zaujal, je tu každých čtrnáct dní kroužek 
společenských her. Kdo si hraje, ten pře-
ci nezlobí!

Mgr. Jan Mikeš
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Hurá do Krkonoš!

Začátek školního roku v ZŠ Komenské-
ho ulice byl zahájen netradičně. 25 žáků 
různých věkových skupin od pátých do 
osmých tříd se vydalo do našich nejvyš-
ších hor Krkonoš na týdenní turistický 
výcvik. Nádherné počasí i milí hostitelé  
manželé  Malkrabovi v penziónu Enzian 

přispěli ke zdárnému průběhu celého kur-
zu. Náročné turistické trasy nás zavedly  
k  Pančavskému vodopádu, pramenům 
Labe, Úpskému rašeliništi. Cestou česko-

-polského přátelství jsme po hlavním hře-
benu Krkonoš pokořili Sněžku. Pochvalu 
si zaslouží všichni účastníci, zdatní mladí 
turisté i jejich instruktoři.

Mgr. Jiřina Dvořáková

Mateřská škola Světlá n. S., Lánecká 698, příspěvková organizace

Od 1. 1. 2003 byla MŠ sloučena v je-
den právní subjekt s ředitelstvím v MŠ 
Lánecká – ředitelka Jana Rezková. 
Odloučeným pracovištěm je MŠ Síd-
liště (zástupkyně Hana Černá) a MŠ 
Pěšinky (vedoucí učitelka Jaroslava 
Chládová). Součástí každé MŠ jsou 
školní jídelny. Jídelnu v MŠ Sídliště 
využívají děti a učitelky z 1. stupně 
ZŠ Komenská a také soukromá MŠ 
Bambino.

Zřizovatelem MŠ je město Světlá 
n. S.

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku 
3 až 6 let, přednostně ty, které navště-
vují školu poslední rok před vstupem 
do ZŠ, a děti s místem trvalého pobytu. 
Zápisy do MŠ probíhají v měsíci dub-
nu každého roku. V loňském roce bylo 
zapsáno 180 dětí, 11 žádostí o zařazení 
do MŠ bylo zamítnuto, v průběhu roku 
bylo dodatečně přijato 7 dětí. Na škol-
ní rok 2011-2012 bylo přijato také 180 
dětí, do naplnění kapacity může být 
přijato ještě 10 dětí.

Ve třídách (počet tříd 7) pracují 
s dětmi plně kvalifi kované učitelky, 
pouze jedna nemá potřebnou kvalifi -
kaci. Úklid mají na starost 2 uklízečky 
a 3 školnice, ve školních jídelnách pra-
cuje 5 kvalifi kovaných kuchařek a 2 
pomocné kuchařky (mají potřebnou 
rekvalifi kaci), vedoucí školní jídelny 
je Petra Němcová.

Škola  má vypracovaný školní 
vzdělávací program s názvem „Jaro, 
léto, podzim, zima, v naší školce je 
to príma!“, jehož cílem je celoroční 
pozorování změn v přírodě, vytváření 
základů estetického vztahu k přírodě, 
ke světu, k životu, ke kultuře a umění 
a dále vést děti ke zdravému životnímu 
stylu (zaměření na ekologickou výcho-
vu). Program je schematický a umož-
ňuje učitelkám pracovat v jednotlivých 
třídách samostatně, uskutečňovat své 
vlastní nápady. Každá třída má zpra-
covaný svůj třídní vzdělávací program, 
při jeho tvorbě vycházejí učitelky 
z cílů ŠVP, z dobré znalosti dětí a pod-
mínek třídy a MŠ. Vzdělávání probíhá 
ve všech činnostech a situacích, které 
se v průběhu dne vyskytnou, vyváže-
ným poměrem spontánních a řízených 
aktivit. Specifi ckou formu představuje 
didakticky zacílená činnost, ve které 
pedagog s dítětem naplňuje konkrétní 
vzdělávací cíle formou záměrného 
i spontánního učení. Toto učení zaklá-

dáme na aktivní účasti dítěte  založené 
na smyslovém vnímání, prožitkovém 
a interaktivním učení, ve skupinách 
a individuálně. Všechny činnosti ob-
sahují prvky hry a tvořivosti.

Abychom umožňovaly dětem rozví-
jet svou osobnost po stránce tělesné, 
psychické a sociální, je třeba neustále 
hledat nové a optimální cesty k vytče-
nému cíli a to formou hodnocení všech 
činností vykonávaných v MŠ.

Pro předškolní děti zajišťujeme 
každým rokem bezplatně výuku an-
glického jazyka, děti se zúčastňují 
předplaveckého výcviku v Plavecké 
škole v Havlíčkově Brodě. Na konci 
školního roku pořádáme výlety, např. 
do ZOO Jihlava, ZOO Dvůr Králové, 
Perníková chaloupka v Pardubicích, 
navštěvujeme místa vztahující se 
k našemu okolí – Smrčná, Stvořidla, 
Lipnice apod.

MŠ připravuje pro děti různé kultur-
ní a sportovní akce, jako jsou návštěvy 
divadelních představení v místním 
kulturním domě (spolupráce s kul-
turním zařízením KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S.), v Havlíčkově 
Brodě a v Horáckém divadle v Jihla-
vě. Zpestřením pro děti jsou návštěvy 
malých divadélek ze všech koutů naší 
vlasti, oblíbené jsou koncerty dětí ze 
ZŠ Lánecká a dětí ze ZUŠ pod vede-
ním učitele Luboše Janů. 
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Dohoda o vzájemné spolupráci

V pátek 16. září došlo k významné-
mu kroku na poli spolupráce gym-
názia ve Světlé n. S. a Letohradského 
soukromého gymnázia. Při příleži-
tosti návštěvy vedení světelské školy 
Ing. Jindřicha Vodičky a Mgr. Micha-
la Šimka v Letohradě došlo k podpisu 
partnerské dohody o vzájemné spo-
lupráci obou škol v oblasti školních 
i mimoškolních aktivit. 

Během návštěvy si ředitelé obou škol 
Ing. J. Vodička a Mgr. V. Šembera vy-
měnili své zkušenosti v řízení vzdělá-
vacích institucí a přátelsky si popovídali. 
Došlo i k prohlídce prostor letohradské-
ho gymnázia, které sídlí v pravém křídle 
místního zámku. 

Dalším bodem návštěvy byla prezen-
tace expedic světelských studentů do 
Izraele připravená Mgr. M. Šimkem. 
Na něj navázala ředitelka Programu 
pro mládež Cena vévody z Edinburghu 
Alena Jeslínková, která závěrečným 

vstupem představila programové aktivi-
ty letohradským studentům. 

První společnou akcí obou škol v pod-
zimních měsících bude přechod části 
Nízkých Tater, v jarních měsících roku 
2012 společné splutí Sázavy a cyklistic-
ko-bruslařská akce světelských studentů 
v okolí Letohradu. V plánu je rovněž 
velká společná expedice do Izraele na 
podzim 2012. Studenti i kantoři se tedy 
mají na co těšit.  

Text a foto -mš-

Básničkami a písničkami dětí z ma-
teřských škol jsou vítáni noví občánci 
našeho města.

Spolupráce se základními školami 
Lánecká  a Komenského je na velice 
dobré úrovni, děti  každým rokem na-
vštěvují 1. třídy obou škol, pravidelně 
se zúčastňují sportovních akcí – Pou-
ťování a Den dětí, navštěvují vánoční 
dílny na ZŠ Komenská, využívají do-
pravní hřiště v ZŠ Lánecká.

Mezi pravidelné akce MŠ patří ná-
vštěva Mikuláše a čertů, vánoční po-
sezení s rodiči u vánočního stromečku 
společně s dětmi, karneval, pálení ča-
rodějnic, vítání jara, udržujeme veliko-
noční tradice. V neposlední řadě zveme 
všechny rodiče na slavnostní vyřazo-
vání předškoláků představujících se na 
tablech jednotlivých MŠ. Závěr roku 
patří každým rokem výletům dětí za 
poznáním do okolí našeho města.

MŠ spolupracuje s PPP a SPC v Ha-
vl. Brodě a v Jihlavě, s dětskými lékaři 
na zdravotním středisku (nástěnka 
v čekárně je pravidelně obměňována 
výrobky našich dětí). Pojišťovna ME-
TAL-ALIANZ připravila pro všechny 
děti program Zdravé zoubky, v rámci 
programu Zdravá školka přispívá na 
plavecký výcvik předškolních dětí.

Učitelky věnují velkou péči adaptaci 
nově příchozích dětí, rodiče mohou 
vstupovat se svými dětmi do tříd, při-
vádět děti dle svých potřeb na základě 
domluvy s učitelkou.  Rodiče jsou 
informováni o dění v MŠ (nástěnky), 
jsou zváni na různé akce a mají mož-
nost k nahlédnutí internetové stránky 
www.mslanecka.unas.cz. Práva a po-
vinnosti rodičů jsou vytyčena ve Škol-
ním řádu MŠ.

Kde nás najdete:
MŠ Lánecká – 
 ulice Lánecká, 
 tel. 569 452 937, 777 550 581
 Provozní doba: 6.00 – 16.30 hod.

MŠ Sídliště – 
 ulice Na Sídlišti, 
 tel. 569 454 015, 777 550 582
 Provozní doba: 6.00 – 16.30 hod.

MŠ Pěšinky – 
 ulice V Pěšinkách, 
 tel. 569 452 165, 777 550 583
 Provozní doba: 6.00 – 16.00 hod.

Zapsaly: J. Rezková, H. Černá, 
J. Chládová

Sváteční den v Domově pro seniory

Byť se personál světelského Domova 
pro seniory snaží, aby jeho obyvatelé 
prožívali každý den v radosti, bylo tam 
úterý 6. září dnem dvojnásob radostným. 
To se za přítomnosti významných hostů 
konalo slavnostní předání do užívá-
ní dalšího obytného poschodí, které 

vzniklo v půdní vestavbě. Než došlo 
k nezbytnému přestřižení pásky, o které 
se postarali starosta města Jan Tourek 
s patronkou domova herečkou Květou 
Fialovou, poděkoval ředitel Sociálního 
centra města Světlá n. S. Josef Hnik 
všem, kteří se o vybudování tohoto díla 
zasloužili. Především ministerstvu prá-
ce a sociálních věcí, které formou dota-
ce přispělo finanční částkou 13 milionů 
a 440 tisíc městu Světlá n. S. (to poskyt-
lo 6 380 600 Kč), a ledečské stavební 
firmě TOST CZ za provedenou práci. 
Poté pozval všechny přítomné k pro-
hlídce nově vzniklých obytných prostor. 
Přičiněním stavbařů firmy TOST CZ 
vzniklo dvanáct dvoulůžkových pokojů, 
dva jednolůžkové, pochopitelně kaž-
dý s nezbytným sociálním zařízením, 
kuchyňka pro přípravu jednoduchých 
jídel, šatna pro personál, zasedací míst-
nost, skladovací prostory a dokonce 
jeden pokoj pro případné hosty. Tím se 
ubytovací možnosti domova zvýšily na 
nynějších 115 lůžek (v současné době 
ve Světlé evidují 260 žádostí o umístě-
ní v Domově pro seniory). Za zmínku 
určitě stojí, že pokoje jsou vybaveny 
moderními postelemi s elektronicky ▶
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Z domova pro seniory

V pátek 5. srpna jsme společně vyra-
zili sesbírat letošní úrodu hub. Protože 
výlet byl více než úspěšný, to samé jsme 
zopakovali ještě ve středu 10. srpna. 
Letošní houbovou sezonu jsme tedy uza-
vřeli pořádným úlovkem.

Ve středu 10. srpna jsme navštívili Ga-
lerii Na Půdě, kde jsme zhlédli výstavu 
s názvem Světelsko ve fotografi i.

V sobotu 27. srpna proběhl Sraz he-
ligonkářů. Odpoledne jsme tak strávili 
poslechem oblíbené hudby různých 
žánrů.

V úterý 6. září proběhly v domově 
opravné praktické maturity. Někteří 
z obyvatel maturovali společně se stu-
denty a pomohli jim tak při úspěšném 
složení praktické zkoušky. 

Ve stejný den byla v dopoledních 
hodinách slavnostně přestřižena páska 
a tím byly otevřeny nové ubytovací 
prostory. Den pokračoval tradiční Ka-
várnou, která protentokrát probíhala 
venku za doprovodu hudební skupiny 
ČASS. V rámci kavárny proběhlo také 
vyhlášení našich dlouhodobých soutěží 
v kuželkách a šipkách. 

V pátek 9. září proběhla v DpS velká 
akce pod názvem Cirkus bude. Sjeli se 
k nám klienti z okolních zařízení, aby se 
utkali ve sportovních kláních s cirkuso-
vým podtextem. Odpoledne probíhalo 
v duchu zábavy a tance. Návštěvníci 
mohli zhlédnout vystoupení žongléře 
i samotných obyvatel domova. Následo-
vala volná zábava pod taktovkou skupi-
ny ČASS.

Text a foto: Monika Horáková
sociální pracovnice

ovládaným polohovacím zaříze-
ním. Slavnostního dopoledne se vedle 
nejvyšších představitelů města starosty 
Jana Tourka a místostarostky Lenky 
Arnotové zúčastnili Vratislav Vojnar 
z Ministerstva práce a sociálních věcí, 

C

Věra Švarcová, která zastupovala Kraj 
Vysočina, František Vavřička z fi rmy 
TOST CZ, ředitelé některých Domovů 
důchodců a též zastupitelé Světlé a již 
jmenovaná patronka Květa Fialová. 

Text a foto: jív

▶
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Tam, kde bydlí orli

(dokončení)

Čtvrtek 21. července: dědek žlučový, 
dědek žlučovitý a dědek rtuťovitý 
Po sedmé hodině odjíždíme do Arabby, 

horského městečka vzdáleného dalších 

třicet kilometrů křivolakými alpskými 
silničkami od sedla Falzarego. Sídlo 
s podivně mohamedánským jménem leží 
ve výši 1 600 m n. m., ovšem o pohodlí 
ferratistů a jiných turistů jest zde dbáno 
s dojemnou péčí: kotví tu spodní stanice 
lanovky, která vynese milce Dolomit do 
výše 2 500 metrů. Do kabiny jsme s da-
vem Italů, Rakušanů a Němců vstoupili 
v 9.30 hod. Když jsme se vymotali z tur-
niketů horní stanice, doslova nás zavalil 
masiv Marmolady (s nadmořskou výškou 
3 344 metrů jde o nejvyšší horu Dolomit) 
monstrózně rozcapený na protější straně 
údolí směrem na jih. Dvacet minut nám 
trvalo, než jsme se „vynakochali“ skal-
ními štíty, ledovcem, čerstvě napadaným 
sněhem, lanovkami, turistickými chatami 
a výpravami plazícími se jako mravenečci 
sněhobílým ledovcovým karem marmo-
ladského horstva. Nás však ten den čekala 
dolomitská ferrata Delle Trincee, proslulá 
vzdušnými úseky a podivuhodnými vý-
hledy do kraje. 

Přesně v 10.30 hod. jsme přistoupili 
k lanům v osvědčeném pořadí Pepa, já, 
Václav. Před námi se pohyboval párek mla-
dých Italů: on první nesnadný úsek přelezl, 
ona se vracela zpět dolů: trošku nám to 
připomnělo obdobnou situaci z Tomasse-

li. Byl jsem přesvědčen, že po takovém 
zážitku už se podruhé o výstup nepokusí, 
muselo jít však o houževnatou dámu: díky 
vlastní vůli a jednoduché Václavově radě 
se sebrala a technicky obtížný začátek 
nakonec překonala. Pepa, „skřítek nepo-
seda, zvědavý jako opička“ se ptá Itala, 
který je daleko z doslechu své partnerky, 
zda jde o manželku či právě partnerku; je 
mu s přesvědčivým úsměvem odpovězeno, 
že jde o už čtvrtou girlfriend… Děvenka, 
kterou jsme pochopitelně předběhli, zís-
kala rychle sebevědomí a lezla za partne-
rem tak rychle, až se mi to přestalo líbit, 
nemám rád, když mi někdo funí na záda, 
když mám sám co dělat, abych se udržel 
na nohou.

Po zdolání nejdivočejšího úseku ferraty 
mě nepříjemně rozbolely ruce, navíc se mi 
začaly třást jak Ottovi Sklenčkovi čtrnáct 
dní před smrtí. Sáhl jsem po osvědčeném 
Pepově léku: sedl si a snědl dvě müsli ty-
činky. Hodiny na mém mobilu odměřova-
ly 11.30. Poklidně jsme pokračovali dál po 

vzdušném hřebínku a kochali se skvost-
nými výhledy na Marmoladu, Piz Boe 
a další horské masivy. Během kochání se 
k nám přiblížil starší pán. Tvářil se velmi 
sveřepě a chvíli to vypadalo, že mu překá-
žíme v jeho cestě. Nelenil jsem a nazval 

ho žlučovitým dědkem, chlapci zavzpo-
mínali, že spojení znají z minulého roku 
od Pavla v poněkud pozměněné podobě. 
Nerudného obyvatele Filoménina pensio-
nu, s nímž se chlapci potkávali u snídaně, 
nazýval dědkem žlučovým. Označení se 
mi zalíbilo a několikrát jsem si ho nahlas 
vyzkoušel. Staříkovi jsme mezi tím utekli, 
ale znovu se přiblížil, když jsme vyráběli 
skopičiny na lávce zavěšené na několika 
lanech nad hlubokou průrvou. Děda nás 
chvíli sledoval, a když jsme se ukojili, 
požádal velmi slušně Václava, jestli by 
ho nevyfotil. Následnou zdvořilostní 
konverzací se naše vztahy pročistily a já 
si znovu připomněl, že ne každý, kdo se 
tváří protivně, musí nutně být protiva: 
vzhledem k věku a vynaložené fyzické 
námaze prostě nešlo o žlučovitého dědka, 
ale o rtuťovitého staříka.

Už na začátku ferraty nás zaujal pár 
postarších Italů, který se vyznačoval 
identickým oblečením i výbavou, speku-
loval jsem o tom, že nakupují výhodně ▶
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Výstava obrazů Jiřího Škarýda

V říjnu bude světelská Galerie Na 
Půdě hostit výstavu podávající pře-
hled o díle roku 2009 zemřelého malí-
ře Jiřího Škarýda. 

s množstevní slevou. Protože jsme se 
s nimi na ferratě poměrně často míjeli, 
zjistili jsme, že přes legrační „dvojčato-
vou“ vizáž jde o velmi precizní a zkušené 
lezce. Cca ve 12.30 hod. jsme zlezli nejná-
ročnější úsek ferraty a v mezinárodním 
společenstvu čítajícím nějakých 10-15 lidí 
poobědvali (Filoméniny housky, jak jinak). 
Čerstvý horský vzduch rozechvíval chřípí, 
vzdušné výhledy viděné orlí perspektivou 
se před námi rozevíraly, ovečky dole pod 
masivem běhaly, níže pod nimi na rov-
nějších lukách kravské zvonce klinkaly… 
rajská obědová atmosféra.

Na další části ferraty se Pepa dal do 
řeči s dvojicí Čechů, od nichž se dozvěděl 
leccos o počasí. Já mezi tím ukázkově 
upadl na nejištěném úseku, naštěstí jsem 
byl ve výšce nějakých 50 centimetrů, pro 
nový pokus jsem musel sundat rukavice 

a pořádně vzít kamen do sevření. I když 
jsme o charakteru Trinceé byli náležitě 
poučeni průvodci, překvapila nás svou 
délkou, definitivně jsme ji zlezli ve 14.15 
hod. Délka a neustále se střídající úseky 
ferratové a bez ferrat nás zmátly natolik, 
že kratičkou ferratu na konci Trinceé 
vedoucí na vyhlídku jsme chvíli pova-
žovali za součást Trinceé samé a mysleli, 

že tamtudy vede cesta zpět do Arabby. 
Kousek jsme jí vylezli, od další zbytečné 
námahy nás ochránila Václavova jazyková 
ekvilibristika, jež se nebojí neologismů. 
Díky jeho otázce „It́ s the way or only 
panoramatico?“ kterou adresoval dvojici 
Italů na vyhlídce, jsme zjistili, že tudy 
cesta nevede. Chvíli nám trvalo, než jsme 
zjistili, kudy tedy do Arabby a nádherný-
mi sjezdovkami vyrazili zpět, odkud jsme 
přišli. Cesta dolů s tisícimetrovým převý-
šením nám zabrala hodinu času a v 16.00 
jsme seděli ve voze. V Arabbě samé jsme 
pak v informačním centru zjistili, že další 
výstupy na hory budou kvůli špatnému 
výhledu počasí „very dangerous“. Po cestě 
zpět do útulného tyrolského penziónku se 
už zvláštního nepřihodilo nic.

Hynek Bouchal

Škarýd nebyl profesionálně školeným 
malířem, ani si nenárokoval možnost 
volné malířské dráhy. Své dílo tvořil 
osamoceně v ústraní jen s kusým ma-
lířským školením v kurzech světelského 
akademika Františka Antonína Jelínka. 
Někteří občané města ještě možná vzpo-
menou na Škarýdovu občasnou účast 

na výstavách malířů – neprofesionálů 
Světelska, kde se ovšem prezentoval 
pouze útržkovitě a nedal tak divákům 
možnost poznat skrytou logiku svého 
uměleckého vývoje. Výstava tak může 
podat poměrně překvapivou zprávu.

Škarýdovy obrazy netrpí nectnostmi 
příznačnými pro amatérské malíře jako Víte, že...

…v minulém měsíci předal hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek pamětní 
bronzovou medaili významnému folk-
loristovi Miloslavu Brtníkovi? Druhé 
ocenění in memoriam pro Danu Brtní-
kovou předal zástupcům rodiny Zdeněk 
Pšenica, předseda Folklorního sdružení 
České republiky. 

Míla Brtník (*1928), vynikající hu-
debník, houslista, choreograf, organi-
zátor, sběratel, autor pořadů, výtvarník, 
jeden z nejvýraznějších podporovatelů 
a šiřitelů lidové tvorby na Vysočině byl 
oceněn za dlouhodobý obrovský osobní 
podíl na uchování regionálních folklor-
ních tradic. 

Světeláci mívají možnost setkat se 
s Mílou Brtníkem na folklorním festiva-
lu Horácko zpívá a tančí.

-jv-
Autoportrét En-face II, 32 x 25cm, 

olej/plátno, 60. léta
Pole nad Světlou, 50 x 40cm, 

olej/karton, 60. léta

▶
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je urputné napodobování motivu ve 
smyslu optické či fotografické iluze, ani 
ustrnutí v rutinních, mechanických po-
stupech při malování, nebaží ani po růz-
ných líbivých efektech malby. Toto vše 
nahrazuje tvůrčí zvídavostí, kdy hledá, 
jak motiv nejlépe pojmout adekvátním 
malířským projevem, zkoumá, jak se 
motivu zmocnit nějak úhrnně především 
barevnými tóny, jen v několika plochách 
a pár tazích štětcem. Posouvá se obraz od 
obrazu k jiným způsobům malby, takže 
obrazy jsou si nepodobné, jako by každý 
maloval někdo jiný. Vzniká tak dobro-
družná cesta malíře hledajícího upřímný, 
podle jeho naturelu pravdivý výraz, aby 
podal svědectví o světě, v němž žije.

Škarydův obrazový příběh se postup-
ně klube do podoby ztichlého pozo-

rovatele, který je před motivem, ať je 
to krajina (značnou část prací věnoval 
Světlé a okolí), portrét či zátiší, pokorný, 
nepodsouvá mu své ambice či vášně, ale 
současně je uvolněný, svobodný, neboť 
nepodstatné zahazuje. Dospívá postupně 
ke krajinám vodních ploch, které mají až 
meditativní charakter a které lze v nej-
zdařilejších pracích považovat za vrchol 
jeho díla. 

Výstava si klade za cíl zpřehlednit 
v tomto smyslu Škarýdovo dílo divákům 
a podat svědectví o bývalém spoluobča-
nu, který byl současně zajímavým uměl-
cem s přímou vazbou ke Světlé. Výstava 
potrvá od 4. října do 13. listopadu.

MgA. Jaroslav Grodl, 
organizátor výstavy

Kulturní zařízení KyTICe připravuje:

9. listopadu 2011 od 19 hod. 
v divadelním sále

MAREK ZTRACENÝ 
s kapelou

Koncert zpěváka, skladatele a kláve-
sisty s doprovodnou kapelou.

Předprodej vstupenek 
od 19. října v TIC, tel. 569 496 676, 

info@svetlans.cz.

Mimořádný hudební talent Marek 
Ztracený pochází ze západních Čech, 
přesněji ze Železné Rudy. Od dět-
ství se věnuje hře na klavír a skládá. 
Poprvé ho mohli hudební nadšenci 
slyšet ve skupině Kredenc, kde hrál 
na bicí. Marek hraje na sedm hudeb-
ních nástrojů a skladbu vystudoval 
na konzervatoři Jaroslava Ježka 
v Praze. Marek je skvělý lyžař a rád si 
zahraje i fotbal.

Poprvé na sebe upozornil hitem 
Ztrácíš, který na dlouhou dobu ovlá-
dl český éter a okouzlil davy fanynek. 
S touto písní vyhrál Marek Ztracený 
polský mezinárodní hudební fes-
tival - PBS Bank Carpathia festival 
Rzeszow v kategorii zpěv a nejlepší 
píseň. Festivalu se zúčastnila stovka 
soutěžících z evropských zemí.

Netrvalo dlouho a přišel singl 
Něco končí, který se také objevil na 
debutovém albu Ztrácíš. Ač se Ztra-
cený nesetkal se zrovna příznivými 
recenzemi hudebních kritiků, fa-
noušci si jeho desku oblíbili a zvolili 
ho Objevem roku v anketě Český sla-
vík Mattoni 2008. Cenu za nejvyšší 
počet prodaných desek v kategorii 
Objev roku si odnesl i z předávání 
cen Deska roku Allianz 2008. 

Píseň „Ztrácíš“, je prvním sezná-
mením s jeho tvorbou a zároveň 
i singlem z debutového alba. 

Z internetu zpracovala Z. Horní
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 22. srpna do 21. září:

Beletrie
Adler-Olsen Jussei 
Žena v kleci

 – Komisař Morck je po traumatické 
události přeložen na oddělení Q, 
kde se má zabývat odloženými pří-
pady. Zaujme ho případ mladé po-
litičky, která před pěti lety zmizela 
beze stopy. Je možné, že je stále ješ-
tě naživu, někdo ji vězní a týrá?

Ebert Sabina 
Tajemství porodní báby 

 – Hradní pán Wulfhart chce dát 
mladé porodní bábě Martě usek-
nout ruce a nohy, protože se jeho 
syn narodil mrtvý. Dívce se v po-

slední chvíli podaří uprchnout 
a přidá se ke kolonistům směřují-
cím na východ, do dnešního Sas-
ka, kde chtějí začít nový svobodný 
život.

Dlouhý Michal 
Četnické příběhy aneb Veselé příhody 
z pátrací služby 

 – Strážmistr Lukáš Oliva slouží řadu 
let v zapadlé horské vesnici. Na zá-
cvik je mu přidělen mladý četník 
praporčík Jindřich Patera. Spolu 
se zabývají drobnými přestupky, 

až se i oni jednou dostanou k vel-
kému případu, který pomohou vy-
řešit.

Nicholls David 
Jeden den

 – Představte si, že během střední 
školy potkáte někoho, kdo vám tak 
přiroste k srdci, že ho pak už nikdy 
nedostanete z hlavy. Chodit spolu 
ale nezačnete. Přesně to je případ 
Dextera a Emmy, kteří jsou přáte-
lé již dvacet let a setkávají se vždy 
jednou v roce.

Městská knihovna Světlá n. S. 

pořádá autorské čtení 
cestopisu Anny Johany Nyklové

BABKA ŤAPKA 
na kraji světa

aneb
NOVÝ ZÉLAND 

očima české babičky

Autorka, původním povoláním 
prodavačka, si ve svých sedmde-
sáti dvou letech splnila dávný sen 
z mládí a vypravila se úplně sama 
na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své 
knížce nám, díky jejímu vyprávění 
i četným fotografiím, nevšedním 
způsobem dává možnost prožít 
tuto dobrodružnou cestu. Její věk 
a životní zkušenosti jsou pramenem 
osobitého pohledu, kterým zkoumá 
život v pro nás tak exotické zemi.

KDE: Městský úřad, 
 zasedací místnost
KDY: čtvrtek 20. října, 16 hod.

Knihu paní Nyklová vydala vlast-
ním nákladem a lze ji na místě za-
koupit za výrobní cenu 520 Kč. Více 
na www.babkatapka.cz
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Druhý sraz heligonkářů a hostů

V sobotu 27. srpna se díky místní 
organizaci Českého svazu žen sjelo ve 
Světlé n. S. 30 heligonkářů. Byli mezi 
nimi nejen regionální umělci, účinku-
jící byli takřka z celé republiky.

Přítomné přivítala předsedkyně ČSŽ 
Eva Lukešová. Poté zaplněný sál spolu 
s účinkujícími poblahopřál konferen-
ciérovi pořadu panu Vlasákovi k jeho 
významnému  životnímu jubileu a po-
děkoval paní Marii Rauerové za zorga-
nizování tak náročné akce. Akci svojí 

Obermannová Irena
Tajná kniha 

 – Fiktivní deník jednoho blíže ne-
určeného roku od Hromnic do 
Hromnic je románem nejen o lás-
ce, ale také o dnešní době, o Praze, 
o stavu současné české společnosti 
a ovzduší v ní.

Naučná literatura
Cílek Roman, Richter Karel
Hrdinové Československa ve smršti 
dvou světových válek

 – Dva zkušení autoři literatury faktu 
zde ve velkém historickém oblouku 
přinášejí strhující obraz, plný dra-
matických situací a vypjatých lid-
ských osudů.

Lilienfeld Scott
50 největších mýtů populární 
psychologie

 – Prakticky každý den nás novino-
vé zpravodajství, televizní pořa-
dy, filmy a Internet bombardují 
nejrůznějšími tvrzeními ohledně 
celé řady módních psychologic-
kých témat. Tato kniha je průvod-
cem mezi džunglí omylů a polo-
pravd.

Novotný Jiří Datel
Závidím

 – V tomto roce uplyne již 70 let od 
narození a 40 let od úmrtí význam-
ného textaře, divadelního autora, 
herce a zpěváka Jiřího Grossman-
na. Na tuto nezapomenutelnou 
osobnost české kultury vzpomínají 
přátelé a spolupracovníci, nechybí 
ani texty písní, povídky a mnoho 
fotografií.

Okamura Tomio
Umění vládnout

 – Znáte ho jako toho „českého Ja-
ponce, který zastupuje ty cestov-
ky“. Málokdo se ale ptá: „Kde 
se tu ten kluk vzal a jak se dostal 
před televizní kamery?“ Tento 
příběh je o Asiatovi, který začí-
nal od nuly a svým vystupováním 
a pílí se dopracoval k úspěchu 
a uznání.

Knihy pro děti a mládež
Drijverová Martina
Kamarádi z velké dálky

 – Autorka přibližuje čtenářům život 
dětí z různých kulturních oblastí, 
umožní nahlédnout do jejich způ-

sobu života a předvede krátkou po-
hádku typickou pro každou před-
stavenou zemi.

Procházková Iva
Uzly a pomeranče

 – Kniha o statečnosti, odpovědnos-
ti a o první lásce, jedním slovem, 
o období dospívání. Velkou roli 

přítomností podpořila místostarostka 
města Lenka Arnotová.

Již tradičně sraz zahájili žáci místní 
Základní umělecké školy pod vedením 
paní učitelky Hoskovcové. Následo-

valo společné poslouchání a zpívání 
známých českých písniček, vzpomínka 
byla věnována také českým skladatelům 
včetně rodáka ze Sázavky pana Vlasty 
Dvořáka.

Děkujeme všem sponzorům, kteří naši 
akci podpořili, kolegyním z Českého 
svazu žen za pomoc s organizací a panu 
Matičkovi za fotodokumentaci.

Eva Kořínková
Foto: Matička

v příběhu hrají koně jako symbol 
nespoutanosti i jako smutek z od-
cházejícího dětství.

Krejčí Jan
Ema má emu 

 – Hra se slovy a jazykem v básnič-
kách pro nejmenší čtenáře.

Eva Kodýmová 

Účinkující při společné úvodní písničce

Předsedkyně světelského ČSŽ Eva 
Lukešová (vlevo) a Marie Rauerová

C
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Tip na fi lmy

Z nabídky fi lmů v Městském kině Svět-
lá n. S. pro vás vybíráme:

Intimní past
Každý rok se přibližně tři milióny 

nezadaných žen v Americe přestěhují 
do neznámého bytu. Nevědí, kdo v něm 
před nimi žil, neznají jeho majitele a ani 
si nedělají starosti s výměnou zámku na 
dveřích. Film Intimní past je právě o ta-
kové ženě. Mladá a pěkná doktorka  se 
po rozchodu s manželem přestěhuje do 
Brooklynu. Chce začít nový život v pře-
krásném a prostorném apartmánu, který 
se zdá být až příliš dokonalý. Záhadné 
události ji vedou k podezření, že v bytě 
není sama a brzy se její obavy stanou sku-
tečností. S hrůzou zjistí, že jeho zdánlivě 
okouzlující majitel Max  je jí nebezpečně 
posedlý. Když se Juliet pokusí osvobodit 
od jeho hrozivých úmyslů, následuje děsi-
vá hra na kočku a myš. 

Auta 2
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen 

a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz 

Burák, se dostanou na úžasná místa, když 
je jejich cesta zavede za moře. Tam budou 
soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém 
závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout 
o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na 
šampionát je plná děr, objížděk a komic-
kých překvapení.

Pro naše nejmenší diváky jsme ještě na 
začátek listopadu připravili animovaný 
fi lm

Šmoulové
Rodinná komedie, ve které se pojí ani-

movaný i hraný fi lm, uvádí na plátna kin 
všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. 
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly 
z jejich vesničky a během následného 
pronásledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede do 
našeho světa, přímo doprostřed newyor-
ského Central Parku. Malí modří Šmou-
lové musejí dát hlavy dohromady a najít 
způsob, jak se dostat zpátky domů do 
vesničky dříve, než je Gargamel znovu 
vystopuje.

Eva Doležalová

Světelské babí léto s dechovkou

V odpoledních hodinách druhé soboty 
v září se v divadelním sále uskutečnil 
4. ročník festiválku Světelské babí léto 
s dechovkou. Pozvání přijali a svojí pří-
tomností odpoledne plné dechovky pod-
pořili náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
Ing. Vladimír Novotný, místostarostka 
města Ing. Lenka Arnotová, textař decho-
vých písniček Jaroslav Hájek a další milí 
hosté. 

Necelým třem stovkám diváků a po-
sluchačů se tentokrát představily dechové 

KyTICe – Kulturní zařízení  Světlá n. S. 
pořádá

Místo: Městské kino Světlá n. S. 
Datum: 8. 11. 2011
Čas: 17.00 – 22.00 hod.
Vstupné: 70 Kč, 
     senioři a studenti 50 Kč

Program:
 17.00 Zahájení festivalu
 17.30 Mont Bank Speed Fliyng
 17.45 Hunler
 18.00 Re: Session
 18.25 Azadi: Freedom
 19.00 Přestávka
 19.30 Zimní plavání
 20.00 The Continuum project
             – Blown away in Norway
 20.20 The Architect
 20.40 Nipwitz
 21.00 Planet Snowmobile
 21.35 Home Swis Home
 21.50 Závěr festivalu

kapely Božejáci z Pelhřimova a Fryštácká 
Javořina ze Zlína se svými sólisty. Průvod-
cem celého programu byl již potřetí pelhři-
movský moderátor Petr Chládek. 

Kulturní zařízení KyTICe, pořadatel 
akce, děkuje všem, kteří ji v nějaké formě 
podpořili, jmenovitě Rengl, s. r. o., Libe-
rec, Elektro Dvořák, Ing. Vlastislav Dvo-
řák, Golčův Jeníkov, JOCHOVO, s. r. o., 
Světlá n. S., Ing. Vladimír Novotný, Žďár 
n. S., INTERKONSULT, s. r. o., Světlá 
n. S., AMG – Karel Pícha, s. r. o., Světlá 
n. S., KONKORDIA, s. r. o., Mrzkovice, 
Světlá n. S. a MO Českého svazu zahrád-
kářů, Světlá n. S.

Text a foto: Zdeňka Horní

Propagační vystoupení 
Fryštácké Javořiny

Božejáci

Diváci v hledišti

Fryštácká Javořina



Světelský zpravodaj říjen 2011 strana 20 strana 21 říjen 2011 Světelský zpravodaj 

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Rozhovor s panem Jiřím Pacákem 
z Úpice
Jiří Pacák pochází z lékařské rodiny. 

Lékařem byl jeho otec i dědeček, který 
se ještě osobně znal s úpickým dokto-
rem Antonínem Čapkem, otcem bratří 
Josefa a Karla. Dne 29. července 2011 
jsme seděli na zahradě jeho domku 
u řeky Úpy a pan Pacák vzpomínal 
na své návštěvy Světlé nad Sázavou. 

O jeho odpovědi na otázky jsem se 
rozhodla podělit se čtenáři Světelského 
zpravodaje. 

Z jaké doby jsou vaše návštěvy? 
Ve Světlé nad Sázavou jsem pobý-

val jako chlapec u prarodičů, krejčího 
Jana Štrose (*1879, pozn. J. V.) a jeho 
choti Barbory, rozené Kubíkové (*1877 
v obci Mladé Bříště u Humpolce, pozn. 
J. V.) vždycky týden v době hlavních 
prázdnin od konce druhé světové války 
až do počátku 50. let minulého století. 
Jezdil jsem tam s maminkou, která od-
tud pocházela, a ráda se vracela domů 
ke svým rodičům a k sestře. Děda 
s babičkou bydleli v Pěšinkách v domě 
čp. 15, kde jsem trávil hezké prázdni-
nové dny. 

Tento dům již nestojí. Co se vám dnes 
ve vzpomínkách vybaví? 

Dům sloužil jako modlitebna Čes-
koslovenské církve husitské. Párkrát 
jsem nahlédl dovnitř, když tam děde-
ček nebo babička chodili otevírat okna 
a větrat. Zařízení bylo chudé a dosti 
zchátralé. Bohoslužby se konaly jen 
zřídka. Pan farář se před bohoslužbou 
vždy přestrojoval u prarodičů v kuchy-
ni. Hodně nejrůznějších asi vyřazených 

věcí jako lavice nebo obrazy bylo tehdy 
složeno na půdě. Daleko lákavější pro 
mě byla sklepní chodba, která sloužila 
k uschování brambor a za druhé světo-
vé války jako úkryt před náletem. Po 
jejích stranách bývaly lavice pro ty, 
kteří se sem přicházeli schovat před 
nálety. Tam jsem se vydal mnohokrát 
na průzkum. 

Z  těch dob tu zůstala již jen malá 
kamenná nádrž na vodu. 

Na ni se velmi dobře pamatuji. Ba-
bička se o ni pečlivě starala, čistila ji 
a často se zlobila na nezbedné kluky, 
protože schválně ucpávali odtok vody 
a ta velice rychle rozblátila cestičku ko-
lem „kašinky,“ jak ji babička nazývala.  

Na očích jste měl stále i děkanský 
kostel. 

Vypadal tou dobou tak, jak ukazu-
je fotografie otištěná ve zpravodaji 
v lednu letošního roku. I uvnitř jsem 
párkrát s babičkou byl, na nic si však 
nepamatuji, snad jen na cínovou křti-
telnici. Připadalo mi, že je podobná té, 
co mají v kostele v Červeném Kostelci. 
V paměti však stále vidím prázdná, po 
výbuchu na nádraží vytlučená veliká 
gotická okna, a myslím, že rozbitá 
byla i další. Z té doby je i vzpomínka 
z odjezdu domů vlakem. Na vedlejší 
koleji ze Světlé stála řada rozbitých 
a poškozených lokomotiv, které byly 
zničeny spojeneckými letadly a sem 
byly z různých míst nashromážděny.

Pár kroků odtud  byla i řeka Sázava, 
altánek a splav.

Chodili jsme se  sem někdy koupat. 
V Pěšinkách bývala plovárna s dřevě-
nou ohradou, převlékárnou a uprave-

ným vstupem do řeky. Rád vzpomínám 
i na chytání ryb, kdy jsem s dědou 
posedával na břehu, nejvíce na rohu 
Pěšinek a Šindelářovy zahrady, kde 
stával mohutný strom, dub nebo buk, 
to už nevím. Největší radost jsem ale 
měl, když si děda vypůjčil od pana ří-
dícího Šindeláře pramici, na které jsme 
pak veslovali na její klidné vodě. I na 
splavu jsem byl, ale byl plný kamení. 

K altánku se samozřejmě nesmělo, ale 
kam se nedostanou zvědaví kluci. Pře-
lezli jsme plot a odtud pozorovali řeku 
a náš dům. 

V zámeckém parku jste také někdy 
byl?

To víte, že byl. Dalo se tam vlézt 
v místech, kudy se šlo k Wolkerovu 
památníku, přes poškozený laťkový 
plot. Sedávali jme s bratrancem na 
kamenné lavičce a dívali se na rybník. 
V parku býval i tenisový kurt. Když 
jsme šli po cestičce okolo, pozorovali 
jsme hráče, což bylo tehdy pro nás veli-
kým zážitkem. O park se Morawetzům 
staral úpický lesní inženýr pan Josef 
Buršík, který se u nás doma pravidelně 
stavoval a matce sděloval novinky. Je 
pohřbený na úpickém hřbitově. Do-
dnes jej vidím, nosil myslivecký oblek, 
myslivecký klobouček a přes rameno 
úřednickou kabelu. 

Nějaké výlety do okolí jste s dědou 
podnikal?

Pamatuji se jen, že mne vzal jednou 
na výlet vlakem k velikému kameni, na 
němž byl namalován čert. Dokonce 
mám fotografii. 

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

Světelské trhy

Město Světlá obdrželo z Revolvingové-
ho fondu ministerstva životního prostředí 
dotaci, díky které bude pořádat farmářské 
trhy s názvem Světelské trhy. Hlavním 
cílem projektu je umožnit obyvatelům 

města a okolí nakupovat pohodlně, pra-
videlně a v estetických podmínkách od 
prvovýrobců či prověřených dodavatelů 
čerstvé a kvalitní potraviny. Jako vhodné 
místo jsme vybrali světelské náměstí. Trhy 
zpestříme o nabídku řemeslných výrobků 
a doprovodné akce. 

Dalším cílem je získat z projektu stán-
ky. Investice do nich, pokud je budeme 
používat opakovaně, je ekonomičtější než 
zapůjčování od jiných subjektů. Abychom 

Na kterou část města či dům ještě rád 
vzpomínáte?

Asi na hostinec u Volasů, kam jsem 
chodil s dědečkem. Koupil mi vždycky 
limonádu, kousek dál, jak si vybavuji, 
byl v řece brod, kde plavívali – nebo 

spíš myli – koně a také sem místní cho-
dívali nabírat vodu. Vlastně ve Světlé 
bylo tou dobou i zahradnictví. Podí-
vejte se, tyhle růže poliantky jsou staré 
padesát let a pocházejí právě odtamtud. 
Dědeček je tam kupoval a posílal ma-
mince. 

Znal jste někoho z tehdejších světel-
ských obyvatel? 

Knihkupce a divadelníka pana Jana 
Knoblocha (1896-1975, pozn. J. V.). 
Léta pravidelně jezdíval na Jiráskův 
Hronov, asi dvakrát se u nás v Úpici 

„na skok“ zastavil. 

Dům Vašich prarodičů sice nestojí, 
ale přijedete se ještě někdy do Světlé 
podívat?

Byl jsem tam nedávno, ale nesehnali 
jsme nocleh, takže jsme se museli vrátit 
domů. Ale určitě se tam zase vypra-
vím. 

Co Vám ještě zůstalo kromě mnoha 
hezkých vzpomínek?  

Pár starých pohlednic, podívejte se. 

Můžeme alespoň některé ukázat i čte-
nářům Světelského zpravodaje?

Ano, samozřejmě.

Děkuji Vám za rozhovor a věřím, že 
se někdy ve Světlé potkáme. 

Mgr. Alena KřivskáČertův kámen ve Smrčné 
(foto z archivu J. Pacáka)

podpořili místní řemeslníky, zadali jsme 
jim poptávku na výrobu stánků. Vítězné 
truhlářství dostane zakázku na výrobu 
10 ks dřevěných stánků.

Doba trvání projektu je půl roku, prv-
ní dva měsíce se budou vyrábět stánky, 
další čtyři měsíce se uskuteční trhy. 
Termíny trhů jsou stanoveny na čtvrtky 
od 8 do 16 hod. ve dnech 20. 10., 24. 11., 
22. 12. a 16. 2. 

Na říjnových trzích přislíbili účast 
prodejci ovoce a zeleniny, pekárenských 
výrobků, valaškých frgálů, uzeniny, koře-

ní, pražených oříšků, pálenek, vína, medu, 
medoviny, brambor, výrobků z rakytníku, 
sýrů a kozího mléka. V jednání je prodej 
ryb, masa, piva a dalších produktů. Ter-
mín byl zvolen před Památkou zesnulých 
(Dušičkami), aby zde mohli nakupující 
také zakoupit věnce a další dekorace na 
hroby. 

Na zahájení prvních trhů přislíbila účast 
Eva Pejchalová s folklorním souborem 
Škubánek. 

Eva Kořínková
Foto: Jiří Víšek

Světelské farmářské trhy

Město Světlá n. S. pořádá díky 
dotaci z Revolvingového fondu Minis-
terstva životního prostředí farmářské 
trhy. Termíny: čtvrtky 20. 10., 24. 11., 
22. 12. 2011 a 16. 2. 2012 na náměstí 
Trčků z Lípy.

Kdo se může zúčastnit:
 • Prodejci ovoce, zeleniny, sazenic, 

sadby, bylinek, květin, koření, sýrů, 
jogurtů, mléka, chleba, pečiva, ko-

láčů, perníků, domácích moučníků, 
uzenin, medu, vajec, moštů, sirupů, 
marmelád, džemů, vína, piva a dal-
šího čerstvého zboží. 

 • Dále prodejci živých selat, jehňat 
a kůzlat o živé hmotnosti do 15 kg, 
drůbeže patřící do rodu kur, krůta, 
perlička, kachna a husa, králíků, 
ryb, jsou-li určeny k dalšímu chovu, 
nebo produkty z těchto zvířat ▶
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jsou určeny ke spotřebě v domác-
nosti spotřebitele. 

 • Povolen je prodej řemeslných ruko-
dělných výrobků. Nabídka jiného 
sortimentu musí být předem pro-
jednána s pořadatelem.

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

Nabídka pořadatele: 
 • Zajištění prodejního místa
 • V omezeném množství je možné za-

půjčit stánek od pořadatele – uveďte 
v návratce. Pokud nebudou využity 
všechny stánky pořadatele, bude stá-
nek přidělen dalším přihlášeným.

 • Zajištění elektrické energie, toalet 
a vody.

Pořadatel neručí za dodržování autor-
ských práv.

Co potřebujete k účasti:
 • živnostenský list opravňující ke 

konkrétní činnosti, jednorázový 
prodej vlastních potravin či  vý-
pěstků bez živnostenského listu je 
možný, nesmí však jít o soustavnou 
činnost ve smyslu živnostenského 
zákona 

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

 • prodej potravin (výpěstků, zboží) 
pouze z vlastní produkce

 • označení místa dle obecných před-
pisů a viditelně tabulkou vydanou 
organizátorem akce

 • pokud budete vybráni, dostavte se 
ve lhůtě uvedené v potvrzení účasti

Prodejci jsou povinni zajistit, aby mís-
to bylo po ukončení akce předáno v pů-
vodním stavu - čisté a uklizené. Jsou 
povinni dodržovat hygienické a právní 
normy související s prodejem na trzích.

Jak a kdy se můžete přihlásit: Po vy-
plnění a podepsání přiložené návratky 
a jejím odeslání poštou nebo elektronic-
ky (vlastnoručně podepsanou a naskeno-
vanou nebo s elektronickým podpisem), 
případně osobním doručením na adresu: 
Městský úřad Světlá n. S., sekretariát, 
paní Alena Tichá, náměstí Trčků z Lípy 
18, 582 91 Světlá n. S., nebo na elektro-
nickou adresu: 

EvaKorinkova@seznam.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat 

účastníky trhu a přidělit jim stánek, před-

nostní právo účasti budou mít zájemci ze 
Světlé nad Sázavou a blízkého okolí. 

Uzávěrka přihlášek: 
Pro trh 20. 10. 2011 je uzávěrka přihlá-

šek do 10. 10. 2011, pro trh 24. 11. 2011 
do 14. 11. 2011, pro trh 22. 12. 2011 do 
12. 12. 2011 a pro trh 16. 2. 2012 je uzá-
věrka přihlášek do 6. 2. 2012.

Do 3 dnů po uzávěrce budete elektro-
nicky vyrozuměni o výsledku výběru, 
v případě, že budete vybráni, obdržíte 
zároveň potvrzení účasti. 

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

Případné dotazy před odesláním ná-
vratky zodpoví:

Eva Kořínková – zastupitelka města 
za sdružení nezávislých kandidátů Svě-
žest, e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz, 
telefon: 774 446 556

Projekt je spolufi nancován z prostřed-
ků Revolvingového fondu Ministerstva 

životního prostředí ČR.

Světelské trhy
termín ¨20. 10. 2011 ¨24. 11. 2011 ¨22. 12. 2011 ¨16. 2. 2012
uzávěrka přihlášek 10. 10. 2011 14. 11. 2011 12. 12. 2011 6. 2. 2012
Je možné se přihlásit na více trhů současně – zatrhněte termín(y), na který se hlásíte.

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat účastníky trhu, přednostní právo účasti budou 
mít zájemci ze Světlé n. S. a blízkého okolí.  Prosíme, uveďte v návratce elektronický 
kontakt, pokud nebude uveden, nebudete zpětně kontaktováni.

A. Přihlášený: 
Osoba s živnostenským oprávněním/jednorázový prodej bez živnostenského listu:
Jméno a příjmení:
IČ, případně RČ:
Místo podnikání/přesná adresa:
Telefony:  www.:
E-mail:
Druh prodávaných potravin či výpěstků:
Udělená ocenění nebo certi� kát:

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

C. Vaše požadavky (nehodící se škrtněte):
- prosím o zapůjčení stánku
- rezervovat místo pro vlastní stánek o délce ……… cm
- další požadavky (elektrocentrála, počet W),
- další požadavky (místo vedle stánku apod.)

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

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

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

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

Vyplněnou a podepsanou návratku: Prosíme o vyplnění a podepsání přiložené 
návratky a její odeslání poštou nebo elektronicky (vlastnoručně podepsanou a naske-
novanou nebo s elektronickým podpisem), případně osobním doručením na adresu: 
Městský úřad Světlá n. S., sekretariát, paní Alena Tichá, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 
Světlá n. S., nebo na elektronickou adresu: EvaKorinkova@seznam.cz (datum doručení 
organizátorovi).

§ NÁVRATKA

▶
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přednášku PhDr. Dany Klevetové na téma

ZDRAVĚ KE STÁŘÍ 
– týrání seniorů

Přednáška se pořádá v rámci projektu Společná setkávání v roce 2011, který 
podporuje naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kra-
ji Vysočina.

Lektorka se bude věnovat tématům: Zneužívání a týrání jako negativní jev 
společnosti, Typy zneužívání a týrání, Osobnost týraného, osobnost pachatele, 
prevence, právní aspekty, možnosti pomoci. Můžete si rovněž poslechnout pří-
běhy násilí na seniorech v rodině.

Termín, čas a místo konání: 18. 10. 2011 v 17.00 hod.,
zasedací místnost Městského úřadu Světlá n. S.

Český svaz žen a Svaz tělesně 
postižených zajistil 

pro město Světlá n. S.

První náraz do mostu

Můžeme polemizovat o tom, zda 
je či není třináctého šťastným dnem. 
Ale v úterý 13. září, čtyři dny před 
slavnostním uvedením do provozu, 
utrpěl nový železniční most v Lánec-

ké ulici první újmu na kráse. Řidič 
kamionu, převážejícího velkoplošnou 
LED obrazovku, nerespektoval hned 
dvě dopravní značky zakazující vjezd 
vozidlům vyšším než 3 metry a dostal 
se pod mostní konstrukci. 

Ta první dopravní značka zakazující 
vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje 
výšku 3 m, byla umístěna v Lánecké 
ulici dobrých 200 metrů před mostem 
a ta druhá byla na sloupku v předepsa-
né vzdálenosti před samotnou překáž-
kou. 

Konstrukce nového mostu sice nyní 
umožňuje průjezd vozidlům do výšky 
3,60 m, ale kamion fi rmy VIDITE.CZ 
měl výšku 3,90 m, proto pod mostem 
neprojel bez poškození skříně vozu 
i nákladu. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn a most to odnesl pouze odře-
ninami. 

Perlička na závěr, řidič se prý spo-
léhal na navigaci, která ho vedla Lá-
neckou ulicí a neupozornila na most se 
sníženou výškou průjezdu. 

Text a foto: jív
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Vítání podzimu 

V sobotu 10. září se ve Světlé 
n. S. uskutečnilo Vítání podzimu. 
Akci svojí přítomností podpořila mís-
tostarostka města Lenka Arnotová, ke 
zdaru akce přispělo i krásné slunečné 
počasí.

Na farmářských trzích návštěvníci 
nakupovali hlavně ovoce, zeleninu, sýry, 
uzeniny, med a valašské frgále. Zaujali 

také řemeslné výrobky, kde bylo možné 
obdivovat držitele ocenění Regionální 
produkt Vysočina – kožené zboží Blanky 
Mudrové z Rynárce a skleněné výrobky 
technikou FUSING Miloslava Dvořáka 
z Janštejna. Ani tentokrát nechyběly 
neziskové organizace s překrásnými 
dekorativními výrobky a medem.

V hlavním dopoledním programu byl 
zájem hlavně o stánek Zdravotní pojiš-
ťovny Metal-Aliance, kde se dal změřit 
tlak, cholesterol, glykémie a index BMI. 
O zjištěných výsledcích se každý mohl 
poradit s přítomnou lékařkou. Zdraví 
byla věnována i odpolední aktivita, kdy 
studenti z Havlíčkova Brodu učili zá-
jemce, jak poskytovat první pomoc. Ti, 
kteří se této aktivity účastnili, možná 
ani netušili, že jsou v rukou skutečných 
odborníků – mistrů republiky ve své 
kategorii. 

Rovněž šachisté vyslali k prezentaci 
světelského Šachového klubu své nej-
lepší zástupce – předsedu Zdeňka Fialu, 
neúnavného organizátora mistrovství 
České republiky žáků, dorostenců i ju-
niorů, a nadějného Martina Štukhejla. 
Oba s milovníky královské hry sehráli 
desítky partií a představili program Ša-
chy dělají děti chytřejšími, který přijalo 
za své 60 zemí a zařadily šachy do svého 
kurikula.

Velký zájem vzbudila i ukázka dravců 
Stanice Pavlov, kterou podpořila výsta-
vou svých fotografií Lenka Volaninová. 
Výtěžek 200 Kč bude stanici zaslán. 
Ženy zase lákala možnost nechat se nalí-

čit u stánku firmy Oriflame. Návštěvníci 
také využívali otevření muzea, kde se 
jim věnovali členové Vlastivědného 
spolku Světelsko. Odpolední dobrou ná-
ladu podpořilo vystoupení heligonkářů. 

Návštěvníkům se po celou dobu akce 
věnovaly dobrovolnice ze sdružení Svě-
žest, Českého svazu žen a Svazu invali-
dů, které měly velký podíl na zdárném 

průběhu akce, zabezpečovaly soutěže 
pro děti, Pochod generací a Soutěž o nej-
chutnější bramborák.

Odvahu přinést bramborák do soutěže 
našli pouze dva lidé, jejich bramboráky 
byly ale vynikající a porota i účastníci 
akce měli těžké rozhodování. Nakonec 
zvítězil bramborák od pana Nová-
ka. Mimo soutěž bylo možné přinést 
k ochutnání výrobky z brambor. Zde 
byly k ochutnání vynikající moučníky 
z bramborového těsta – kynuté koláčky, 
buchty a bramborové řezy, které asi 
chutnaly nejvíce. V závěru příspěvku 
uvádím pro čtenáře recepty.

Vítání podzimu se uskutečnilo v rámci 
projektu Společná setkávání v roce 2011. 

Projekt splňuje podmínky na podporu 
naplňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina, 
od kterého město Světlá n. S. dostalo 
dotaci. 

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zda-
ru akce a zejména těm, kteří se angažují 
bez nároku na odměnu. Jsou to tyto 
dobrovolnice: paní Milfaitová, Hovor-

ková, Paštiková, Svobodová, Babická, 
Plíhalová, Rauerová, Lukešová, Spurná, 
Žáčková a Kořínková, členové Vlasti-
vědného spolku Světelsko, šachisté Zde-
něk Fiala a Martin Štukhejl, fotograf 
pan Jiří Víšek a firma JAHAMI Křišťál, 
která vyrobila pohár pro vítěze soutěže 
o nejchutnější bramborák. Poděkování 
také patří městské policii, která dohlíže-
la na pořádek a bezpečnost, technickým 
službám, jež zdarma zajistili odpadkové 
koše a jejich odvoz, ZŠ Lánecká za za-
půjčení stolů a židlí, panu Urbánkovi 
a paní Marešové za zapůjčení stánků, 
panu Fialovi a Kořínkovi za přepravu, 
Katce Kořínkové a Jirkovi Zelinkovi 
za pomoc se stavěním stánků a městu 
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Placené parkování na náměstí 

I když ve Světlé n. S. v posledních 
letech narostl počet parkovacích míst, 
problémy se zaparkováním v centru 
města nezmizely. Proto zastupitelstvo 
města 27. dubna schválilo na svém za-
sedání zpoplatnění části náměstí Trčků 
z Lípy. Ve čtvrtek 8. září byl v prostoru 
před nákupním střediskem fi rmou Euro-
peum Praha, a. s., instalován moderní 
parkovací automat švédské výroby, 
který je konstruován tak, aby odolával 
i extrémním povětrnostním podmínkám. 
A od 9. září je na světelském náměstí od 

pondělí do pátku, vždy od 8.00 do 16.00 
hod., zpoplatněno před nákupním stře-
diskem a  radnicí 39 parkovacích míst. 
Tarif parkovného není vysoký, vždyť za 
první hodinu to je pouze jedna koruna 
a za každou další započatou hodinu za-
platí řidiči 10 Kč. Náklady na pořízení 
parkovacího automatu ve výši 116 000 
korun by se měly radnici v brzké době 
vrátit a především by mělo nastat zlepše-
ní situace s parkováním v centru města.

Text a foto: jív

Světlá, Paní Novotné z Orifl ame a ZP 
Metal-Aliance za poskytnutí dárků 
soutěžícím. 

Další akce, které neformální skupina 
zajišťující projekt plánuje, bude projek-
tový den na základních školách ke Dni 
stromů a přednáška PhDr. Dany Kleve-
tové o týrání seniorů, jež se uskuteční 
18. 10. 2011. Upozorňujeme, že tentokrát 
proběhne v zasedací místnosti městské-
ho úřadu.

Eva Kořínková
Foto: Jiří Víšek

Recepty na moučníky z brambor:
Bramborové řezy
Utřeme 3 vejce s 300 g cukru krupice 

do husté pěny, přidáme 300 g uvařených 
nastrouhaných studených brambor, šťá-
vu a kůru z 1 citrónu, 150 g mletých 
ořechů, 150 g hrubé mouky a 1 prášku 
do pečiva. Pečeme na vymazaném 
a vysypaném plechu. Takto upečeme 
dvě placky, jednu z brambor se žlutou, 
a druhou s fi alovou dužninou. Pomaže-
me marmeládou a slepíme. Dle vlastní 
fantazie polijeme čokoládou nebo potře-
me marmeládou a posypeme kokosem.

Koláč s drobenkou
500 g hrubé mouky, 200 g vařených 

studených brambor, 100 g cukru, 100 g 
tuku, 1 vejce, 1 sáček sušeného droždí, 
čtvrt šálku mléka, špetka soli, citrónová 
kůra

Postup: smícháme sypké suroviny 
včetně nastrouhaných brambor a droždí, 
v teplém mléce rozkvedláme vejce, za-
děláme těsto, přidáme rozpuštěný tuk 
a zpracujeme na tužší těsto. Necháme 
kynout.

Po vykynutí rozprostřeme na vymaš-
těný plech, pokryjeme ovocem nebo 
potřeme povidly a posypeme drobenkou 
připravenou ze stejného množství tuku, 
cukru a hrubé mouky. Pečeme v přede-
hřátí troubě. 

Koláčky
500 g vařených studených brambor, 

300 g hrubé mouky, 300 g hladké mouky, 
sůl. 180 g cukru, 100 g tuku, 1 vejce, 30 g 
droždí, čtvrt litru mléka, citrónová kůra, 
vanilkový cukr

Postup: vypracujeme jako klasické 
tužší kynuté těsto, necháme vykynout, 
rozválíme na vále, krájíme na čtverce, 
plníme povidly, uzavřeme, potřeme zby-
lým bílkem a upečeme. 

Sypeme vanilkovým cukrem. 
Vyprodáno!                                                                             Text a foto: jív
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eNCéčko slavilo 5. narozeniny

Oslava 5. narozenin eNCéčka – níz-
koprahového centra pro děti a mládež, jež 
zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, 
se konala v pátek 26. srpna v zámeckém 
parku ve Světlé n. S. Slunečné počasí akci 

venku více než přálo. Po úvodním slovu 
moderátorů se „slova“ ujala dvojice mimů, 
kteří navodili narozeninovou atmosféru 
svými výstupy, a to jak na pódiu, tak pří-
mo mezi diváky.

Pro pracovníky eNCéčka bylo největším 
dárkem to, že se do vlastní přípravy i sa-
motné realizace oslavy zapojili současní, 
ale také bývalí uživatelé služeb. Všichni 
pomáhali od začátku až do konce. Od 
stavění stanů přes předvedení nacvičené 
scénky s názvem Přechod Andulky Ša-
fářové na střední školu, nebo tanečního 
vystoupení Zumba až po závěrečný úklid 
po skončení celé akce.  

Na oslavě samozřejmě nechyběl naro-
zeninový dort s pěti svíčkami. O jejich 
sfouknutí se postarali ti, kteří se na celé 
oslavě podíleli nejvíce. Kousek dortu se 
pak dostal na každého.

„eNCéčko poskytuje sociální služby dě-
tem a mládeži v nepříznivých sociálních 
situacích,“ sděluje jeho vedoucí Bc. Jana 
Dománková. „V  jeho programu je však 
možné najít také další aktivity, ke kterým 

patří rozmanité stolní hry, možnost práce 
na počítači nebo výtvarné programy. Ně-
které z osvědčených výtvarných technik 
realizovaných v eNCéčku si mohli vy-
zkoušet také návštěvníci oslavy půlkulatin. 
Případně si výrobky vzniklé v eNCéčku 
mohli koupit. Mnozí (nejen) nejmenší ná-
vštěvníci oslavy po celé odpoledne řádně 
prověřovali nafukovací skluzavku a také 
trampolínu,“ popisuje Jana Dománková 
průběh odpoledne.  

Mezi gratulanty byla také místostarost-
ka města Světlá n. S. Ing. Lenka Arnotová, 
která popřála eNCéčku, aby se mu dařilo 
naplňovat své poslání.

O program v druhé části odpoledne se 
postaraly hudební skupiny. Jednalo se 
o punkovou kapelu Žirafička z Okrouhlice, 
rockovou kapelu 365 z Pelhřimova a vše 
uzavřela hip hopová skupina Memento 
mori z Havlíčkova Brodu.

„Za pět let svého působení prošlo eN-
Céčkem více než 320 uživatelů služeb, 
kteří přicházeli s různými trápeními. Asi 
nejčastěji se jednalo o problémy spojené 
se školou – zvládání učení, problematické 
vztahy s učiteli nebo spolužáky. Výjimečné 
nejsou ani situace, kdy dospívající přichá-
zí do eNCéčka s tím, že potřebují poradit 
nebo se svěřit se situacemi, jež prožívají 
doma v rodině, nejčastěji s rodiči. Níz-
koprahovost v názvu zařízení by bylo mož-
né přeložit jako maximální přístupnost, ale 
hlavně se jedná o způsob poskytování so-
ciálních služeb, v našem případě pro děti 
a mládež ve věku od 10 do 20 let. A tak je 
podstatnou součástí naší práce poskyto-
vání rozhovorů a řešení nejrůznějších ob-
tížných sociálních situací mladých lidí ve 
zmiňovaném věku,“ shrnuje pět let života 
eNCéčka Jana Dománková.   

Oblastní charita Havlíčkův Brod

DiaKoutek

vynikající. Do 22. 9. je možné se přihlásit 
na motivační kurs v HB, jehož součástí je 
akreditovaný bezplatný počítačový kurs, 
jediným omezením je, že zájemce musí být 
schopen pomalu vyjít schody do 1. patra 
v Horní ulici v HB, kde se kurs bude konat. 
Hlásit se je možno na telefonu 569 428 879, 
určitě neváhejte. Škoda jen, že zájemců 
nepřišlo více, sama vím, jak často slyším 
v ordinaci: „Nevěděl jsem, nevím, kde 
bych zjistil, nikdo mi neřekl.“ Zdá se ale, 

že akce se opravdu vydařila a bude snad 
mít zase za rok další pokračování. Do té 
doby mohou diabetici potřebné informace 
získávat krom jiných zdrojů i právě ve sva-
zu diabetiků, telefon na předsedkyni paní 
Novákovou je 603 772 970, nebo se přijďte 
podívat na Pochod proti diabetu, který se 
bude v Havlíčkově Brodě již počtvrté ko-
nat zhruba v polovině listopadu.

MUDr Eva Pěkná, diabetologická 
ambulance okresní nemocnice HB

Vážení diabetici, 
dnes se konal v Havlíčkově Brodě ve-

letrh, na němž prezentovali své nabídky 
poskytovatelé nejrůznějších pomocných 
a sociálních služeb. Na veletrh mě pozvali 
zástupci brodské pobočky svazu diabe-
tiků, která měla také v sále svůj stánek. 
Ráda jsem přijala a šla se podívat zejména 
na nabídku, která by mohla pomoci i dia-
betikům.

Pro osoby se zrakovými problémy byly 
určeny nejrůznější pomůcky, které mohou 
značně ulehčit nebo zpříjemnit život: čtecí 
lupy klasické, mobilní telefony „mluvící“, 
hodinky s velkými číslicemi nebo hma-
tovou orientací nebo zvukovým hlášením 
aktuálního času, technické pomůcky zvět-
šující text na počítači, „mluvící“ glukome-
tr Calla Wellion, stroj na psaní Braillovým 
písmem, texty v tomto písmu, slepecké 
hole i ukázka práce vodících psů.

Pro občany s problémy s pohybem bylo 
předvedeno mnoho pomůcek od zvedáků 
a sedáků do koupelen až po nejmodernější 
elektrické vozíky a trojkolku na ruční po-
hon, prezentovala se i chotěbořská půjčov-
na těchto pomůcek. Když jsem procházela 
okolo, paní právě velmi vstřícně vysvětlo-
vala zájemkyni o některou z pomůcek, že 
je dobré před vypsáním této lékařem radě-
ji doma při zapůjčení ozkoušet, jestli věc 
bude opravdu to pravé a dobře sloužící.

Další stánky nabízely služby nedo-
slýchavým i neslyšícím, spoluobčanům 
s duševními problémy, závislým na ná-
vykových látkách a dalším. Opravdu bych 
řekla, že každý, kdo má v rodině nějak 
postiženého člena, mohl získat cenné in-
formace i kontakty.

Dobrá zpráva pro diabetiky okresu 
určitě je, že svůj stánek měli i diabetici 
z našeho regionu. Díky brodskému SD 
mohli zájemci z řad diabetiků a jejich pří-
buzných u stánku zalistovat fotografiemi 
z akcí svazu, prohlédnout si edukační ma-
teriály a časopisy, zdarma měli k dispozici 
aktuální Veletržní noviny, v nichž se do-
četli více o „své“ organizaci a její činnosti 
i o novinkách v diabetologii na úrovni 
IKEM i o kustovnici čínské – každý si 
určitě našel něco zajímavého.

Nejen pro diabetiky, kteří by rádi sa-
mostatně četli o novinkách v léčbě své 
nemoci na celém světě, prohlédli si člán-
ky o lékové nebo sociální politice u nás 
stejně jako aktuální kulturní akce v okolí 
a dosud si k počítači doma „na interne-
t“netroufali sednout, mám zprávu přímo 
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Návštěva ve světelské Akademii

V Kraji Vysočina proběhlo ve 
dnech 14. – 16. září setkání nejvyšších 
představitelů partnerských regionů 
Kraje Vysočina. Francouzkou stranu 
reprezentoval Jean-Paul Bachy, pre-
zident regionu Champagne-Ardenne, 
slovenskou Milan Belica, předseda 
Nitranského samosprávného kraje. 
Členem delegace byl také velvyslanec 
Francouzské republiky v ČR pan 
Pierre Lévy.

Jedním z bodů několikadenního pro-
gramu byla návštěva světelské Umě-
leckoprůmyslové akademie. Delegace 
do Světlé zavítala ve čtvrtek 15. září 
v odpoledních hodinách. Hosté si 
v doprovodu zástupců krajského úřadu 
prohlédli areál školy, školní dílny a ate-
liéry, seznámili se s jejími pracovníky 
a výtvarníky. Milým překvapením pro 
hosty bylo zjištění, že mezi kmenovými 
výtvarníky školy je také francouzská 
akademická sochařka Sylvie Choisnel. 
Součástí exkurze byla kromě jiného 
prohlídka školní huti, kde si Jean-Paul 
Bachy a Pierre Lévy vyzkoušeli foukání 

skla pod vedením sklářského mistra Mi-
roslava Kučery. 

Poté následovalo krátké setkání v za-
sedací místnosti školy, kde proběhla 
diskuze o vzájemné spolupráci v oblasti 
sklářského vzdělávání v regionu Vysoči-
na a Champagne-Ardenne. 

Věříme, že návštěva školy se všem 
zúčastněným hostům líbila a stala se 
začátkem možné užší spolupráce mezi 
světelskou školou a školou v regionu 
Champagne-Ardenne. 

S použitím tiskové zprávy Kraje 
Vysočina zpracoval Mgr. M. Šimek

Foto: Mgr. L. Poříz

Stoletá kaplička v Kochánově

V mnoha našich vsích vídáme malé 
kapličky, někde vzorně udržované, jin-
de téměř zpustlé. Tyto malé sakrální 
stavby, jež sloužily a často stále ještě 
slouží jako modlitebny, jsou právem 

spojovány právě s historií obcí. Docela 
udržovanou historickou kapličkou se 
mohou pochlubit v Kochánově a ta 
stojí za připomenutí, vždyť v sobotu 
29. října oslaví 100 let od svého vy-

svěcení. Potvrzuje to starý záznam ve 
světelské farní knize, psaný rukou pod 
záložkou Svěcení nové kaple v obci 
Kochánově dne 29. října 1911:

 „Dne 29. října v neděli 21. po sv. 
Duchu odpoledne vysvětil děkan Cha-
loupka za asistence Jana Roháčka ko-
operátora a Františka Šedy katechety 
novou slušivou kapli v Kochánově, již 
si tamní sousedé vystavěli. Počasí bylo 
překrásné, teplé, proto se sešlo z okol-
ních obcí hojně obyvatelstva. Ku konci 
měl op. Roháček přiměřenou řeč, také 
2 větší družičky, jichž byla celá řada, 
měly případná říkání.“

Kochánovská kaple byla zasvěcena 
sv. Terezii, která má svátek 15. října, 
a proto je každou třetí neděli po svátku 
Václava v Kochánově posvícení. Jak je 
uvedeno ve Wikipedii, bývá v každé 
kapli obraz s náboženským námě-
tem, s nímž je zpravidla spojováno 
zasvěcení kaple. Je tomu tak i v kapli 
kochánovské. Mají tam dva staré ob-
razy a na tom jednom je právě svatá 
Terezie, klečící před Kristem. Paní 
Markéta Strašíková, která o kapličku 
pečuje, nedokáže stáří obou obrazů 
určit, ale 50 let by jim prý mělo být. 
Jiný kochánovský rodák Ing. Vladimír 
Nečil má z historických pramenů in-
formaci, že v roce 1916, v době první 
světové války byl z kapličky zrekvíro-
ván původní zvonek, dnes už tam mají 
jiný. Sám si pamatuje ze svého dětství, 
že kaplička měla břidlicovou střechu 
a ta byla v roce 1981 nahrazena ple-
chem. Zároveň byla na střeše kapličky 
opravena zvonička, na níž se už kří-
žek nakláněl a hrozil zřícením. V té 
době byla kaplička též nově omítnuta. 
Poslední opravy kapličky byly podle 
Vladimíra Nečila prováděny v letech 
2007 a 2008.

A informace pro obyvatele a rodáky 
Kochánova a stejně tak přátele obce: 
V sobotu 29. října, tedy v den 100. vý-
ročí vysvěcení kaple, tam bude od 
14 hodin sloužena P. Markem Šavelem 
Mše svatá.

Text a foto: jív

C
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Momentky z poutě

Foto: Jiří Víšek
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Cestami Jaroslava Haška

městech Almeria a Granada. Průvodním 
tématem letošního ročníku je voda jako 
životodárná tekutina, jako vzácný a v bu-
doucích letech stále omezenější zdroj, kte-
rý by se lidé měli učit využívat hospodárně 
a ekologicky.

Seriál akcí k EURORANDU 2011 pod 
názvem Voda ze střechy Evropy byl 
v České republice zahájen 12. listopadu 
2010 dálkovým pochodem Za posled-
ním puchýřem ve Vizovicích. Celkem 
jednotlivé odbory Klubu českých turistů 
v rámci této celoplošné akce zorganizo-
valy 176 pochodů, při kterých byla z pra-
menů a toků řek, studánek a minerálních 
pramenů odebrána voda. Odběrných 
míst bylo dohromady 210. Hlavní akce 
(řada z nich mezinárodních) byly uspo-

řádány jak u pramenů čtyř velkých řek 
(Vltava, Labe, Morava, Odra), tak na 
významných evropských rozvodí (Rýn, 
Dunaj, Labe ve Fichtelgebirge, Odra, 
Dunaj, Labe na Kralickém Sněžníku, 
Visla, Odra, Dunaj v Beskydech) a také 

při slévání vody z jednotlivých povodí. 
S takto získanou vodou pojede delegace 
KČT do Granady.

Akci ve Světlé zahájil krátkým úvodním 
proslovem jednatel odboru KČT Jaroslav 
Vála a poté společně s místostarostkou 
Lenkou Arnotovou provedli u studánky 
v Pěšinkách symbolický odběr vody do 
připravené speciální lahvičky se speciální 
etiketou, kterou pořadatelé později předali 
na oblast KČT Vysočina.

-jv-
Foto: Pavel Domkář 

Stalo se již tradicí, že poslední srp-
nová sobota patří turistům a jejich 
dálkovému pochodu Cestami Jaroslava 
Haška. Letos členové odboru KČT Sklo 
Bohemia Světlá n. S. pořádali jubilejní 
30. ročník!

Prezentace, start i cíl pochodu, stejně 
jako přenocování vzdálenějších účastní-
ků se opět odehrávaly v budově základní 
školy v Lánecké ulici. Počasí letos pořada-
telům – a hlavně účastníkům – přálo, což 
bylo znát na účasti, sešlo se 251 pěších 
a cykloturistů. Pro „pěšáky“ pořadatelé 
přichystali čtyři trasy o délkách 50, 30, 20 
a 10 kilometrů, cyklisté vyrazili na trasy 
80, 65, 45 a 30 km. V cíli každý obdržel 
diplom, skleněný suvenýr a jeden výtisk 
časopisu Turista, řada vylosovaných šťast-
livců ještě navíc dárky od sponzorů. Ti, 
kteří plní podmínky IVV, dostali do svých 
záznamníků speciální razítko a někteří 
účastníci také využili možnosti zakoupit 
si turistické vizitky nebo některou z nabí-
zených pohlednic.

Poděkování pořadatelů patří Mgr. Vlas-
timilu Špatenkovi, řediteli ZŠ v Lánecké 
ulici, a sponzorům: Crystalite Bohemia, 
Edison, Glasspo Jiří Pospíšil, Jaroslav 
Šembera – Penzion Kadlečák, Kedaung 
Central Europe, s. r. o., Městský úřad 
Světlá n. S., Metal Alianz, Pekárna 
a cukrárna Milan Brokl, Rabbit Trhový 
Štěpánov, a. s. a Rodinný pivovar Bernard 
Humpolec.                                         -jv-

EURORANDO 2011
Slavnostním odběrem vody ze stu-

dánky v Pěšinkách v rámci pořádání 
dálkového pochodu Cestami Jaroslava 
Haška se odbor Klubu českých turistů 
Sklo Bohemia Světlá n. S. připojil k ce-
loevropské akci EURORANDO 2011.

Celoevropské setkání turistů EURO-
RANDO se koná jednou za pět let. První 
ročník se uskutečnil v roce 2001 ve fran-
couzském Štrasburku, druhý v roce 2006 
v Českých Budějovicích a letošní ročník 
organizuje Evropská turistická asociace 
v první polovině října ve španělských 
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Přední východočeský atletický klub 
Hvězda SKP Pardubice spolupracuje 
s trenérem Jozefem Foťkem ze Světlé 
n. S. více než 12 let. „Foťkova trénin-

ková skupina atletů je pro náš klub 
skutečnou zásobárnou šikovných, dobře 
připravených atletů.“ Takto pochvalně 
se na adresu světelského trenéra a jeho 
svěřenců vyjádřil šéftrenér pardubické-
ho klubu Pavel Studnička.

Prvním, kdo ze Světlé získal medaili 
na žákovském mistrovství republiky, 
byl Lukáš Kodým, ale asi největším 
objevem byla současná reprezentantka 
Kristýna Kroužková, která v letošním 
roce startovala na mistrovství Evropy do 
22 let. Ta s Jozefem Foťkem spolupraco-
vala ve svých žákovských a dorostenec-
kých letech. V současné době světelský 
trenér připravuje na tartanu hřiště v Ko-
menského ulici početnou skupinu atletů, 
z nichž je nejvýraznějším talentem 
Hana Ptáčníková, finalistka Mistrovství 

ČR v kategoriích žactva i dorostu. Ta 
už v letošní sezoně závodila v barvách 
Hvězdy Pardubice v extralize dospě-
lých. Pardubický trenér Studnička pro 

Světelský zpravodaj o Ptáčníkové řekl: 
„I když se připravuje u trenéra Foťka, 
je členkou Sportovního centra mláde-
že v atletice a určitě o ní ještě hodně 
uslyšíme.“ Mezi další talenty z početné 
Foťkovy líhně například patří urostlý 
koulař Jakub Voplakal, v kategorii nej-
mladšího žactva sprinter Vít Hemerka 
a v kategorii žákyň koulařka Barbora 
Tylichová, která v hodu míčkem strčí do 
kapsy i starší kluky. 

O široké mládežnické základně atle-
tiky ve Světlé svědčí fakt, že svěřenci 
Jozefa Foťka úspěšně reprezentují 
pardubický klub v soutěžích družstev 
v kategoriích od nejmladšího žactva až 
po dospělé.

Text a foto: jív.

Stojí zleva: trenér Jozef Foťko, Dominik Plaskoň, Jakub Voplakal, Jan Majer, Pavel 
Kratochvíl, Eva Pajerová, Ondřej Blažek, Květa Fialová, Lukáš Kodým, dolní řada 
zleva: Barbora Tylichová, Jan Zahradníček, Tereza Kolářová, Denisa Vápeníková 

a Hana Ptáčníková.

Fot́kova líheň atletických talentů

Tenisový turnaj neregistrovaných

V sobotu 3. září obsadili tenisový 
areál TK Sklo Bohemia neregistrova-
ní tenisté, tedy vyznavači rekreačního 
tenisu. Konal se tam 2. ročník turnaje 
čtyřher O poháry Všeobecné zdra-

votní pojišťovny ČR a soutěž útěchy 
O cenu města Světlá n. S.

Nejprve se hrálo ve skupinách a první 
dvě dvojice z každé skupiny postoupily 

do semifinále, ve kterém hrály křížem 
vždy první dvojice z jedné skupiny 
a druhá dvojice z druhé skupiny o po-
stup do finále. Zlaté poháry VZP ČR 
získal pár Zdeněk Cakl (Světlá n. S.) 
a Zdeněk Fischer (Havlíčkův Brod), kte-
rý ve finále porazil Tomáše Roseckého se 
Slávkem Císařem. Pořadatele zamrzela 
situace ve finále soutěže útěchy, která 
se měla hrát O cenu města Světlá nad 
Sázavou. Tenistka Tvrdíková, která hrá-
la v páru s Radkem Volšanským, měla 
před zápasem s další světelskou dvojicí 
Dušátko, Tvrdík zdravotní potíže a do 

finále nenastoupila. Obě finálové dvojice 
se potom dohodly, že nebude uplatněno 
rozhodnutí o vítězi skrečí a soutěž skon-
čí bez vítěze.

Turnaj měl zajímavou doprovodnou 
akci, zástupkyně patrona turnaje VZP 
ČR během celého dopoledne prováděly 
divákům i startujícím tenistům měření 
tlaku krve a o klienty rozhodně neměly 
nouzi.

Semifinále hlavní soutěže:
Cakl (Světlá), Fischer (Havl. Brod) 

– Rejnek (Světlá), Novák (Praha) 6:2, 
6:1, Rosecký, Císař (oba Světlá) – Dom-
kář, Čihák (oba Světlá) 6:2, 6:0.

Finále hlavní soutěže:
Cakl, Fischer – Rosecký, Císař 6:3, 7:6 

jív
Foto: Jana Tomšů

Vítěz turnaje Zdeněk Cakl, kterému měří 
tlak pracovnice VZP ČR
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Hokejová sezona odstartovala

Přesně po roce, kdy byl v loňském roce 
slavnostně předán do užívání zrekonstruo-
vaný zimní stadion v Pěšinkách, se na jeho 
ledě uskutečnil I. ročník hokejového tur-
naje mladších a starších žáků O pohár sta-
rosty města Světlá n. S. Dvoudenní klání 

hokejistů, které se konalo 3. a 4. září, bylo 
ostrou zkouškou připravenosti stále ještě 
nového zimního stadionu v Pěšinkách na 
nadcházející sezonu a zkouška dopadla 
velmi dobře, to podle slov vedoucích zú-
častněných týmů, která pronesli na adresu 
pořadatelů po závěrečném slavnostním 
vyhlášení vítězů. 

V kategorii mladších žáků startovalo 
pět družstev a roli favoritů bezezbytku 
splnili mladí hokejisté extraligového 
klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 
když vyhráli všechna svá čtyři utkání 
a soupeřům nastříleli 22 branek. Přestože 
zástupci domácího HC Světlá n. S. doká-
zali porazit své vrstevníky z HC Rebel 
Havlíčkův Brod 7:3, skončili díky svým 
ostatním výsledkům na posledním pátém 
místě. Nutno však uznat, že soupeři byli 
z mnohem renomovanějších klubů, proto 
nemusí být zklamání kluků ze Světlé tak 
veliké. Výsledky mladších žáků Světlé: 
s HC Rebel Havlíčkův Brod 7:3, SKLH 
Žďár n. S. 1:4, HC Tábor 1:9 a HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice 3:9.

Konečné pořadí  kategorie mladších 
žáků: 1. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 
2. HC Tábor, 3. SKLH Žďár n. Sázavou, 
4. HC Rebel Havlíčkův Brod, 5. HC Světlá 
n. S.

Rovněž kategorie starších žáků měla 
pět účastníků a s převahou se stali vítězi 
mladí hokejisté HC Tábor. Soupeřům 
dokázali nastřílet 37 branek a obdrželi 
pouze jednu od družstva Chotěboře. Zá-

stupci klubů z našeho okresu HC Rebel 
Havlíčkův Brod a HC Chotěboř skončili 
na čtvrtém a pátém místě. Hokejisté 
z havlíčkobrodské Kotliny stačili pouze 
na družstvo Chotěboře, které porazili 
4 : 1, ostatní zápasy prohráli. Družstvo 

Chotěboře v Pěšinkách nedokázalo 
vyhrát žádný zápas, proto skončilo na 
posledním místě.

Konečné pořadí kategorie starších 
žáků: 1. HC Tábor, 2. HC Spartak Hlinsko, 
3. SKLH Žďár n. Sázavou, 4. HC Rebel 
Havlíčkův Brod, 5. HC Chotěboř.

Starosta města Jan Tourek předává medaile vítězům kategorie 
starších žáků družstvu HC Tábor

Družstvo mladších žáků Pardubic 
přivezl do Pěšinek klubový autobus 

pětinásobného mistra etraligy dospělých 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice

Organizačně se na vydařeném turnaji 
podíleli především Jan Krajíček z HC 
Světlá n. S. a Richard Cachnín z Havlíč-
kova Brodu, jedinou pihou na kráse tohoto 
měření sil mladých hokejistů byla porucha 
na rolbě, proto se tři sobotní zápasy hrály 

bez úpravy ledu, ale přivolaný servisní 
technik přijel včas a další zápasy se již 
hrály v regulérních podmínkách.

Poháry a medaile nejlepším týmům pře-
dával starosta města Jan Tourek, který měl 
nad turnajem záštitu.

Text a foto: jív

Starosta města Jan Tourek a ředitel turnaje Jan Krajíček s nejlepším brankářem 
kategorie mladších žáků Tomášem Vlkem z HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
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Šipky

Od letošní sezony má Kraj Vysočina 
3 ligové úrovně. Nejvyšší se nazývá 
Extraliga, dále 1. a 2. liga. Z každé 
ligy postupuje vítěz na Mistrovství 
republiky. Tuto sezonu má Světlá opět 
zástupce v nejvyšší krajské soutěži 

– tým Arrows Světlá n. S. vstupuje 
do své již 13. sezony. Jelikož největší 
rivalové z Jihlavy Formanský Dravci 
a Ponorka sloučili své týmy a postou-
pili do nejvyšší soutěže Superligy ČR, 
je největším aspirantem na titul právě 
světelský tým, který čtyři sezony za se-
bou skončil na 3. místě (právě za těmito 
družstvy). I když klub opustil po šesti 
letech jeden z nejlepších hráčů týmu 
Jan Stoklasa (hrající Superligu v týmu 
Palma Chrudim), věříme, že i tak bude 
mít na to dosáhnout nejlepšího výsledku 
v historii tohoto klubu.

Hned první utkání nám los připravil 
derby, když se utkáme s Tajfunem Hav-
líčkův Brod. Vzájemná utkání hrají pro 
Arrows, neboť za poslední tři sezony 
prohráli jedno utkání z deseti. 

Už je rozlosován i Český pohár 
a v prvním kole Arrows narazí na Jo-
kers Horní Cerekev, se kterým hrál loni 
a vyhrál 21:14. Uvidíme, jak dopadne 
tento zápas, který se tentokrát hraje 
v Cerekvi.

Nechme se překvapit, jak bude probí-
hat tato sezona, která bude nejspíš jed-
na z nejvyrovnanějších. Každopádně 
všechny důležité informace budou otiš-
těny zde ve zpravodaji a na webových 
stránkách klubu www.arrows.wz.cz.

Rozpis utkání na první čtvrtinu:
2. 10. Tajfun Havl. Brod – Arrows 
 Světlá
9. 10. Arrows Světlá – Cerberos Ne-

tín
13. 10. Jokers Horní Cerkev – Arrows 

Světlá
23. 10. Arrows Světlá – Démons Jezdo-

vice
30. 10. Arrows Světlá – Zezulkárna 

Jihlava
3. 11. Ježkovy Voči Větrný Jeníkov 

98 – Arrows Světlá

Soupiska Arrows Světlá pro sezonu 
2011/2012: Ondřej Bareš, Jaromír Váňa, 
František Nykl, Lucie Wolfová, Marcel 
Březina

Hospodská liga Vysočiny
Hospodská Liga Vysočiny – 1. ama-

térská liga šipek na Havlíčkobrodsku 
pořádá již 5. ročník, který začne v neděli 
16. října 2011. Přihlášky do soutěže zasí-
lejte na e-mail hlv-sipky@email.cz. Více 
informací o soutěži na www.sipkar.wz.cz 
nebo na tel. 731 453 249.

Letní turnaj v šipkách
3. ročník turnaje s názvem Open Air Te-

rasa se zúčastnilo 19 šipkařů a z vítězství 
se radoval loňský šampión Jaromír Váňa, 
který ve finále porazil Honzu Stoklasu. 
Třetí skončil místní hráč Starých Mláden-
ců Josef Rezek. Pořadatelé děkují zúčast-
něným hráčům a sponzorům (Občerstvení 
Terasa, Restaurant Maxim, Petr Dlabač, 
Taxi Mont Blanc) a za poskytnuté prostory 
(městské kino a město Světlá n. S.).

Ondřej Bareš

dokumentů, diplomů, medailí, odzna-
ků a různých suvenýrů z dálkových 
pochodů dokumentuje třicetiletou 
historii světelských turistů.

Po krátkých projevech předsedy 
odboru Jaroslava Mikeše a jednatele 

Výstava v Pěšinkách

Ve čtvrtek 22. září se ve vestibulu 
Sportovního zařízení Pěšinky ko-
nala vernisáž výstavy 30 let odboru 
Klubu českých turistů Sklo Bohemia 
Světlá n. S., která pomocí množství 
černobílých i barevných fotografií, 

Jaroslava Vály promluvily k přítomným 
místostarostka Lenka Arnotová, před-
sedkyně oblastního výboru KČT Vyso-
čina a předsedkyně KČT TOM Šlápoty 
Hněvkovice Marie Vincencová a sekre-
tářka oblasti KČT Vysočina a předsed-
kyně odboru KČT Tesla Jihlava Míla 
Bradová, které nešetřily slovy chvály 
a obdivu bohaté činnosti světelských tu-
ristů a jejich podílu na propagaci města.

Výstava potrvá do 16. října a světelští 
turisté na ni všechny zájemce srdečně 
zvou.

-jv-
Foto: jív
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Světelská zahrádka

Od pátku 30. září do neděle 2. října se 
v tanečním sále Společenského domu 
konala výstava květin, ovoce a ze-
leniny Světelská zahrádka. Výstavu 
pořádala základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu ve spolupráci 
s městem Světlá n. S. a příspěvkovou 
organizací KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá n. S. Kromě značného množství 
exponátů „ke koukání“ byl pro ná-
vštěvníky zajištěn prodej pokojových 
a okrasných rostlin, jehličnanů, cibu-
lovin, včelích produktů apod.

Text a foto: Jaroslav Vála

Po uzávěrce

Soukromá mateřská škola Bambino připravila 
v rohu sálu celé malé hospodářství se slepicemi, 

králíky, kozou a ovečkami

Stavební bytové družstvo ve Světlé nad Sázavou 
se sídlem v ul. Dolní 419, 582 91  Světlá n. S.

PŘIJME VEDOUCÍHO 
ORGANIZACE

Podmínky pro přijetí na místo vedoucího organizace SBD.

1.  důchodce – ve starobním nebo invalidním důchodu.
2.  člen SBD – Světlá nad Sázavou – není nutnou podmínkou.
3.  technická zdatnost – orientace ve stavebnictví a bytovém 

fondu, všeobecná řemeslná znalost.
4.  řidičský průkaz skupiny „B“.
5.  základní znalost práce na PC.

 Písemná žádost musí obsahovat přílohu s životopisem, 
adresou a telefonem uchazeče a být doručena osobně 
(v pracovní době zaměstnanců SBD) do kanceláře účetní nebo 
předsedy SBD, 
 Dolní 419, 
 582 91  Světlá nad Sázavou.

Příjem žádostí končí dne 14. 10. 2011 ve 13:00 hod.

Pracovní úvazek je stanoven na 20 hodin týdně.

 Předseda představenstva SBD
Václav Janota
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Servis a opravy 
plynových kotlů

Petr Semrád
Světlá nad Sázavou

tel. číslo:
608 970 066

nebo
720 428 214
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