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Vážení čtenáři,
v době, kdy vzniká tento úvodník, 

dorazil do Čech ten pravý podzim. 
Zvenku doléhá naříkání sychravého 
větru, který vám při chůzi zcela neo-
mylně vmete do tváře drobné studené 
kapičky mrholení, sluneční svit je na 
nějakou dobu zcela zapovězen. To je 
doba, kdy se nepřívětivé tváři počasí 
připodobňují často i naše obličeje lid-
ské. Těžké je zachovat si v takových 
dnech nějakou rozjařenou náladu, má-
lokterý z lidí takovou schopnost má. 

V takové spojitosti se mi vybavuje 
vyprávění mé babičky, kterak jako 
malá dorážela s ostatními dětmi na 
věčně dobře naloženého dobrosrdeč-
ného tuláka a bohéma Zdeňka Matěje 
Kuděje. Když zrovna procházel naším 
městem, prý se stával okamžitě před-
mětem zájmu mnoha lidí, což mu však 
nevadilo, naopak rozdával rozpustilou 
náladu okolo sebe. Tenhle velký život-

ní dobrodruh by se právě v tomto měsí-
ci (24.11.) dožil kulatých 130 let.

Kuděj není rodákem z Vysočiny (na-
rodil se v Hořicích), nicméně zde prožil 
část svého života a zdejší kraj se mu ne-
smazatelně vryl do jeho srdce. Kromě 
krás přírody sem Kuděje táhlo také 
blízké přátelství s Jaroslavem Haškem, 
dalším předním bohémem a dobro-
druhem tehdejších spisovatelských 
kruhů. Spolu se toulali, spolu zažívali 
nejroztodivnější příhody, které se pak 
často stávaly základním kamenem Ku-
dějových knih. Naopak příběhů, které 
by se nezakládaly na osobní zkušenos-
ti, se v knihách Zdeňka Matěje Kuděje 
vyskytuje pomálu. I proto tato auten-
tičnost působí na čtenáře nesmírně živě 
a uvěřitelně, byť je jeho styl více než 
rozvláčný.

Dodnes kolují ve Světlé a okolí desít-
ky povětšinou úsměvných historek, ve 
kterých se Kuděj s Haškem dopouštějí 

různých klukovin a alotrií, z nichž 
velká část se odehrávala v místních po-
hostinských zařízeních. Však hostinští 
měli nejednou s oběma kumpány těžké 
pořízení. Na tomto místě není bohužel 
možné rozepisovat se o pikantních pří-
hodách Zdeňka Matěje Kuděje, mnohé 
z nich se však dozvíte při nahlédnutí 
do jeho vzpomínkové knihy Ve dvou 
se to lépe táhne.

Zdeněk Matěj Kuděj byl celoživot-
ním tulákem. Procestoval část Evropy, 
Ruska, Ameriky, ale nejraději vyrážel 
ve svých typických kalhotách golfkách 
a s neodmyslitelnou hůlkou po českých 
luzích a hájích. Zde pak rozdával dob-
rou náladu. Každý z nás asi nemůže 
mít takovou neposednou a dobrodruž-
nou letoru, ale aspoň kudějovskou 
dobrosrdečnost, obzvláště v těchto 
ponurých podzimních dnech, bychom 
šířit mohli. 

J. P. 

Slovo úvodem

Zasedání zastupitelstva 21. září

1.   Schválilo Pravidla pro poskyto-
vání dotací městem Světlá n. S. 
(v nových pravidlech jsou ža-
datelé rozděleni do čtyř oblastí: 
sport a tělovýchova, sociální věci 
a zdravotnictví, kultura a ostatní 
zájmové činnosti).  

2.   Souhlasilo s převedením částky 
ve výši 65 000 Kč z rozpočtové 
rezervy města do rozpočtu Tech-
nických a bytových služeb města 
Světlá n. S. za účelem provedení 
opravy střešní krytiny a výměny 
střešních oken v objektu čp. 59 
v Lánecké ulici ve Světlé n. S. 

3.   Schválilo urbanistickou studii loka-
lity Nad Parkem jako územní studii 
dle stavebního zákona závaznou 
pro rozhodování v území a sou-
hlasí s jejím vložením do evidence 
územně plánovací činnosti.

4.  Schválilo pro  prodej pozemků 
na výstavbu RD v lokalitě Pod 
Vodárnou, Světlá n. S., kupní 
cenu pro III. kolo městské sou-
těže v min. výši 650 Kč/m2, část-
ku za prodej sdruženého pilíře 
s hlavním uzávěrem plynu a el. 

energie a veřejnou vodovodní 
a kanalizační přípojkou za cenu 
20 000 Kč bez DPH a termín vy-
hlášení III. kola městské soutěže 

– od 26. 9. do 21. 11. 2011.
5.  Schválilo prodej části pozem-

ku parc. č. 1160/1 v k. ú. Světlá 
n. S. společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín (u fotbalového hřiště).

6.  Schválilo prodej pozemku parc. 
st. č. 80 (55 m2) v katastrálním 
území Dolní Bohušice, prodej 
pozemku parc. st. č. 724 (64 m2) 
a pozemku parc. č. 125/11 (40 m2) 
v k. ú. Horní Bohušice (vodní ná-
drž Pod Borovím).

7.  Schválilo prodej pozemků z vlast-
nictví města Světlá n. S. vlastní-
kům zahrádek v zahrádkářské ko-
lonii ve Světlé n. S. 

8.  Schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 1751/1 v k. ú. 
Světlá n. S. (68 m2) společnosti 
COOP družstvo HB za účelem 
rozšíření obchodního domu. 

9.   Vzalo na vědomí postup města ve 
věci obnovení cesty na pozemku parc. 
č. 321, k. ú. Benetice u Světlé n. S.

10. Schválilo záměr prodeje:
 • části pozemku parc. č. 321 (55 m2) 

v k. ú. Benetice u Světlé n. S.; 
 • části pozemku parc. č. 39/3 (cca 

150 m2) v k. ú. Horní Bohušice 
(zahrádkářská kolonie);

 • pozemků parc. č. 836/9 (71 m2), 
parc. č. 836/8 (44 m2) a parc. 
č. 836/7 (308 m2), vše v k. ú. Svět-
lá n. S. (trvalý travní porost v lo-
kalitě U Stromečku);

 • pozemku parc. č. 858/46 (88 m2) 
v k. ú. Světlá n. S. (orná půda 
v lokalitě Pod Vodárnou);

 • pozemků parc. č. 247/3, parc. 
č. 247/12 a parc. č. 247/13 v k. ú. 
Dolní Bohušice s podmínkou 
předkupního práva pro město 
Světlá n. S. (vodní plocha); 

 • části pozemku parc. č. 1096/12, 
části pozemku parc. č. 1068/3 
a pozemku parc. č. 121 v k. ú. 
Světlá n. S. (proti Společenskému 
domu ve Světlé n. S.).

11. Schválilo prodloužení termínu 
kolaudace rodinného domu na 
pozemku parc. č. 549/49 v k. ú. 
Světlá n. S. do 15. 11. 2011.
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Realizuje se projekt Rekonstrukce 
zázemí fotbalového stadionu dle návrhu 
Ing. Milana Stejskala z Atelieru 02, Hav-
líčkův Brod a projektu firmy Stavotherm 

12. Schválilo odkup nově vytvořené-
ho pozemku parc. č. 201/3 v k. ú. 
Závidkovice (70 m2) do vlastnic-
tví města Světlá n. S. (uvedení na 
právní stav).

13. Schválilo odkup pozemku parc. 
st. č. 308 (149 m2) v k. ú. Světlá 
n. S. do vlastnictví města Světlá 
n. S.  

14. Schválilo odkup nově vytvoře-
ných pozemků parc. č. 520/9 (118 
m2), parc. č. 520/7 (125 m2), parc. 
č. 519/6 (31 m2), parc. č. 532/7 
(124 m2), parc. č. 533/2 (30 m2), 
vše v k. ú. Mrzkovice (vyřešení 
vlastnických vztahů – cesta Mrz-
kovice).

15. Schválilo uzavření Smlouvy 
o provozování mezi městem Svět-
lá n. S. a společností Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, 
a. s., Žižkova 832, Havlíčkův 
Brod na akci Světlá n. S. – kanali-
zace Rozkoš.

16. Schválilo podání žádosti o dotaci 
na akci Protipovodňová opatření 
města Světlá n. S., podporující 
vypracování digitálního povodňo-
vého plánu pro území ORP Svět-
lá n. S., umístění vodoměrných 
prvků preventivní protipovodňo-
vé ochrany, provedení varovného 
a výstražného systému na území 
města, území místních částí v po-
třebném rozsahu.

17. Schválilo podání žádosti o dotaci 
na akci Stavební úpravy mateř-
ské školy Lánecká – energetické 
úspory stávajících objektů.

18. Schválilo podání žádosti o dota-
ci Fotbalovému klubu Bohemia 
Světlá n. S. na akci Zázemí fot-
balového stadionu z dotačního ti-
tulu ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy Státní podpora 
sportu 2012.

19. Zvolilo paní Hanu Farovou, paní 
Ludmilu Hokovou a pana Jarosla-
va Hudíka přísedícími Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě.

20. Schválilo realizaci záměru roz-
voje sociálních služeb ve Světlé 
n. S. 

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 26. září

Rada města:
1.  Souhlasila s realizací akce Oprava 

dešťové kanalizace – vpustí v míst-
ní části Lipnička a s uvolněním fi-
nanční částky na pokrytí nákladů 
na realizaci ve výši 41 000 Kč z fi-
nančních prostředků schválených 
v rozpočtu města pro místní část 
Lipnička.

2.   Bere na vědomí informaci o získa-
ném ocenění Ministerstva obrany 
ČR a schvaluje předání finančního 
daru ve výši 2 000 Kč pro místní 
organizaci Českého červeného kří-
že v Dolní Březince.

3.  Souhlasila se zahájením jednání se 
spol. VČP Net, s. r. o., ve věci pře-
místění stávající vysokotlaké regu-
lační stanice v lokalitě Pod Vodár-
nou do okrajové části města.

4.  Schválila Nařízení města Světlá 
n. S. č. 2/2011, kterým se vydává 
Tržní řád.

5.  Schválila poskytnutí podpory na 
opravu kostela sv. Víta v Zahrád-
ce formou finančního daru ve výši 
10 tis. Kč jednorázově. 

6.  Schválila doplnění užšího seznamu 
uchazečů o umístění do domova 
pro seniory SC města Světlá n. S. 

Jan Tourek, starosta města

Tržní řád

Rada města se na svém zasedání dne 
26. září usnesla vydat na základě § 18 
odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání (živnostenský 
zákon) tržní řád, který určuje 

místa pro nabídku, prodej zboží a po-
skytování služeb, stanovuje kapacity 
a přiměřené vybavenosti těchto míst, 
pravidla pro udržování jejich čistoty 
a bezpečnosti, dobu prodeje zboží a po-
skytování služeb, druhy prodeje zboží 
a poskytování služeb, na které se toto 
nařízení nevztahuje a další náležitosti. 

Tržní řád nabyl účinnosti 15. 10. 2011 
a jeho plné znění najdou zájemci na we-
bových stránkách města www.svetlans.cz 
a v turistickém informačním centru.

– projekce, s. r. o., Havlíčkův  Brod. 
Zhotovitel stavby je firma PKS INPOS, 
a. s., Žďár nad Sázavou, investiční ná-
klady stavby činí  14 917 034 Kč. Stavba 
bude probíhat ve dvou letech, první část 
stavby bude zkolaudována v termínu do 
30. 11. 2011. V rámci první etapy budou 
dokončeny čtyři šatny se sociálním záze-
mím, místnost pro rozhodčí, sklad dresů, 
technická místnost. Investorem stavby 
je Fotbalový klub Bohemia Světlá nad 
Sázavou, akce je financována z dotace 
poskytnuté MŠMT a z příspěvku města 
Světlá nad Sázavou.

Probíhá výstavba základní technické 
vybavenosti v lokalitě Pod Vodárnou. 
V rámci stavby budou realizovány inže-
nýrské sítě – vodovod, kanalizace, plyn, 
rozvody nízkého napětí, komunikace, 
veřejné osvětlení. Předpoklad dokončení 
stavby je v roce 2012, v případě malé ob-
sazenosti stavebních parcel bude dokon-
čení komunikace a chodníků přesunuto 
do roku 2013. Zhotovitel: firma SYNER 
VHS Vysočina, a. s., Jihlava, projektant: 
firma Drupos projekt, Chotěboř.

Ve spolupráci s Krajským úřadem 
Kraje Vysočina zadalo město Světlá 
nad Sázavou firmě DMC Havlíčkův 
Brod, s. r. o., projektovou dokumentaci 
chodníku v ulici Josefodolská. Krajský 
úřad Kraje Vysočina připravuje úpravu 
komunikace II/347 v úseku od křižo-
vatky ulic Nádražní a Josefodolská po 
železniční přejezd a dále úpravu křižo-
vatky ve směru na obec Příseka. Spolu 
s touto akcí je projektován chodník ▶

C
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Z odboru sociálních věcí 

Nové parkovací průkazy pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor 
sociálních věcí informuje držitele mimo-
řádných výhod II. a III. stupně (průkazky 
ZTP, ZTP/P), že s účinností od 4. 10. 2011 
jsou vydávány parkovací průkazy pro 
osoby se zdravotním postižením dle no-
vého vzoru č. O7 upraveného vyhláškou 
č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 

po levé straně komunikace směrem 
na Josefodol s napojením na stávající 
chodník v ulici Nádražní. Realizace 
chodníku je podmíněna zařazením 
úpravy komunikace do rozpočtu Kraje 
Vysočina, předpoklad 2012.

V místní části Lipnička byla v měsíci 
září provedena oprava vpustí dešťové 
kanalizace firmou BARABA Brno, 
s. r. o.

Bylo získáno stavební povolení na 
akci Průmyslová zóna Světlá nad Sá-
zavou – základní technická vybavenost. 
Projekt řeší výstavbu inženýrských 
sítí, komunikace, chodníků, veřejného 
osvětlení, výstavbu okružní křižovatky 
v místě stávajícího sjezdu na účelovou 
komunikaci před podnikem Crystalite 
Bohemia, s. r. o. 

Město nabízí k prodeji: 
 • pozemek parc. č. 854/1 v k. ú. 

Světlá n. S. o výměře 1 849 m2, 
druh pozemku orná půda, cena 
120 Kč/m2. V současné době na této 
parcele probíhá změna územního 
plánu pro změnu využití pozemku 
na bydlení individuální městské 
(stavební parcela). Předpokládaný 
termín změny územního plánu je 
konec roku 2011, možnost výstavby 
od 1. 1. 2012. Stávající využití po-
zemku – ochranná zeleň. 

 • pozemky v podnikatelské zóně 
v ulici Na Rozkoši. Jedná se o po-
zemky o výměře 4 000 m2 a 6 000 
m2. Výše kupní ceny není stanove-
na. Informace o podmínkách pro-
deje jsou zveřejněny na webových 
stránkách města www.svetlans.cz 
v sekci Plochy pro podnikání.

 • pozemky v průmyslové zóně v lo-
kalitě nad sklárnami. Výměra plo-
chy průmyslové zóny je 10,5 ha. 
Kupní cena je stanovena v min. 
výši dle ceny obvyklé stanovené 
posudkem soudního znalce. Infor-
mace o podmínkách prodeje jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
města www.svetlans.cz v sekci Plo-
chy pro podnikání.

Ing. Vladimíra Krajanská 
vedoucí OMIRR

▶ Z odboru správního, školství a živnostenského

Informace o zavedení elektronických 
občanských průkazů
Novelou zákona o občanských průka-

zech (z. č. 325/1999 Sb.) dochází k tomu, 
že od 1. 1. 2012 budou vydávány nové 
typy občanských průkazů: 
 • občanský průkaz se strojově čitel-

nými údaji 
 • občanský průkaz se strojově čitel-

nými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem.

S ohledem na skutečnost, že realizace 
projektu bude napojena na stávající pra-
coviště cestovních dokladů, bude nutná 
odstávka systému: 
 • od čtvrtka 17. 11. 2011 do pondělí 

21. 11. 2011 z důvodu obnovy cent-
rálního informačního systému ces-
tovních dokladů s biometrickými 
prvky

 • od pátku 23. 12. 2011 do pondělí 
2. 1. 2012 z důvodu uvedení systé-
mu nových typů elektronických ob-
čanských průkazů do provozu.

Odstávky systémů se netýkají vydá-
vání cestovních pasů typu BLESK (za 
správní poplatek 1 500 Kč) a nemají vliv 

na žádosti podané na zastupitelských 
úřadech.

V návaznosti na výše uvedené sděluje-
me, že v uvedených dnech nebude mož-
né přijímat, zpracovávat ani předávat 
cestovní pasy s biometrickými údaji.

Žádosti o vydání e-pasů lze podat  
nejpozději do 19. 12. 2011 včetně do-
psání titulu do již vydaného e-pasu, na 
zastupitelských úřadech do 16. 12. 2011. 
Do cestovních pasů typu BLESK bude 
možné dopsat titul do 31. 12. 2011. Od 
1. 1. 2012 se tituly do cestovních dokladů 
podle platné právní úpravy zapisovat 
nebudou.

Žádat o vydání OP se strojově či-
telnými údaji je možné nejpozději do 
14. 12. 2011 u příslušného úřadu podle 
trvalého pobytu občana. Je-li žádost 
podána u nepříslušného obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností nebo 
matričního úřadu, tak nejpozději do 
30. 11. 2011. 

Předpokládáme, že včasná informace 
občanům napomůže hladkému rozběhu 
nových typů občanských průkazů.   

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

na pozemních komunikacích a úprava a ří-
zení provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 
byla zahájena výměna původních označe-
ní vzor č. O1, která lze používat pouze do 
31. 12. 2012.

K vydání nebo výměně je nutné před-
ložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, 
průkaz ZTP, ZTP/P (případně i rozhodnu-
tí o přiznání mimořádných výhod, pokud 
bylo vydáno jiným úřadem) a platný ob-
čanský průkaz.

Vyobrazení přední strany Vyobrazení zadní strany

C
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Z odboru životního prostředí 

Upozornění na černé skládky 
odpadů
Po několik zářijových víkendů čekalo 

na pracovníky TBS u vjezdu do areálu 
Střediska nakládání s odpady Rozinov 

nemilé překvapení. U vrat našli vysy-
paný stavební a komunální odpad. Ti, 
kteří zde odpad odložili si zřejmě ne-
uvědomují, že i přestože odpad složili 
před areálem skládky a sběrného dvora, 
dopouštějí se protiprávního jednání. 
Zároveň přidělávají zbytečnou práci 
pracovníkům sběrného dvora, kteří 
musí tento odpad pracně vysbírávat 
a převážet na skládku, případně sběrný 
dvůr. Ve vyhlášce města o odpadech je 
jasně stanoveno, kam mají občané města 
ukládat odpad, kterého se chtějí zbavit. 
Občané a majitelé rekreačních objektů, 
kteří jsou poplatníky místního poplatku 
za odpad, mohou svůj nepotřebný maje-
tek – odpad zdarma (zpoplatněny jsou 
stavební odpady, eternit a box na ostré 
předměty – jehly) odložit na místa, 
která určuje obecně závazná vyhláška 
města o odpadech. Těmito místy jsou 
sběrný dvůr, skládka odpadů Rozinov, 
separační kontejnery na tříděný odpad 
a velkoobjemové kontejnery přistavo-
vané na určená místa v rámci svozu 
objemných odpadů. Dále si mohou 

Na rozdíl od předchozího období je 
nezbytně nutné, aby těžce zdravotně 
postižená osoba byla přítomna osobně 
a tiskopis průkazu podepsala před vydá-
vajícím orgánem, který následně provede 
zalaminátování. 

Laminace dokladu je vedle fotografie 
základním bezpečnostním prvkem osvěd-
čujícím úplnost a platnost dokladu.

Z ustanovení zákona č.133/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, vyplývá, 
že:
 • Označení O1 mohou osoby, které je 

obdržely od příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností 
podle dosavadních právních před-
pisů, využívat na území České re-
publiky do ukončení jeho platnosti, 
nejpozději však do 31. prosince 2012. 
Osobám podle věty prvé vydá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností na 
jejich žádost parkovací průkaz, podá-

-li tato osoba žádost před ukončením 
platnosti označení O1, které obdržela 
podle dosavadních právních předpi-
sů, nejpozději však do 31. prosince 
2012. Žadatel o vydání parkovacího 
průkazu pro osoby se zdravotním po-
stižením, který byl držitelem označe-
ní O1 vydaného podle dosavadních 
předpisů, je povinen toto označení 
při vydání parkovacího průkazu pro 
osoby se zdravotním postižením ode-
vzdat obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností.

 • Parkovací průkaz pro osoby se zdra-
votním postižením (speciální ozna-
čení č. O7) smí být používáno jen na 
vozidle, které zajišťuje přepravu těž-
ce zdravotně postižené osoby, to zna-
mená, že pokud vozidlo nezajišťuje 
přepravu těžce zdravotně postižené 
osoby, nemůže být takto označeno.

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že v provozu na pozemních ko-
munikacích neoprávněně stojí s vozi-
dlem na parkovišti vyhrazeném pro 
vozidlo označené parkovacím prů-
kazem pro osoby se zdravotním po-
stižením nebo neoprávněně použije 
parkovací průkaz pro osoby se zdra-
votním postižením při stání nebo při 
jízdě. Za tento přestupek se ukládá 
pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Studie Nad Parkem
Na konci srpna byla dokončena 

a předána územní studie lokality Nad 
Parkem. Jedná se o dokument, který 
blíže stanovuje podmínky využití loka-
lity, která je ohraničena ulicí Wolkerova, 
silnicí II/347 směrem na Dolní Město 
a zámeckým parkem. Tato plocha je 
určena stávajícím i novým územním 
plánem k zástavbě rodinnými domy 

a doplňkovým vybavením. U takto 
rozsáhlé plochy je však nezbytné postu-
povat podle podrobnějších pravidel, než 
přináší územní plán. Tato plocha je na-
víc citlivá z důvodu své polohy, kdy vy-
tváří protiklad centru města na protějším 
břehu řeky a velkou částí svého obvodu 
sousedí se zámeckým parkem, který 
je kulturní památkou a velice cenným 
prvkem města, který je třeba chránit. 

občané objednat u TBS města přistave-
ní kontejneru ke svému domu, které je 
zpoplatněno. A proto ten, kdo odkládá 
odpady mimo místa určená, zakládá 

„černé skládky odpadů“ a dopouští se 
přestupku, za který mu může být ulože-
na sankce až do výše 50 000 Kč.  

Žádáme proto občany (případně 
i některé podnikatele), aby odpady od-
kládali pouze na místa k tomu určená, 
jak stanovuje vyhláška města o odpa-
dech a zákon o odpadech. V případě, 
že nevíte kam s odpadem, poraďte se 
s pracovníky odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Světlá nad Sázavou 
na tel. 569 496 644 nebo na TBS města 
Světlá nad Sázavou na tel. 569 452 656.

Na závěr ještě připomínáme provoz-
ní dobu střediska nakládání s odpady 
Rozinov:

Letní období: 
1. dubna – 31. října:

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 11:30 12:00 - 14.30
Středa: 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Pátek: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
1. sobota v měsíci 8.00 - 12:00

Zimní období: 
1. listopadu – 31. března:

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
1. sobota v měsíci 8:00 - 12:00

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

▶
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Z tohoto důvodu město přistoupilo 
k řešení této otázky velice zodpovědně 
a zadalo vypracování územní studie ar-
chitektonické kanceláři, která předložila 
na jaře tohoto roku tzv. názorovou studii, 
kterou následně rozpracovala do dnešní 
konečné podoby. Zastupitelstvo města 
na svém zářijovém zasedání tuto studii 
přijalo a vyslovilo souhlas s jejím využi-
tím. Tím se po dopracování nezbytných 
formalit stal tento dokument neopome-
nutelným podkladem pro rozhodování 
stavebního úřadu. Bližší informace 
o obsahu je možné získat na stavebním 
úřadu nebo odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje města.

Pozn. redakce: Viz barevnou přílohu 
v tomto čísle.

Ing. Vladimír Bárta 
vedoucí OSÚ a ÚP

▶ Energetické využití komunálního odpadu

„Energetické využití směsných komu-
nálních odpadů znamená nejen omezení 
skládkování odpadů a snížení emisí 
škodlivých látek do ovzduší, ale zároveň 
úsporu neobnovitelných surovin i finanč-
ních prostředků na odpadové hospodář-
ství obce a využití energie i tepla pro 
domácnosti a firmy. Evropské metropole 
např. Vídeň  a Paříž vybudovaly a bu-
dují zařízení pro energetické využívání 
odpadů na území svých měst bez obav 
z ohrožení zdraví obyvatelstva, protože 
moderní technologie čištění spalin spl-
ňují velmi přísné limity pro produkci 
škodlivin,“ konstatuje Zdeněk Ryšavý, 
krajský radní pro životní prostředí. 

„Dobrou kvalitu ovzduší u nás negativ-
ně ovlivňují ty domácnosti, které v rámci 
úspor nebo z pohodlnosti ve svých 
kotlích spalují i odpady a z komínů tak 
volně vypouští nebezpečné škodliviny 
v násobcích koncentrací než je tomu 
u kontrolovaného procesu spalování 
v zařízení pro energetické využívání od-
padů,“ dodává Zdeněk Ryšavý. 

Ve využívání odpadů jsme pozadu za 
vyspělými státy. Energeticky se v ČR za-
tím využívá pouze 10 až 12 % směsného 
komunálního odpadu a necelé 1 % velko-
objemového odpadu z celkových 3 milio-
nů tun, které ročně v ČR vznikají.

Ing. Eva Navrátilová, KrÚ Vysočina 

Městská policie

Městská policie řešila v září celkem 
66 přestupků. Z tohoto počtu bylo 63 
řešeno na místě v blokovém řízení a tři 
přestupky byly postoupeny správní-
mu orgánu k přijetí dalších opatření. 
Dvakrát strážníci řešili prodej cigaret 
osobám mladším osmnácti let (jednalo 

Pout́  2011

Svatováclavská pouť ve Světlé nad 
Sázavou je největší pouť v regionu s ná-
vštěvností kolem 10 tis. osob. Je to tradiční 
setkání známých i rodin a je jedinou vel-
kou společensko-kulturní  akcí v našem 
městě za rok. 

Letošní pouť se konala ve dnech 
24. a 25. září. Přes počáteční nepřízeň 
počasí přišly opět svatováclavské časy 
a slunečné dny.

Instalace více než dvaceti různých atrak-
cí pro velké i malé probíhala od pondělí 
19. září. Atrakce byly již druhým rokem 
umístěny i na soukromém pozemku v are-
álu v Pěšinkách. Přibyly i nové atrakce. 
Stává se již tradicí, že ve čtvrtek dopoledne 
je umožněno zdarma svezení postiženým 
ze Sociálního ústavu ve Věži a obyvate-
lům místního Sociálního centra. Letos 
byly pozvány i místní mateřské školky. 
Panem Františkem Lagronem, který má 
náměstí pronajaté na atrakce dle čtyřleté 
smlouvy, bylo zaplaceno 347 830 Kč. 

Stánkový prodej v letošním roce probí-
hal tradičně v částech ulic Lánecká, Ko-
menského a Nádražní. Z důvodu nutnosti 
uvolnění části Nádražní ulice pro dopravu 
byla pro prodejce nově vymezena ulice 
Poštovní a část ulice Pěšinky. Vymezená 
místa pro prodej byla trhovci z větší části 
předem zaplacena. Za stánkový prodej 
byla vybrána částka 344 860 Kč, což je cca 
o 80 tis. méně než v minulých letech. Pří-
jem z letošní pouti do městského rozpočtu 
byl ve výši 692 690 Kč. 

Náklady spojené s poutí, organizace 
stánkového prodeje, pořadatelská služba, 

nájem mobilních WC, úklid ze strany TBS 
se pohybují kolem 150 tis. Kč. Čistý příjem 
tedy činil více než 542 tis. Kč.

Protože se jedná o akci velkého rozsahu 
v prostorách náměstí a přilehlých ulic, do-
chází k omezení dopravy. Pouťový týden 
je ve znamení uzavírek a objížděk. Uza-
vírky jsou však řešeny tak, aby co nejméně 
omezovaly řidiče a zároveň byla zajištěna 
bezpečnost návštěvníků pouti.

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajiš-
ťovaly Technické a bytové služby města 
Světlá nad Sázavou jak v průběhu soboty 
a neděle, tak bezprostředně po skončení 
pouti. Již v úterý nebylo znát, že tu nějaká 
akce probíhala. 

Z pohledu organizátora je letošní pouť 
hodnocena dobře. Přálo počasí, byla 
vysoká návštěvnost a nedošlo k žádným 
podstatným konfliktům, které by bylo 
třeba řešit. I částečné omezení prodejní 
plochy bylo přijímáno návštěvníky vesměs 
kladně.

Jaroslava Holoubková 
finanční odbor MěÚ

Ocenění

Město Světlá n. S., místní část Dolní 
Březinka, obdrželo od Ministerstva 
obrany ČR pamětní plaketu za příklad-
nou péči o válečný hrob obětí napole-
onských válek, o který se stará místní 
organizace Českého červeného kříže 
v Dolní Březince. Předání pamětní pla-
kety a finančního daru ve výši 2 000 Kč 
se uskutečnilo dne 17. října v obřadní 
síni městského úřadu.

Starosta města Jan Tourek při předávání 
ocenění

Zleva: Libuše Prášková, Veronika 
Hrůzová, Ivana Hrůzová, Eva Prášková
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Z odboru dopravy

Stále častěji se na náš odbor obrací 
občané s dotazy týkajícími se registrace 
vozidel, proto si dovoluji připomenout 
pár základních pravidel při registraci 
vozidla.

K registraci nového vozidla se k žá-
dosti dokládá technický průkaz, doklad 
o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla (zelená karta), doklad totož-
nosti – platný občanský průkaz nebo 
pas. V případě registrace na právnickou 
osobu výpis z obchodního rejstříku nebo 
živnostenský list. Pokud se jedná o za-
stupování majitele vozidla, předkládá se 
plná moc s neověř. podpisy. V případě, 
že je na vozidle vázána leasingová spo-
lečnost, je nezbytné předložit i leasingo-
vou smlouvu.

Žadatel k samotnému převodu vozi-
dla v rámci ČR společně s žádostí dále 
předkládá technický průkaz, osvědčení 
o registraci vozidla (malý technický 
průkaz), doklad o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla (zelená karta), evidenč-
ní kontrolu ze stanice technické kontroly 
a vozidlo musí mít platnou technickou 
kontrolu. Pokud se nejedná o převod 
vozidla v rámci Kraje Vysočina, vrací se 
původní registrační značky. Dále je nut-
né předložit doklad totožnosti –  platný 
občanský průkaz nebo pas, v případě re-
gistrace na právnickou osobu výpis z ob-
chodního rejstříku nebo živnostenský list. 
Pokud se jedná o zastupování majitele 

vozidla, předkládá se plná moc s neověř. 
podpisy. V případě, že je na vozidle vázá-
na leasingová společnost, je nutné rovněž 
předložit leasingovou smlouvu.

V případě převodu vozidla v rámci 
dědictví se k žádosti dokládá technický 
průkaz, osvědčení o registraci vozidla 
(malý technický průkaz), doklad o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla 
(zelená karta) a vozidlo musí mít platnou 
technickou kontrolu. Dále pak usnesení 
o dědictví s vyznačenou právní moci, 
doklad totožnosti – platný občanský 
průkaz nebo pas. Pokud se jedná o za-
stupování majitele vozidla, předkládá se 
plná moc.

K ukončení leasingové smlouvy se spo-
lu s žádostí předkládá technický průkaz, 
osvědčení o registraci vozidla, doklad 
o ukončení leasingové smlouvy, doklad 
totožnosti – platný občanský průkaz nebo 
pas, v případě registrace na právnickou 
osobu výpis z obchodního rejstříku nebo 
živnostenský list. Pokud se jedná o za-
stupování majitele vozidla, předkládá se 
plná moc s neověřenými podpisy.

Problematika registrace vozidel je 
obsáhlá a v případě, že jste nedostali 
z našeho článku dostačující odpovědi, 
můžete se obrátit na technika odboru 
dopravy případně na vedoucího odboru 
dopravy.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Kriminalita na Světelsku
dopravní značení a odpadkový koš. Městu 
způsobili škodu za více než 6 000 Kč. 
Z uvedeného jednání jsou podezřelí dva 
18letí mladíci. Jeden z mladíků pak ještě 
před příchodem na dopravní hřiště po-
škodil kšilt barevného filtru a krycí dvířka 
žárovek u přenosných semaforů  u zdra-
votního střediska v ulici Lánecká a tím 
způsobil škodu ve výši téměř 3 000 Kč. Ve 
zkráceném přípravném řízení bylo oběma 
mladíkům sděleno podezření ze spáchání 
přečinu poškození cizí věci.

Policisté ve Světlé n. S. přijali oznámení 
o vloupání do objektu firmy v Nádražní 
ulici. Neznámý pachatel se v noci na pátek 
23. 9. vloupal oknem v přízemí do budovy 
firmy. Dále vnikl do skladu krmných smě-
sí, prohledal přilehlé kanceláře, ze kterých 
odcizil drobnou finanční hotovost.

Ve stejné době pak došlo k vloupání 
do objektu restaurace v ulici Komenské-
ho. Neznámý pachatel vnikl do objektu 
po vyražení okna v zadní části budovy. 
Ze zamčené zásuvky ve výčepu odcizil 
finanční hotovost, cigarety různých zna-
ček a alkoholické nápoje. Poškozeným 
majitelům způsobil škodu v celkové výši 
nejméně 11 000 Kč.

Řidič osobního vozidla byl policejní 
hlídkou kontrolován v sobotu 24. 9. v do-
poledních hodinách v obci Závidkovi-
ce. U řidiče bylo orientační dechovou 
zkouškou na místě naměřeno 1,23 pro-
mile alkoholu v dechu, při druhé zkoušce 
pak řidič nadýchal 1,08 promile. Řidič 
následně souhlasil s odběrem krve ve 
zdravotnickém zařízení. Na místě pak 
bylo zjištěno, že řidič neměl za jízdy roz-
svícená obrysová a potkávací světla a dále 
neměl u sebe řidičský průkaz a osvědčení 
o registraci vozidla. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Ve středu 12. 10. okolo třetí hodiny ran-
ní byl policejní hlídkou ve Světlé n. S. kon-
trolován 24letý řidič osobního vozidla. Na 
místě provedenou orientační dechovou 
zkouškou mu bylo naměřeno 1,95 promile 
alkoholu. Při opakované zkoušce pak řidič 
nadýchal 2,04 promile. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz a další jízda mu 
byla zakázána. Ve věci policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

Policisté objasnili případ krádeže moto-
cyklu zn. Jawa, ke které došlo 13. 7. kolem 
15. hodiny na parkovišti u polikliniky ve 
Světlé n. S. Zjistili, že celou věc má na 
svědomí 21letý mladík z Havlíčkobrodska. 
Ten na motocyklu dojel až do obce Dolní 
Březinka, kde na železničním přejezdu 
havaroval. Po nehodě se podrobil odběru 
krve, ve které byla zjištěna hodnota 2,34 
promile alkoholu. Nyní je muž podezřelý 
z přečinů neoprávněné užívání cizí věci 
a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Šetřením policistů byli zjištěni dva 
mladíci, kteří mají na svědomí poškození 
dopravního značení na dopravním hřišti 
u základní školy ve Světlé n. S. K události 
došlo v noci z 5. na 6. 8., kdy tehdy nezná-
mí pachatelé v uvedeném areálu poškodili 

se o prodej v obchodech). Bylo pro-
vedeno pět kontrol podávání alkoholu 
osobám mladším osmnácti let s nega-
tivním výsledkem. U jednoho cyklis-
ty byla provedena dechová zkouška 
s výsledkem 1,02 promile alkoholu, na 
místo byla přivolána policie ČR a celá 
záležitost jí byla předána. 

Odchytili jsme pět volně pobíha-
jících psů, čtyři byli předáni svým 
majitelům, jeden čeká na nového pána 
v odchytovém zařízení. Dvakrát jsme 
spolupracovali s okresním soudem při 
zjišťování pobytu osob, desetkrát jsme 
doručili písemnost na žádost ostatních 
orgánů. 

V měsící září jsme opět začali měřit 
rychlost. Celkem bylo provedeno osm 
měření, nejvyšší naměřená rychlost 
v obci byla na padesátce 85 km/h.

Zdeněk Novák
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Ulice Nové město, ještě 
k domu čp. 192
S domem čp. 192 sousedila provizorní 

dřevěná kolna na pohřební vozy Ferdinan-
da Drahozala, postavená ve dvoře čp. 89 
na základě povolení ze dne 18. července 
1930.

V roce 1937 podal Ferdinand Draho-
zal žádost k okresnímu úřadu v Ledči 
n. S. o živnostensko-právní povolení ke 
zřízení provozovny pohřebního ústavu 
v kolně při domě čp. 418 (viz Světelský 
zpravodaj 6/2011).

Kolna byla postavena jako prozatímní 
na dobu stavby domu v Nádražní ulici na 
pozemku č. kat. 111 stav., ve kterém měl 
žadatel projektovány místnosti pro po-
hřební vozy, a bylo výslovně stanoveno, že 
ihned po dokončení novostavby musí být 
kolna odstraněna. Stavba byla zkolaudová-
na v roce 1931 a dostala čp. 6. 

Po stížnosti Marie Bambasové vydala 
11. července 1938 městská rada jakožto 
stavební úřad výměr, kterým nařídila od-
stranění kolny do 14 dnů. Drahozal se vy-
mlouval, že v důsledku změn plánů domu 
čp. 6 nemá pohřební vozy kam uskladnit, 
dne 31. května 1939 se odvolal k okresní-
mu úřadu v Ledči, ale ten odvolání zamítl 
jako bezdůvodné. Městská rada ve Světlé 
n. S. se proto dne 27. června 1939 usnesla 
nařídit F. Drahozalovi zboření kůlny do 
14 dnů, jinak bude provedeno exekuční 
zboření na náklad majitele. Tomuto na-
řízení Drahozal nevyhověl, naopak dne 
13. července předložil žádost o dodatečné 
schválení užívání provizorní kolny (a při-
ložil stavební plány podle současného 
stavu), kterou městská rada 26. července 
znovu zamítla. V protokolu sepsaném po 
šetření stavebního úřadu se mj. píše: „Kůl-
na je předmětem stálých sporů a stížností 
mezi sousedy, trvá se na tom, aby kůlna 
byla odstraněna a panu Drahozalovi dána 
přiměřená a konečná lhůta k odstranění 
kůlny. Po uplynutí této lhůty, jako poslední, 
bude provedeno zboření kůlny exekučně 
na náklad a nebezpečí Drahozala. Do-
datečné schválení ku dalšímu používání 
a ponechání kůlny jest vzhledem k předve-
deným okolnostem vyloučeno.“

Kromě toho Drahozal 14. července 
kontroval sepsáním stížnosti stavebnímu 
úřadu na sousedy: „Manželé Bambasovy 
vybouraly ve štítové zdi svého domku 
otvor pro okno a též okno zazdily, které 
sousedí s naším majetkem čp. 418 aniž by 
nás o to požádali, též bez svolení staveb-
ního úřadu. Po naší střeše a našem ma-
jetku uskladňují na svojí půdu seno a jiné, 
děti jejich tímto otvorem prolézají na naší 
střechu a spůsobují škodu na střeše a po-

dobně. Zakázali jsme podobné provádění, 
které se může opakovat. Nařídili jsme 
zazdění otvoru okeního což doposud jest 
bezvýsledné. Čímž nám jmenovaní poško-
zují schválenou provozovnu pohřebních 
regvisit.“ 

Stavební znalec Karel Švec po šetření 
na místě konstatoval, že není patrno, že by 
v poslední době byly na domě čp. 192 pro-
váděny nějaké práce vybouráním či zazdě-
ním a že podle svědeckých výpovědí sou-

Ulice Nové město, vlevo domy čp. 192, 86, 85, 84 a 83, vpravo čp. 162
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V terénu s přírodovědným seminářem

V září jsme navštívili v rámci pro-
gramu přírodovědného semináře farmu 
v Kunemili u Ing. P. Proňka a stanici 
pro handicapované živočichy v Pavlově. 

Na farmě jsme se seznámili s chovem 
spárkaté zvěře – jelenů, daňků, srnců 
a muflonů. Farmou nás provázel a velmi 
poutavě nám povídal o zvěři myslivec 
pan L. Frantík. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových a zajímavých informací, 
například že zvěř nemůže být pohro-
madě, protože by bojovala o teritorium, 
že srnci mají ve výběhu trámy na „vy-
tloukání“ a že hrabou do země dolíčky, 

sedů je ve štítě okénko již dávno, nejméně 
deset let. Pokud jde o způsobení škod na 
střeše, je nutno stěžovatele odkázat na 
pořad práva civilního. Ferdinandu Draho-
zalovi to obecní úřad sdělil 11. srpna.

Ani po 12. srpnu však kůlna nebyla exe-
kučně zbourána a dne 30. srpna podal Fer-
dinand žádost o povolení k přestavbě dře-
věné kolny na zděnou, což městská rada po 
předchozím komisionelním ohledání dne 
12. září zamítla. Ve zdůvodnění se mj. píše, 
že „…kůlna na pohřební vozy nachází se 
bezprostředně při silně frekventované uli-
ci a ve středu města, ulice ta je úzká, takže 
vozy zajíždějící do kolny ohrožují veřejnou 
bezpečnost a nelze proto i z těchto důvodů 
kolnu povoliti.“ 

Ze dne 8. listopadu 1940, kdy provizor-
ní kůlna stále ještě stojí, pochází výnos 
okresního úřadu v Ledči n. S., který vy-
počítává již tři demoliční příkazy a znovu 
upozorňuje, že Drahozal je povinen příka-
zu na odstranění kolny vyhovět do 14 dnů, 
a to bezpodmínečně, jinak bude provede-
no exekuční odstranění kolny. Drahozal 
se ovšem stále nevzdává a 19. listopadu 
1940 navrhuje, že vyhoví stížnosti souseda 
Bohumila Bambase a postaví novou zeď 
své kůlny tak, aby se nedotýkala domu 
čp. 192. „Jelikož jest pokročilá doba pro 
práce na této stavbě, a stran zajištění po-
třebného materiálu, vše provedeno bude 
na jaře r. 1941. Do té doby než bude stavba 
nová provedena, budiž mi vše ponecháno 
ve shválené kolně.“

Z celé záležitosti už se dávno stala 
fraška, dne 13. ledna 1941 Drahozal pro-
hlásil, že postaví novou kůlnu a starosta 
města Radil mu dne 15. dubna píše, že 

„…okresní úřad v Ledči n. S. trvá zásadně 
na okamžitém vyhovění a provedení zále-
žitosti zboření kolny.“ Dne 24. dubna po-
dal Ferdinand Drahozal žádost o povolení 
oprav na kolně a již následujícího dne byl 
po zhlédnutí stavebního místa sepsán pro-
tokol, v němž stavební znalec Karel Švec 
mj. uvádí: „Stavebník nepředložil žádné 
plány, pouze starý plán, jehož provedení 
bylo svého času zamítnuto. Opravy na kol-
ně nelze povoliti, když tato kolna měla býti 
jako nedostatečná vůbec zbořena. Při ko-
misi na místě samém ujednáno, že staveb-

Stalo se

V Čechách
 • před 270 lety 26. listopadu 1741 

v průběhu války o rakouské dědic-
tví byla dobyta Praha saským, ba-
vorským a francouzským vojskem;

 • před 230 lety 1. listopadu 1781 bylo 
v českých zemích zrušeno nevol-
nictví.

Ve světě vědy a techniky
 • před 260 lety v roce 1751 objevil 

R. Whytt význam míchy jako ner-
vového centra ovládajícího některé 
pohyby;

 • před 110 lety v roce 1901 dosáhl 
Američan Fessenden prvního úspě-
chu při přenosu lidské řeči bezdrá-
tovou telegrafií a zahájil tak éru 
rozhlasu.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 180 lety v roce 1831 byl posta-

ven přes řeku Sázavu nový dřevěný 
most s kamennými pilíři;

 • před 100 lety v roce 1911 byly ve 
Světlé n. S. a v Nové Vsi založeny 
Dělnické tělovýchovné jednoty.

Josef Böhm

protože mají mezi kopýtky pachové 
žlázy na označování teritoria, dále že 
chovatelé si vyměňují zvěř, aby se za-

choval kvalitní chov nebo že mufloni 
mají na rohách proužky, podle kterých 
se pozná stáří jednotlivých muflonů. 
Novou informací pro nás bylo také to, 
že v teple rostou rohy rychleji, v zimě 
pomaleji. A věděli jste kupříkladu, že 
daňkové pocházejí z Maďarska, mají 
skákavý pohyb, jsou velmi plaší, rychlí 
a mají rychlé reflexy? Kromě jiného 
jsme také viděli ve výběhu „baby-box“ 
pro mláďata.

V Pavlově se nám také velmi líbilo, 
provázel nás vedoucí stanice Ing. Jiří 
Hladovec, který nám velmi poutavě 

ník postaví kolnu novou, zděnou a za tím 
účelem předloží nové plány“ Následuje 
19 podmínek, které bude muset stavebník 
splnit, a také poznámka, že městská rada 
jako úřad stavební usnesla se 29. dubna, 
aby žadatel předložil před konečným 
rozhodnutím příslušné plány na stavbu, je-
likož předložené neodpovídají skutečnosti. 
Dne 21. května podal stavebník žádost 
o povolení postavení nové kůlny, 18. červ-
na byl po předchozím zhlédnutí místa 
sepsán protokol a 25. června bylo vydáno 
stavební povolení. Jednou z podmínek 
bylo „přestavění dosavadní nevzhledné 
hradební zdi“, čímž byla myšlena zeď 
oddělující dvůr od ulice Nové město.

Jaroslav Vála

▶
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Den stromu – ZŠ Komenského ul.

AKCE: Projektový den v lese 11.10. 
- LČR  
Třídy: 4. a 5.  – 61 žáků
Žáci byli rozděleni do skupin po 8 

nebo 7, v těchto skupinách postupně 
navštěvovali stanoviště, kde plnili za-
dané úkoly a dozvídali se nové poznatky 
o stromech, zvířatech, životě v lese. 
Následovalo vyhodnocení práce skupin 
i jednotlivců na stanovištích, poděko-
vání lesníkům za připravená stanoviště 
a odborný výklad.

Pomůcky k úkolům – dřevěné koláče, 
větvičky listnaté a jehličnaté k jednotli-
vým druhům stromů, obrázky na třídění, 
pracovní listy, paroží, dalekohled, lesní 
roh, vzduchovky, terče atd. 
 • Stanoviště č. 1: Co do lesa nepatří 

– soutěž ve dvou skupinách – do-
běhnout k metě – vybírání obrázků 
a pojmenování věcí, které v lese být 
nemají, rozlišování zvuků

 • Stanoviště č. 2: Určování stromů 
jehličnatých a listnatých 

 • Stanoviště č. 3: Střelba vzduchov-
kou na terč 

 • Stanoviště č. 4: Dřevěný koláč 
– poznávání stromů podle dřevě-
ných kruhových výsečí, kůry, vlast-
nosti dřeva, kde jaké stromy rostou 
a proč, náš národní strom

 • Stanoviště č. 5: Zvěř v lese, stopy 
zvířat, určování a popis částí těla, 
zvířecí rodina, chování v lese, po-
užívání dalekohledu

 • Stanoviště č. 6: Hmyz – druhy, ur-
čování, vyprávění ze života hmyzu

 • Stanoviště č. 7: Ptáci – poznávání 
ptáků, poslech zpěvu ptáků, ukáz-
ka hnízdění, charakteristické znaky 
jednotlivých ptačích druhů

přiblížil práci s handicapovanými 
živočichy a seznámil nás s programy 
na záchranu ohrožených druhů. Uvědo-
mili jsme si důležitost ochrany přírody 
nejen v současnosti, ale hlavně v bu-
doucnosti.

Žáci přírodovědného semináře, 
ZŠ Komenského

▶ Ze zámku do světelské Akademie

Nepopulární slučování škol se dotklo 
i Světlé n. S. Zatímco se v ostatních měs-
tech učitelé i žáci brání tzv. „optimalizaci 
škol“, zde je tomu naopak.

Od 1. září tohoto roku přestoupilo 
z ČZA v Humpolci (pracoviště Světlá) 12 
učitelů společně se 4 třídami žáků matu-
ritního oboru Sociální činnost a 3 třídami 
nástavbového studia Podnikání. Všichni 
zmiňovaní podali v červnu žádost o pře-
stup na Akademii ve Světlé.

Zaměstnanci Akademie, v čele s p. ředi-
telem Ing. J. Vodičkou, nás přijali tak, jak 
bychom to přáli každému slušnému člo-
věku. Nové kanceláře, počítače, tiskárny, 
učebnice, nabídka odborných seminářů, 

zahraničních stáží pro učitele cizích jazy-
ků… Zájem vedení školy o zkvalitňování 
odbornosti učitelů a o zpříjemnění pracov-
ního prostředí učitelů i žáků je mimořádný 
a příkladný.

Hlavní je však zájem studentů. Jsme 
rádi, že se ti současní brzy vyrovnali se 
změnami a jsou na nové škole spokojeni 
a přejeme si, aby ti, kteří stojí letos před 
volbou školy a povolání, našli cestu i do 
našich oborů. Všechny zájemce rádi při-
vítáme kdykoli po předchozí dohodě se 
studijní referentkou Helenou Kotěrovou, 
tel. 569 729 274.

noví učitelé Akademie – VOŠ, Gymn. 
a SOŠUP Světlá n. S.

 • Stanoviště č. 8: Opékání špekáčků

Čtvrté a páté třídy prožily poučné 
a zároveň zábavné dopoledne s pány 
Kovářem, Převorem a jejich kolegy 
z Lesů ČR v bohušickém lese. Na osmi 
stanovištích si žáci ověřovali znalosti 
o přírodě, dozvěděli se spoustu zajíma-
vostí, stříleli ze vzduchovky, každý si 
mohl opéct špekáček a ti nejbystřejší 
byli na závěrečném vyhodnocení odmě-
něni. Lesníkům patří vřelý dík.

Lenka Včelová

Přečetli jsme za Vás

První dáma na Pražském hradě 
ocenila sochaře ze Světlé nad 
Sázavou
Kryštof Karen, student oboru ka-

menosochařství z Akademie ze Světlé 
n. S., si díky svému dílu Zajatý šlech-
tic odnesl v pátek 23. září ocenění za 
druhé místo v symposiu Mladí sochaři 
Zlaté uličce. V Míčovně Pražského 
hradu jej ocenila Livia Klausová, prv-
ní dáma České republiky.

O sympozium, kterému manželka 
prezidenta republiky udělila záštitu, 
mají mladí kameníci a kamenosochaři 
stále větší zájem. Umělci mají poten-
ciální možnost získat na Pražském 
hradě díky této soutěži angažmá 
v podobě spolupráce při konzervaci 
a restaurování rozsáhlých kamenic-
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na listopad: provázet nás bude 
pohádka O třech prasátkách

Pondělí: 
 8:30 – 11 hod.: 
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
Úterý: 
 dopoledne Hudební školička
 19:00 hod. Večerní dílna 
Středa:
 8:30 – 11 hod. 
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
 Pojď si hrát – hernička
 16 – 17 hod. 
 Tančírna v Rolničce
Čtvrtek
 8:30 – 10:30
 Mámo, vezmi pastelku…
Pátek: 
 8:30 – 11 hod. 
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči

Keramická dílnička: 
 7. 11. prasátko – pokladnička
 14. 11. prasátko – zápich
 21. 11. tři chaloupky – kachel
 28. 11. miska prasátko

Výtvarná dílna (dopolední):
 4. 11. domeček ze slámy
 11. 11. domeček z větviček
 18. 11. domeček kamínků
 25. 11. oheň a dým - koláž

Další program:
Lampiónový průvod S lampiónky za trpas-
líčky bude vyrážet 10. listopadu v 17 hod. 
z Pěšinek (od bývalé pošty)
Adventní dílna 
v úterý 22. listopadu od 19 hod. – klasika 
o čtyřech svíčkách, vstup 100 Kč, materiál 
v ceně, závazné přihlášky do 18. 11. v MC 
nebo na tel. 728 228 565

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

kých a sochařských památek. V rámci 
týdenního sympozia vytvořili studenti 
kamenosochařství z Uměleckoprůmys-

Kryštof Karen s Livií Klausovou

lové akademie ze Světlé n. S. v Krá-
lovské zahradě Pražského hradu tři 
postavy, jejichž životní příběhy byly 
spjaty se Zlatou uličkou. Kromě již 
zmíněného Kryštofa Karena předsta-
vili svá díla Petr Lacina a Bohuslav 
Neufus v podobě postav Alchymisty 
a Hostinského. 

Všechny sochy budou od listopadu 
2011 vystaveny na terase u věže Dali-
borky na konci Zlaté uličky v Praze. 

Převzato z www.kr-vysocina.cz

Mateřské centrum Rolnička zve rodiče s dětmi na nový program

Mami, vezmi pastelku…
Program je určen pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let, probíhat bude 

od 3. listopadu ve čtvrtek dopoledne od 8.30 do 10.30 hod. v MC Rolnička.
Přihlášky na tel. 728 228 565

Hlavním cílem programu bude rozvíjet dětskou představivost a podporovat rozvoj jemné a hrubé moto-
riky, ale i postupné učení barev a tvarů. Jelikož je vhodné děti podporovat a motivovat k výtvarné činnosti, 
posilovat tvořivý proces, dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu, tak všechny činnosti budou probíhat 
formou hry, která je pro děti nejpřirozenější. Není dobré potlačovat individualitu výtvarného projevu dítěte, 
protože při tvořivé činnosti dětí není důležitý dokonalý výsledek, ale proces tvoření a radost z práce. Kresba 
je pro děti jakýsi způsob neverbální komunikace, která otevírá cestu k jejich dětské duši. 

Program může pomoci prohloubit vztah matky a dítěte. Ne všechny nové věci dítě zvládne hned na za-
čátku samo, ale když uvidí, že mu máma pomůže, nebude se těchto činností bát. Navíc si z každé hodiny od-
nesou hotový výrobek, který mohou ukázat ostatním, což je určitě bude motivovat k další tvořivé činnosti. 
Výtvarná výchova se dotýká celé osobnosti dítěte, pomáhá mu utvářet vztah k okolí, přírodě, vrstevníkům 
a společnosti celkově. A těchto poznatků budeme na našich hodinách samozřejmě využívat. Vyrábět a tvo-
řit se bude na různá témata a různými způsoby (např. malování prsty, vyrábění z přírodních materiálů).

Přijďte si připomenout časy dětství, nechte svým dětem volné pole působnosti a hlavně nebojte se je 
nechat ušpinit…

Mateřské centrum Rolnička zve rodiče s dětmi na nový program

TANČÍRNA V ROLNIČCE
Program je určen pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let, probíhat bude 

od 2. listopadu ve středu odpoledne od 16 do 17 hod. v MC Rolnička.
Přihlášky na tel. 728 228 565

Tanečky budou spojením pohybu, hudby a jednoduchých hudebních nástrojů (činelky, bubínky, triangl, 
ozvučná dřívka apod…). Všech těchto aktivit se budou účastnit i rodiče, aby mohli dětem být nápomocni 
a zároveň společně prožívat jejich úspěchy. Formou hry se zde děti naučí poslouchat rytmus, zpívat nové 
písničky a ještě si něco pěkného zatancují. Děti mají pohyb moc rády, jen málokteré dítě se nevlnilo v rytmu 
hudby, tak proč toho nevyužít. 

Pro správný rozvoj dítěte je důležité, aby dítě okolo sebe slyšelo hudbu. Zpočátku je pro dítě důležitý 
pouze rytmus, ale později se k pohybu přidává i broukání. Hudební projev dítěte – říkadlo a popěvek – jsou 
pro něj nerozlučně spojené s pohybem. Napodobuje vše, co slyší a vidí okolo, je důležité v této činnosti děti 
podporovat. A přesně to budeme dělat na naší Tančírně. Budeme využívat dětskou touhu hrát si, vesele 
a bezstarostně, zpívat si a tančit. 



Světelský zpravodaj listopad 2011 strana 12 strana 13 listopad 2011 Světelský zpravodaj 

Vandr do Nízkých Tater

Ve dnech 13. až 16. října se sedm stu-
dentů ze Světlé zúčastnilo pátého ročníku 
akce partnerského gymnázia Letohrad 
Vandr do Nízkých Tater. 

Ve čtvrtek ráno se skupinka vedená 
Mgr. M. Šimkem vydala vlakem po trase 

Světlá n. S. – Kolín – Pardubice do České 
Třebové, kde se setkala s letohradskou 
partou a společně celá skupina pokračova-
la do Žiliny a Ružomberoku, kde vyměni-
la vlak za autobus, jímž dojela na výchozí 
bod trasy – Korytnica rázcestie. 

Odtud následoval zhruba dvouhodinový 
podvečerní přesun do Hiadelského sedla 
(1 099 m n. m.), kde jsme využili pro 
přespání turistického přístřešku. Ranní 
probuzení bylo překvapivé – kolem nás 
ležel sníh, někteří jej měli i na svých spa-

Z domova pro seniory

Dne 20. září naši obyvatelé navštívili 
USP Háj, kam byli pozváni na sportovní 
hry. Po zdolání různých zapeklitých disci-
plín měli možnost posedět u ohně a občer-
stvit se. Za pozvání děkujeme a těšíme se 
na další návštěvu.

Ve čtvrtek 22. září měli naši klienti 
v dopoledních hodinách možnost zažít si 
trochu adrenalinu v podobě pouťových 
atrakcí. Všichni zúčastnění se velice bavili 

na autodromu, ruském kole nebo lavici 
a prožili tak krásné pouťové dopoledne.

V ten samý den odpoledne jsme vyrazili 
na sportovní hry v Domově ve Věži. Naše 
soutěžní družstvo prošlo všemi disciplí-
nami a všude získalo alespoň pár bodů. 
Nakonec skončilo na krásném čtvrtém 
místě. Po tomto výkonu jsme se posilnili 
pečeným prasátkem a při hudbě zatanči-
li. Tímto děkujeme Domovu ve Věži za 
pozvání.

V pátek 30. září jsme navštívili výstavu 
Světelská zahrádka. Obyvatelé obdivovali 
výpěstky zahradníků a zakoupili květiny 
pro navození příjemné podzimní atmo-
sféry. 

Ve středu 12. října proběhl v rámci Týd-
ne poskytovatelů sociálních služeb v ČR 
Den otevřených dveří. Široká veřejnost 
tak měla možnost seznámit se s chodem 
Sociálního centra města Světlá n. S. a pro-
hlédnout si prostory Domova pro seniory. 
Velký zájem byl o prohlídku nově otevře-
né půdní vestavby. Součástí tohoto dne 
byl i prodejní stánek, kde si návštěvníci 
měli možnost zakoupit výrobky z rukou 
obyvatel DPS. 

Text a foto: Monika Horáková 
sociální pracovnice

Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže ve Světlé n. S.

Dům dětí a mládeže v souladu se Zřizo-
vací listinou rozvíjí svoji činnost v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže a je-
jich rodičů. Hlavní činnost je vymezena 
Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT 
č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Činnost DDM zajišťují 2 pedagogické 
pracovnice a 11 externích pracovníků 
(dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti).

Zájmová činnost pravidelná
Tato oblast naší činnosti je tradičně 

organizována formou zájmových útvarů, 
ve kterých se děti a  mládež  seberealizují 
a rozvíjí své schopnosti. Zájmové útvary 
nabízíme v oblasti:
 • tělovýchova a sport 
 • taneční průprava
 • pracovní činnosti – včetně vaření
 • keramická dílna
 • šachy
 • rybářství

V minulém školním roce pracovalo cel-
kem 23 zájmových útvarů, ve kterých bylo 
zapojeno 301 dětí, mládeže a dospělých. 
Členové tanečních a sportovních zájmo-
vých kroužků se zúčastňovali různých 
soutěží a turnajů, ze kterých vozili cenné 
medaile, vystupovali na veřejných akcích.

Zájmová činnost příležitostná
Příležitostná zájmová činnost je organi-

zována ve všední dny, ve volných dnech 
a o vedlejších prázdninách – např. Dětský 
karneval, okrsková kola recitační soutěže 
a malé přírodovědné soutěže, turnaje 
a soutěže.

Letní činnost
O prázdninách se zúčastnilo 22 dětí 

letního tábora v Dětském zařízení Koko-
řínsko. Činnost byla motivována celotá-
borovou hrou a dále měl tábor charakter 
turisticko – poznávací.

Na začátku září obdrželo každé dítě pře-
hled zájmových útvarů pro tento školní rok 
a v polovině měsíce proběhly zahajovací 
schůzky kroužků.

Marta Žižková

V úterý 20. září nás svou milou návště-
vou poctil režisér Zdeněk Troška. Jídelna 
Domova pro seniory takovou účast dlouho 
nezažila. Vděčné obecenstvo vyslechlo 
příhody z natáčení filmů Slunce, seno a… 
a také pohádek, které pan Troška natočil. 
Podělil se s námi i o životní příhody herců, 
se kterými spolupracoval. Posluchači také 
měli možnost zeptat se na to, co je zajíma-
lo. Těšíme se na další návštěvu. 
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Nabídka pro pořadatele

Kulturní zařízení KyTICe, vydavatel 
Kalendáře kulturních, společenských 
a sportovních akcí, nabízí pořadatelům 
možnost zveřejnit v kalendáři zdarma 
akce, které se v období leden – duben 
2012 uskuteční ve Světlé n. S. nebo 
obcích v blízkém okolí a jsou přístupné 
veřejnosti.

Zájemci o nabízenou propagaci nám 
předají následující údaje:

cích pytlích. Teplota kolem -3 oC, čerstvý 
severní vítr. Čekal nás výstup na hřeben 
Nízkých Tater a pochod po červeném 
turistickém chodníku po trase Prašivá 

– Malá a Velká Chochuľa – Latiborská 
hoľa – Ďurková až do Útulny pod Chaben-
com. Počasí na začátku trasy bylo vcelku 

příznivé, ale postupně se zatáhlo, foukalo 
a vzduchem poletoval sníh. Rovněž výhle-
dů jsme si moc neužili. V pozdní odpo-
ledne byl každý rád, že jsme dorazili do 
příjemně vyhřáté útulny, usušili se a dali 
si teplou večeři. 

Dle původní předpovědi jsme na sobotu 
očekávali zlepšení situace. Bohužel před-
pověď se změnila a i sobota pokračovala 
ve stejném duchu jako pátek. Padlo tedy 

rozhodnutí, že přes Chabenec dojdeme 
do Krížského sedla a zde se vydáme po 
modré po závětrné straně přes sedlo Prís-
lop a kolem hotelu Kosodrevina směrem 
k dalšímu cíli – chatě M. R. Štefánika pod 
Ďumbierom. První dvě hodiny cesty byly 
opravdu náročné – chladný vítr, poletující 

sníh a mraky všude kolem. Poté, co jsme 
z Krížského sedla sestoupili asi 200 výš-
kových metrů, se oblačnost rozevřela a my 
viděli do podtatranských údolí. Výhledy 
jsme se mohli kochat asi tři hodiny, než 
začal výstup k chatě M. R. Štefánika. 

Zde jsme byli poměrně komfortně 
ubytováni v pokojích po osmi lidech na 
palandách a rovněž teplá večeře nám při-
šla vhod. 

Ráno nás čekalo brzké vstávání a pře-
kvapení v podobě vymetené oblohy 
a nádherného východu slunce. Po snídani 
a společném focení s pozadím hřebenů 
Nízkých Tater, jsme ještě před osmou 
ranní byli na závěrečné části pochodu 

– 17 km dlouhém pozvolném klesání do 

Liptovského Jánu, odkud nám jel po po-
ledni autobus do Liptovského Mikuláše. 
A odtud jsme již několika rychlíky pokra-
čovali zpět domů. 

A na závěr si dovolím použít citaci 
z webu našeho partnerského gymnázia 
Letohrad: „Letošní vandr byl ale výji-
mečný i extrémním počasím, neboť nás 
na hřebenech uvítala první sněhová 
pokrývka doprovázená silným větrem 
a mrazem. I přes nepřízeň hor výpravu 
všichni dobře zvládli a o to více si vy-
chutnali pohostinnost horských útulen 
a chat. Všem poutníkům děkujeme za 
účast a ostatní se mohou těšit na příští 
rok.“

-mš- 
Foto: Ivo Dundáček (1), -mš- (1)

 • termín konání akce (pokud zatím 
není jistý konkrétní den, uveďte 
alespoň měsíc)

 • název akce
 • stručný popis
 • místo a čas konání
 • jméno/název pořadatele akce
 • příp. kontakt na webové stránky po-

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

kterém z formátů: JPG, BMP).

Podklady lze do 27. listopadu 2011 
zaslat na e-mailové adresy: hor-
ni@svetlans.cz nebo kytice@svetlans.cz, 
případně přinést nebo zaslat na adresu: 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad 
Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 
Světlá nad Sázavou. 

Kalendář v nákladu 500 kusů vyjde 
koncem prosince.

Zdeňka Horní
KZ KyTICe
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KyTICe oznamuje

Kulturní zařízení KyTICe oznamuje 
změny u dvou prosincových představení 
zveřejněných v Kalendáři kulturních, 
společenských a sportovních akcí na ob-
dobí září — prosinec 2011 a která KyTICe 
pořadatelsky zajišťuje.

Zrušení koncertu:
3. prosince 2011 se měl ve Světlé 

n. S. konat smluvně zajištěný koncert Me-
lanie Scholtz Quartetu. Z důvodu předčas-
ného ukončení českého turné Jihoafričan-
ky Melanie Scholtz byl zprostředkovací 
agenturou koncert ve Světlé n. S. zrušen. 

Změna termínu:
Na 7. prosince 2011 měla KyTICe ve 

svém dramaturgickém plánu zařazené 
představení Divadla Bolka Polívky Pro 
dámu na balkóně. Vzhledem k velké pra-
covní vytíženosti hlavního představitele 
Bolka Polívky byl uvedený termín zrušen 
a předběžně domluven termín náhradní, 
a to na 15. února 2012.

Za způsobené komplikace se omlou-
váme.   Z. Horní

Tipy na filmy

Městské kino vám z listopadové nabíd-
ky doporučuje:

Filmový festival zimních sportů
Čtyřhodinové pásmo špičkových krát-

kých filmů, které jsou věnovány zimním 
sportům, extrémnímu lyžování, horolezec-
kým  výstupům, snowboardingu a dalším 
aktivitám v zimní přírodě. Festival, který 
proběhne v měsících říjnu a listopadu 
v 77 městech, navazuje na úspěšný ces-
tovatelský a expediční festival Expediční 
kamera. Podrobné informace na stránkách 
www.kyticesvetla.cz.

Zrození Planety opic 
Pořekadlo, že cesta do pekla bývá 

dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto 
příběhu přímo ukázkově. Mladý vědec 
Will Rodman vyvíjí lék proti Alzhei-
merově nemoci, kterou trpí i jeho otec. 
Slibný výzkum se ovšem zadrhává kvůli 
nežádoucím vedlejším účinkům, které 
vykazují pokusní živočichové po aplikaci 
léčebné látky. Zklamaný vědec opouští 
výzkum, odchází pečovat o otce a jako bo-
nus si tajně odnáší šimpanzí mládě, jehož 
rodiče zemřeli při Willových pokusech. 
U šimpanze Caesara se postupně začne 

projevovat vysoká inteligence a Will zjistí, 
že za to zřejmě může působení jeho léku. 
Začne mu ho tajně podávat a tím nechtěně 
otevře bránu k lidské zkáze. 

Kamarád taky rád 
Dylan a Jamie rozhodně nemají na used-

lý život ani pomyšlení. Když si Newyor-
čanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka 
nových příležitostí, vyzkouší své umění 
na uměleckém řediteli Dylanovi z Los 
Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou 
vysněnou práci v New Yorku, uvědomí 
si oba, že jsou si velice podobní. Každý 
z nich má za sebou tolik zkrachovalých 
vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lás-
ku z hlavy a starat se jen o zábavu.

V prosinci nabízíme:
Dluh 
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu Ra-

chel Singer, David Peretz a Stephan Gold 
se vrátili domů jako hrdinové poté, co ve 
Východním Berlíně úspěšně vystopovali 
a zabili nacistického válečného zločince, 
bývalého doktora z Osvětimi. 

Současnost. Teď již vysloužilí agenti 
Mossadu Rachel, David a Stephan mají 
status národních ikon, dcera Rachel do-
konce o jejich misi napsala knihu. Oni 
však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které 
se zavázali nikdy neprozradit.

Eva Doležalová 
městské kino
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Filmový festival zimních sportů

Blok 3: AZADI: FREEDOM
  Během násilného vojenského po-

vstání v 90 letech byl Kašmír po-
važován za jedno z nejnebezpeč-
nějších míst. V roce 2010 se vydal 
do těchto oblastí režisér Anthony 
Bonello, aby se svým týmem na-
točil tento dokumentární snímek. 
Na backcountry lyžích se vydali do 
nádherných hor Kašmíru, kde – jak 
sami říkají – objevili „ráj na zemi.“ 
Kromě  nádherných scenérií je nám 
umožněno i prostřednictvím ně-
kolika rozhovorů s místními lidmi, 
snadněji pochopit skutečnou tvář 
této většinou negativně prezentova-
né země.

  Délka 27 min., režie: Anthony Bo-
nello, (Kanada, 2010)

Blok 4: NORWAY-SWISS
1. fi lm: 
The Continuum project – Blown away 
in Norway

  Lezení v ledu – Continuum Projekt 
navazuje na lezení po celém světě 
nejlepších světových talentů. Le-
zou odvážné až děsivé trasy na ledě 
i skále. Aktéři fi lmu, Guy Lacelle 
a jeho dobří přátelé Audrey Gari-
epy a Mathieu Audibert, projíždějí 
oblasti Norska, kde vytvářejí nové, 
mnohdy až nemožné, ledové linie 
a znovu a znovu se pokoušejí o je-
jich přelezení.

  Délka 18 min., režie: Chris Alstrin 
(USA)

2. fi lm: Home Swiss Home
  „There ś no place like home!“ 

A právě z tohoto důvodu se rozhodl 
švýcarský lyžař Dominique Perret 
a jeho tým věnovat svůj již v pořadí 
21. fi lm rodnému Švýcarsku. Perret 
je právem označován za nejlepšího 
freeridera století. Tento fi lm je plný 
nádherných scenérií švýcarských 
Alp a jejich vrcholů. Na jejich str-
mých svazích nás Dominique opět 
přesvědčuje o svém jedinečném 
lyžařském stylu. On a jeho tým vy-
užil ideální zimu, nekompromisní 
vrcholy, mozaiku strmých svahů 
a tváře z ledovců s oslnivou krásou 
a tmavými trhlinami. Perfektní ku-
lisa pro jeho odvážný volný styl ly-
žování! Tyto Alpy jsou jeho zahra-
dy, domov, jeho „domov, švýcarský 
domov“!

  Délka 13 min., režie: Dominique 
Perret, (Švýcarsko, 2010)

Přestávka

Blok 5: KAJAK, BĚŽKY – cross
  dva krátké fi lmy od Red Bull, téma 

cross na kajacích a cross na bruslích 

Blok 6: WINTER SWIMMING
1. fi lm: 
Zimní plavání / Winter swimming

  Mrazivý leden, všude sníh, teplota 
klesá k bodu mrazu, lidé na ulici 
zabalení v kabátech..  A přesto se 
na břehu řeky někteří svlékají do 
plavek a vrhají se do ledové vody! 
Členové 1. Plaveckého klubu otu-
žilců založeného na břehu Vltavy 
v Praze se specializují na plavání 
venku v zimě při teplotách pohybu-
jících se kolem pod nulu. Nejedná 
se o skupinu nějakých bláznů, ale 
o organizovaný spolek, pořádající 
pravidelné tréninky a závody bě-
hem celého zimního období. Tato 
extrémní varianta plavání má 
v České republice dlouhodobou tra-
dici a výbornou organizaci.

  Délka 30 min., režie: Jack Bright, 
(ČR, 2010)

2. krátký fi lm: XXS

Blok 7: BRUSLE, SKISURFING
  Dva krátké fi lmy od Red Bull téma 

cross na běžkách a hromadný zá-
vod v surfování na sněhu 

Blok 8: NIPWITZ
Nipwitz

  Lyžování – Nipwitz je skupina 
nadšených lyžařů, kteří změní váš 
pohled na tento sport. Se svým 
projektem „dělat konečně zajíma-
vé a nenudné lyžařské fi lmy“ začali 
v roce 2009 a od té doby sklízejí je-
den úspěch za druhým. Budete také 
svědky momentu, kdy se Pekka 
Hyysalo, který více než před rokem 
prodělal vážný úraz hlavy a znovu 
se učí mluvit a chodit,  poprvé od 
svého úrazu postaví na lyže a...

  Délka 20 min., režie: Mikka Niemi, 
(Finsko, 2010)

Ocenění:
Mezinárodní lyžařský fi lmový festival 

v Annecy, Francie – nejlepší krátký fi lm
Eva Doležalová

Blok 1: úvod
l. Úvodní sekvence s partnery 
festivalu

2. fi lm: 
MONT BLANC – SPEED FLYING

  Šest lyžařů s křídly nad hlavou se 
úžasnou rychlostí spustí z horních 
svahů Mont Blancu dolů do Cha-
monix v 10 minutovém snímku. 
Vynikající fi lm z dílny Didiera La-
fonda. Tento francouzský režisér, 
rodák z Chamonix je průkopníkem 
alternativních sportovních fi lmů. 
Jeho snímky plné adrenalinu po-
sbíraly po celém světě více než 60 
ocenění.  Ani „Mont Blanc - Speed 
Flying“ není výjimkou.

  Délka 10 min., režie: Didier Lafond, 
(Francie, 2008)

Blok 2: RE: SESSION
  Snímek „Re: Session“ nám před-

staví nejtalentovanější snowboar-
disty a freeridisty,  jakými jsou 
například Sage Cattabriga-Alosa, 
Seth Morrison, Jeremy Jones, Kye 
Petersen, a jiní. Tento snímek od 
renomované a již několikrát oce-
něné produkční společnosti Teton 
Gravity Research (TGR) odvádí 
diváky od tradičního pojetí lyžo-
vání a snowboardingu do akčního 
a zábavného pojetí těchto odvětví 
sportu. Skvělá hudba a krásná sce-
nérie hor nejen ze vzdálených míst 
Utahu nebo Aljašky, ale také Itálie, 
Slovenska nebo Polska.

  Délka 17 min., režie: Ryan Littlepa-
ge, (USA, 2009)

KZ KyTICe 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
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KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek 

na představení 
Divadla Věž Brno

VČELÍ MEDVÍDCI 
Od jara do zimy

Těšit se můžete na novou dávku napínavých i legračních dobrodružství. Ať už to bude seznámení 
s Beruškou, Roháčem či smradlavým Chrobákem, vždycky se bude na co dívat. Čeká vás také velká spousta 
známých písniček a zcela nových melodií z dílny skladatele Petra Skoumala. Navíc děti v představení uslyší 
i babičku Janu z kouzelné školky, která namluvila roli maminky i babičky. Hlas Jany Hlaváčové tak celému 

příběhu dal krásný poetický nádech.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
v pátek 11. listopadu v 9 hod.

Pro děti od 3 do 10 let.
Vstupenky je možno koupit půl hodiny před představením v pokladně sálu.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.
pořádá interaktivní pořad

ZPÍVÁME A TANČÍME 
S MÍŠOU 

Popletení čertíci
Pořad je sestaven z bloků tanečních písniček 

a soutěží. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí 
si a naučí se zpívat části písniček. U soutěží si 
mohou změřit síly, rychlost, dovednost, ale 

hlavně se pobaví.

Taneční sál ve Světlé n. S.
ve středu 23. listopadu v 9 hod.

Pro děti ve věku od 2 do 9 let.
Vstupenky je možno koupit půl hodiny před 

představením v pokladně sálu.
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Schola Gregoriana Pragensis

Hasan El-Dunia, Marek Šulc, Stani-
slav Předota, Ondřej Maňour, Michal 
Mačuha, Tomáš Lajtkep, Michal Me-
dek, Martin Prokeš

David Eben – umělecký vedoucí, 
Hasan El-Dunia – II. dirigent

Schola Gregoriana Pragensis byla 
založena Davidem Ebenem v roce 1987. 
První dva roky existence mohla zpívat 
pouze při liturgii, od konce roku 1989 
se však intenzivně věnuje také nahrá-
vání a často koncertuje doma i v zahra-
ničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, 
Nizozemí, Německo, Rakousko, Švý-
carsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, 
Maďarsko, Polsko, Izrael). CD nahráv-
ky souboru vznikají výhradně ve spo-
lupráci s největším českým hudebním 
vydavatelem, firmou Supraphon, a zís-
kaly již řadu ocenění (Choc du Monde 
de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá 
Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku 
roku). Soubor zároveň natáčí i pro Čes-
ký rozhlas – zde již seznam nahrávek 
dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb.

Schola v různých projektech spo-
lupracovala s celou řadou špičkových 
českých i zahraničních interpretů 

(Prof. Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav 
Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien 
de Paris, Boni pueri, Musica Florea, 
sbor japonských buddhistických mni-
chů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, 
Varmužova cimbálová muzika, Jenaer 
Philharmonie, ad.)

Soubor se řadí mezi přední světové 
interprety středověké duchovní hud-
by. Zaměřuje se jak na sémiologickou 
interpretaci gregoriánského chorálu 
podle nejstarších neumatických prame-
nů z 10. až 11. století, tak i na uvádění 
gregoriánských zpěvů vlastní české 
chorální tradice včetně rané polyfonie. 
Díky intenzivnímu studiu středověkých 
pramenů zaznívá v programech často 
i řada unikátních nově objevených 
skladeb ze 13.-15. století. V širokém 
spektru repertoáru souboru lze však 
najít i soudobou tvorbu (viz např. CD 
Antica e moderna) – některé skladby 
mladé české skladatelské generace byly 
napsány přímo pro Scholu a v premiéře 
zazněly v jejím podání.

Posluchači i odborná kritika oceňují 
na nahrávkách a koncertních projek-
tech dramaturgickou nápaditost a mu-
zikální interpretaci, se kterou soubor 

zpřístupňuje repertoár ležící u samých 
kořenů evropské hudební kultury.

David Eben (*6. 1. 1965 v Praze)
Je zakladatelem a uměleckým vedou-

cím souboru Schola Gregoriana Pra-
gensis. Po absolutoriu oboru klarinet na 
pražské konzervatoři roku 1986 začal 
studovat obor hudební věda na Filoso-
fické fakultě Univerzity Karlovy. Zde 
se již od druhého ročníku zaměřil na 
středověkou hudbu, zejména na grego-
riánský chorál. V roce 1991 absolvoval 
na pařížské konzervatoři (Conserva-
toire Nationale Supérieur de Musique 
de Paris) obor dirigování gregoriánské-
ho sboru a v následujícím roce působil 
jako dirigent souboru Choeur grégorien 
de Paris. V této době také často na-
vštěvoval klášter Solesmes, centrum 
výzkumu gregoriánského chorálu, za 
účelem studia a odborných konzultací.

Od roku 1993 působí v Ústavu hu-
dební vědy na Karlově univerzitě, kde 
přednáší témata spojená s gregorián-
ským chorálem a liturgií (neumová 
a chorální notace, úvod do studia gre-
goriánského chorálu, seminář středo-
věké monodie, aj.). V září roku 2008 
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se stal profesorem gregoriánského 
chorálu na univerzitě v Lucernu (Švý-
carsko). Pravidelně vede letní kursy 
teorie a praxe gregoriánského chorálu 
ve Francii (Academie internationale 
de Sées, Centre de musique polypho-
nique de Picardie Saint-Valéry) a ve 
Švýcarsku (Festival de Musique Sacré 
de Fribourg). Spolupracuje taktéž 
dlouhodobě s Českým rozhlasem na 
tvorbě pořadů o gregoriánském chorá-
lu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok 
v gregoriánském chorálu).

Vedle středověké duchovní hudby se 
věnuje také dalším hudebním žánrům. 
Společně se svými dvěma bratry aktiv-
ně působí ve skupině bratří Ebenů.

Z www.gregoriana.cz zpracovala 
Z. Horní

Fotoklub připravuje výstavu

Sdružení světelských fotografů chce 
navázat na úspěšnou výstavu uskuteč-
něnou koncem loňského roku a zároveň 
si chce splnit vlastní slib, že každoročně 
v čase předvánočním uspořádá ve Světlé 
n. S. vlastní autorskou výstavu fotogra-
fií. Členové místního fotoklubu se pro 
letošní rok rozhodli, že prosincovou 
(v pořadí již druhou) výstavu pojmou 
tentokrát v duchu filantropickém a je-
jím prostřednictvím podpoří činnost 
zaměstnanců a dobrovolníků záchranné 
stanice v Pavlově.

Světelským fotografům se podařilo 
navázat velmi úzkou spolupráci se Sta-
nicí ochrany fauny Pavlov a po celou 

dobu letošní návštěvnické sezóny jezdili 
sbírat fotografický materiál do Pavlova. 
Zároveň aktivně mapovali život handi-
capovaných živočichů a život ve stanici 
obecně (např. přednášky a tématické 

akce spojené s ekologickou výchovou 
a vzděláváním).

Nejpovedenější fotografie budou mít 
zájemci možnost shlédnout v termínu 
od 12. prosince 2011 do 8. ledna 2012 
ve vstupní hale Sportovního centra Pě-
šinky, či posléze na webových stránkách 
světelského fotoklubu (www.fotoklub-
sns.cz), nebo např. v průběhu příštího 
roku v budově Krajského úřadu Kraje 
Vysočina v Jihlavě, neboť půjde o výsta-
vu putovní.

V rámci samotné výstavy budou mít 
návštěvníci možnost pořídit si některou 
z vystavovaných fotografií. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného a prodaných 
fotografií poputuje handicapovaným 
živočichům ve Stanici ochrany fauny 
Pavlov.

Text a foto: Ing. Jan Borek 
Fotoklub Světlá n. S., o. s.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na představení Liduščina divadla 

Pohádkový Betlém
Činoherní pohádka s vánočními koledami.

Andělka se vydá v předvánočním čase dolů, aby viděla, že je všechno jak má být. Protože je Andělka ještě 
malá, chtěla by v první řadě udělat radost lidským dětem. Ale jak? Vzpomene si na pohádku o zlaté rybce 
a vyhledá zlatého kapříka, kterého poprosí, aby každému děťátku o Vánocích splnil jedno přání. Kapřík to 
Andělce chce slíbit, jenže všechno zaslechne čertík Šmydlifousek. Jak slyší, že kapřík umí plnit přání, chytí 

ho a přeje si, aby kapřík všechny zlobivé děti nanosil přímo před čertíka. Čertík by potom mohl  jenom 
lenošit. Jenže to se Andělce vůbec nelíbí. Aby kapříka vysvobodila, musí Andělka Šmydlifousovi splnit tři 

přání. A čertovská přání – to není jen tak!
Když se všechno nakonec podaří, Andělka si vybere děti z publika, se kterými sestaví živý Betlém a všichni 

se rozloučí společně zazpívanými koledami.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
v úterý 6. prosince v 9 hod.

Pro děti od 3 do 10 let.
Vstupenky je možno koupit půl hodiny před představením v pokladně sálu. C
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Lucie Bílá ve Světlé n. S.

Dne 18. ledna 2012 do světelského 
divadelního sálu zavítá Lucie Bílá, první 
dáma české populární hudby, třinácti-
násobná zlatá slavice a již řadu let naše 
absolutně nejpopulárnější zpěvačka se 
širokým spektrem svého zaměření. Tě-
šit se můžete na jedinečný koncert plný 
největších hitů v podání toho nejlepšího 
hlasu a hvězdy našeho hudebního nebe 
za klavírního doprovodu Petra Maláska.

A protože se blíží čas vánočních obda-
rování, může být vstupenka na koncert 
Lucie Bílé tím pravým dárkem pod 
stromeček.

Vstupné: 500-990 Kč (výši vstupného 
a podmínky předprodeje vstupenek 
určuje spolupořadatel koncertu Agen-
tura 44). Předprodej vstupenek je 
v TIC, Světlá n. S., tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz. 

Z. Horní

Tip na knihu

Dne 22. září se v pražském Obecním 
domě uskutečnila tisková konference 
Blanky Matragi u příležitosti chysta-
né roční expozice retrospektivní vý-
stavy Timeless u příležitosti 30. výro-
čí tvorby této světově proslulé módní 
návrhářky. Součástí konference byl 
křest její nové knihy Jedu dál, při-
čemž kmotrem a zároveň i moderáto-
rem celé akce byl její kamarád, herec 
a moderátor Martin Dejdar.

Světelská rodačka, známá především 
svým haute couture pro manželky, sest-
ry a dcery králů, emírů, šejchů a magná-
tů v zemích Perského zálivu, představila 

již svoji druhou knihu, která přináší kro-
mě vzpomínek na dramatickou třicetile-
tou cestu z Českomoravské vrchoviny až 
na nejvyšší světovou úroveň módy také 
otevřenou výpověď o událostech při 
jejích návratech do vlasti a v závěru při-
bližuje nejnovější oblasti své tvorby. 

Krátký úryvek na ukázku:
Skleněný klíč od Světlé
Pořád se vracím a budu vracet do Svět-

lé, protože na celém širokém světě ne-
bydlí svědci mého dětství – jen ve Světlé. 
S nikým jiným, a to doslova, jsem na trá-
vu pro králíky nechodila! Když mi v roce 
2000 starosta předával symbolicky skle-

něný klíč od města a při ceremoniálu četli 
Šrámkův splav, nahlas jsem se rozbrečela. 
V sále seděla maminka, sestry, spolužáci. 
Přišla i moje dětská láska z páté třídy… 
Lidi, které jsem jako ta divoká zrzavá 
Kyselovic holka čtvrt století potkávala. 
A nikdo jiný mě tak nezná.

Knihu vydala Euromedia Group, k. s. 
– Ikar, má 208 stran textu + 72 stran 
barevných příloh, doporučená cena 
je 399 Kč.

Jaroslav Vála



Světelský zpravodaj listopad 2011 strana 22 strana 23 listopad 2011 Světelský zpravodaj 

Vernisáž

řem. Tvoří ji obrazy krajin a portrétů 
světelského občana Jiřího Škarýda 
(1923-2009). Přítomným hostům Grodl, 
realizátor výstavy, vedle základních 
životopisných údajů zmínil, že 43 na 
výstavě prezentovaných obrazů tvoří 
průřez Škarýdových prací napříč žán-

ry a stylovými podobami a jsou jenom 
zlomkem jeho rozsáhlé a hodnotné ma-
lířské činnosti. Ta čítá na 300 obrazů 
tvořících v celku zajímavé a cenné ma-
lířské dílo, ve kterém nemalé množství 
prací vychází z jeho vztahu ke Světlé. 
Vystavené obrazy pocházejí z 60., 70. 

Mezi hosty vernisáže byla také malířova dcera (druhá zleva)

a 80. let minulého století a vyznačují 
se velice čitelným malířským vývojem, 
silným citovým zanícením a velkou 
mírou autenticity. 

Slavnostní ráz vernisáže umocnilo 
i kulturní vystoupení učitelek ZUŠ 
v Humpolci – klavíristky Petry Kopec-

ké a pěvkyně Lucie Honsové. V jejich 
podání zazněly předehra k opeře Xer-
xes G. F. Händela, Dvořákova Biblická 
píseň č. 5 a výběr z písní B. Martinů.

Možnost zhlédnout veřejnosti dosud 
zcela neznámý malířský odkaz Jiřího 
Škarýda mají zájemci do 13. listopadu.

Text a foto: Zdeňka Horní

MgA. Jaroslav Grodl v průběhu zahájení 
výstavy

Z kulturního vystoupení

V Galerii Na Půdě byla v pondělí 
3. října MgA. Jaroslavem Grodlem 
zahájena vzpomínková retrospektivní 
výstava s názvem Byl jsem malí-

Ohlédnutí za Týdnem knihoven

Stejně jako v předešlých letech uspo-
řádala naše knihovna v Týdnu kniho-
ven a ve dvou následujících týdnech 
celou paletu školních besed. Žákům 
základních a studentům středních 
škol jsme představily knižní novinky, 
upozornily na zajímavé tituly a pro-
pagovaly prospěšnost četby pro další 
vzdělávání.

Možnosti přeregistrace na jeden rok 
zdarma využila stovka našich čtenářů 
a možnosti registrace zdarma vyu-
žilo celkem 87 nových čtenářů, kteří 
mohou využívat všechny služby naší 
knihovny. Mnozí čtenáři také využili 
možnosti vrátit dlouho půjčené knihy 
a časopisy bez sankčních poplatků.

Ve čtvrtek 20 října se uskutečnilo 
autorské čtení – Babka Ťapka na kraji 

světa aneb Nový Zéland očima české 
babičky. Paní Anna Johana Nyklová 
nám v zasedací místnosti městského 
úřadu poutavě vyprávěla o svém životě 
a hlavně o své splněné touze z dětství. 
Ve svých 72 letech vypravila na tří-
měsíční putování po Novém Zélandu 
a své zážitky popsala v knize, kterou 
si můžete půjčit v naší knihovně.

J. R.
Foto: Jaroslav Vála

C
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Víte, že...

…v turistickém informačním centru je 
v předprodeji omezený počet vstupenek 
na koncert skotské rockové skupiny Na-
zareth, který se koná ve středu 7. prosin-
ce v kulturním domě Ostrov v Havlíčko-
vě Brodě? Vstupenky jsou bez místenky 
za jednotnou cenu 590 Kč.

-jv-

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených 22. září do 18. října:

Beletrie
Fulghum Robert
Drž mě pevně, miluj mě zlehka

 – Mladý právník Joyce přijme místo 
v tančírně a netuší, do jaké míry prá-
vě tento krok převrátí jeho život na-
ruby. Nejenže dokáže překonat svůj 
strach, ale najde i něco tak prostého 
a životně důležitého, jako je láska.

Kepler Lars
Paganiniho smlouva 

 – Ve Stockholmu dojde ke dvěma zá-
hadným úmrtím. O druhém z nich 
je detektiv Joon Linna přesvědčen, 
že jde o sebevraždu. Ukáže se, že má 
pravdu, ale je to jen předehra k zá-
vratně rychlému a nebezpečnému 
běhu událostí.

významné Čechy, kteří získali spo-
lečenský vliv, ačkoli nedisponovali 
politickou mocí.

Matragi Blanka 
Jedu dál 

 – Osobní zpověď české módní návr-
hářky, umělkyně a designérky, která 
si našla svůj domov v Libanonu.

Tesař René
Za ostnatými dráty

  – Kniha popisuje na základě autentic-
kých výpovědí amerických zajatců 
život v německých zajateckých tábo-
rech včetně několika obdivuhodných 
pokusů o útěk.

Knihy pro děti a mládež
Blobel Brigitte 
Na stopě

  – Bimbo a Molle přistihnou v ptačí re-
zervaci pytláka. Když jim hrozí, že 
by mohly být odhaleny, utečou, ale 
svěří se otci a ten zavolá policii. Děv-
čata se nespokojí jen s úlohou svědků 
a pátrají dál na vlastní pěst.

Kahoun Jiří 
Chumelení

  – Půvabné předvánoční a vánoční pří-
běhy o medvídcích, myšáčcích, krá-
líčcích a ježečcích, ale i bubácích 
a andělíčcích jsou zasazeny do za-
sněžené české krajiny, ze které dýchá 
sváteční pohoda

Žáček Jiří
Abeceda

  – Žáčkův veselý domácí slabikář naučí 
formou básniček, říkanek a hádanek 
s barevnými obrázky celou abecedu.

Eva Kodýmová 

Kubátová Táňa 
Čas odpouštění 

 – V minulosti mladé zubařky Jitky je 
temná událost, která se stala před 
čtyřmi lety a odstartovala období ne-
klidu a obav. Není proto divu, že se jí 
celý svět obrátí vzhůru nohama, když 
původce jejího strachu začne obývat 
sousední byt.

Novák Jan
Aljaška aneb Příběh příběhu

 – Napínavá, zvláštně působivá story 
uťápnutého nešťastně zamilovaného 
řidiče jedné chicagské pekárny, který 
po vyhazovu propadne vražednému 
šílenství a rozhodne se pomstít své-
mu bývalému šéfovi.

Wister Owen 
Virgiňan

  – Autor na základě vlastních zkušenos-
tí vytvořil příběh odvážného muže, 
který jedná podle svých zásad, čest-
ně a spravedlivě, drží dané slovo, ale 
zároveň se svým rozhledem vymyká 
obvyklým představám o nevzděla-
ných honácích dobytka.

Naučná literatura
Bauer Jan 
Netvoři, tyrani a zlosynové 
českých dějin

  – Známý autor literatury faktu nás 
provede galerií smutných výtečníků, 
kterou doplňuje i méně známými za-
jímavostmi o zločinech, atentátech či 
popravách.

Kosatík Pavel 
Česká inteligence

  Jedenašedesát portrétů české inteli-
gence 20. století má za cíl přiblížit 

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Rozhovor měsíce s ředitelem 
Sociálního centra Josefem Hnikem

– V září letošního roku byla dokon-
čena půdní vestavba dalšího obytného 
poschodí v Domově pro seniory (DPS) 
Sociálního centra města Světlá nad 
Sázavou (SC). Můžete nám k tomu říci 
něco bližšího?

V loňském roce získalo město Světlá 
n. S. dotaci z MPSV ve výši více než 
13 mil. Kč na rozšíření kapacity DPS 
o 26 lůžek, tedy na celkových 115. 
Celkové náklady dosáhly více než 19 
mil. Kč, takže rozdíl byl na městě sa-
motném. Od listopadu 2010 do konce 
srpna vybudovala stavební fi rma TOST 
Ledeč n. S. se subdodavateli v půdních  

prostorách 12 dvoulůžkových, dva 
jednolůžkové pokoje, šatnu pro ošetřo-
vatelský personál a další dvě provozní 
místnosti. Mohu konstatovat, že nám 
bylo předáno podařené dílo ve velice 
dobré kvalitě, za což všem zúčastně-
ným na celé této akci patří velké podě-
kování vč. fi rmy Projekty Světlá n. S., 
stavebnímu dozoru a všem dalším ▶
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zainteresovaným pracovníků města 
Světlá n. S.

– Hovořil jste o  financování půdní ve-
stavby v DPS a jak je to s financováním 
SC. Jakou částkou se na ekonomice pro-
vozu podílí město? A co se vlastně skrývá 
pod názvem Sociální centrum?

Začnu z opačného konce otázky 
a vrátím se trochu do historie. Obyva-
telé tehdejšího Domova důchodců ve 
Smrčné (60) se z restitučních důvodů 
přestěhovali 1. 9. 2000 do tehdejšího Do-
mova důchodců Světlá. Od 1. 1. 2004 se 
k DD připojila Pečovatelská služba (PS) 
a vzniklo tak Sociální centrum se dvěma 
provozy. Financování obou provozů je 
rozdílné díky rozdílnosti poskytovaných 
služeb.

Klienty DPS jsou občané, kteří potře-
bují trvalou péči, proto ji mají zajištěnu 
nepřetržitě 24 hod. denně. Klienti jsou 
ubytováni v jedno – dvoulůžkových po-
kojích, ve kterých je i hygienické zázemí 
(WC, sprcha, umyvadlo). Měsíční pobyt 
stojí klienta zhruba 8 600 Kč a DPS pří-
sluší i příspěvek na péči v plné výši.  Za 
tyto peníze je klientovy poskytována 
zdravotnická a pečovatelská péče, praní 
prádla, celodenní strava (6 x denně), ak-
tivizační programy a kulturně společen-
ské akce. Provoz DPS je tedy financován 
z poplatků klientů a jejich příspěvků 
na péči, z dotací MPSV a KÚ, z úkonů 
vykazovaných zdravotním pojišťovnám, 
z tržeb např. za prodané obědy a ze 
sponzorských darů a případného pří-
spěvku města Světlá n. S., který však za 
poslední tři roky nebyl třeba.

Pečovatelská služba je ze zákona doto-
vána vlastní obcí, tedy v našem případě 
městem Světlá n. S., a její roční provoz 
stojí téměř 4,5 mil. Kč. Dotace MPSV 
300 tis. Kč a KÚ 350 tis. Kč a vlastní 
tržby okolo 650 tis. Kč a na město tak 
zůstává zhruba 3,2 mil. Kč. Tržby za 
poskytované služby od občanů, např. 
dovážka obědů, nákupy, praní prádla, 
úklid, mytí oken apod., se odvíjejí od 
hodinové sazby 90 Kč. V domě s pe-
čovatelskou službou mají občané státní 
malometrážní byt, kde si platí topení, 
nájemné, vodu, el. energii a platí za 
služby poskytované od pondělí do pát-
ku od 7.00 do 15.00 hod. Pečovatelskou 
službou. Ta má své prostory v pronájmu 
od TBS Světlá n. S. a platí stejně nájem-
né jako každý občan. Problémem Domů 
s pečovatelskou službou je celorepub-
likově a nejen v našem městě využití 
těchto „domů“ pouze pro řešení bytové 

situace a nikoliv pro potřeby sociálních 
služeb.

– Proč půdní vestavba a jak je to se zá-
jmem o umístění do Domova pro seniory 
a do Domu s pečovatelskou službou?   

Zájemců o Pečovatelskou službu 
neustále přibývá a od 1. 1. 2004 se je-
jich počet ztrojnásobil (ze 60 na 180). 
Zájemci jsou nejen z našeho města, ale 
hlavně z okolních obcí. O byty v Domě 
s pečovatelskou službou sice určitý zá-
jem je, ale bez zájmu o sociální služby. 
To vede odpovědné pracovníky v so-
ciálních službách řešit situaci bytovou 
a sociální odděleně. Zájmem státu, ale 
i naším je poskytovat občanům péči co 
nejdéle v domácím prostředí a jestliže to 
už nebude možné, pak bude nutné řešit 
situaci poskytnutím komplexní péče 
v Domově pro seniory. Proto se snažíme 
o rozšíření Pečovatelské služby a začí-
náme již budovat v DPS „Domovinku“ 

– denní stacionář, kde se budeme schopni 
postarat o 8 až 10 klientů ve všední dny 
v době od 7.00 do 16.00 hod. V loňském 
roce jsme již v budově DPS vytvořili 
středisko osobní hygieny, které začínají 
stále více využívat rodiny, které mají 
problém s vykoupáním svého blízkého 
doma. Již několik roků spolupracujeme 
s občanským sdružením Život 90, které 
nabízí službu tísňové péče formou tele-
fonického spojení. Např. klient má v bytě 
zařízení (krabičku) velikosti klasického 
telefonu a u sebe nosí  malé tlačítko, 
třeba jako hodinky na ruce a potřebuje-li 
jakoukoliv pomoc (upadne, udělá se mu 
špatně, objeví se mu u dveří nezvaný host 
apod.), zmačknutím tlačítka se mu ozve 
přes už vzpomínané zařízení dispečink 
a s tím se domluví, jakou pomoc potře-
buje. Ale možností, jak pomoci, je daleko 
víc, než jsem uvedl. A také jsem rád, že 
na Světelsku dobře funguje jak charita, 
tak zdravotní sestra domácí péče paní 
Pejcharová.

Jiná je současná situace v Domově pro 
seniory. Dopady stárnutí obyvatelstva 
celkově se zatím ještě tak moc v našem 
regionu neprojevily, ale i tak 260 evido-
vaných žádostí už začíná být varováním. 
Proto se vedení města snaží budoucnost 
seniorů ve Světelském regionu řešit 
přípravou různých záměrů a studií. 26 
nových lůžek v půdní vestavbě uspo-
kojí sotva polovinu těch, kteří by chtěli 
umístit okamžitě vzhledem k jejich 
zdravotním problémům a k možnostem 
rodiny zajistit jejich péči. Reálná hroz-
ba nedostatku lůžek se může dostavit 

během 5 až 10 let, kdy se projeví vznik 
skláren v 70. letech. To se počet obyvatel 
Světlé n. S. ztrojnásobil. Podle sociálně-

-demografické studie se i počet žadatelů 
o sociální služby v DPS také minimálně 
zdvojnásobí.

– Proč je o Váš Domov pro seniory po-
měrně velký zájem?

Naší snahou je zajistit klientům důstoj-
né stáří, co nejvíce přiblížit  atmosféru 
domova, zachovat možnost volby a mož-
nost dobrovolně se rozhodnout o tom, 
co každý jedinec chce. Kromě pečova-
telského a zdravotnického zabezpečení 
nabízíme našim klientům různé aktivity 
a snažíme se je motivovat  ke skutečně 
aktivnímu životu. Denně se koná v tělo-
cvičně cvičení s tanečními prvky, s mož-
ností různých her a sportovních soutěží, 
klienti mohou navštěvovat keramickou 
dílnu, klubovnu, kde se vyrábějí dárkové 
předměty z různých materiálů (výrobky 
našich klientů je možné vidět v našem 
stánku na jarních, vánočních trzích). Mu-
zikoterapie, promítání filmů, pravidelné 
kavárničky s hudbou jedenkrát měsíčně, 
výlety ke Starklovi jsou další nabízené 
činnost. Nesmíme zapomenout na maš-
karní a mikulášskou zábavu, pořádáme 
letos už 5. ročník Univerzity slunečního 
věku, vydáváme čtvrtletně časopis Slu-
nečnice, máme internetovou klubovnu, 
knihovnu, vlastní rehabilitaci a nesmíme 
zapomenout na křeslo pro hosta, do kte-
rého již usedlo mnoho populárních osob 
hlavně z kulturního života. Např. Květa 
Fialová (naše patronka), Tereza Kostko-
vá, Zdeněk Troška, Naďa Konvalinková, 
Dana Morávková, Petr Nárožný a další. 
Pestré bývá období před  Vánocemi, kdy 
nás navštíví se svými vystoupeními sou-
bory dětí, ale i dospělých.

Všechny tyto a podobné činnosti a ak-
ce dávají našim klientům smysl života 
i ve vyšším věku. Možná proto se i zvy-
šuje zájem o naše zařízení. 

– S jakou odezvou na Vaši práci se 
setkáváte od klientů, jejich rodinných 
příslušníků, veřejnosti?

Potěší nás kladná reakce klientů 
a jejich rodinných příslušníků, že Vám 
pochválí jídlo, různé akce, že poděkují 
za péči o svého blízkého a uvědomují si, 
jak by to měli doma těžké, kdyby měli 
celodenní starost. Také nás potěší to, že 
nám zavolají ze vzdálených koutů ČR, že 
by k nám chtěli umístit rodinného pří-
slušníka, že slyšeli... že se dočetl.... apod. 
Chodí sem návštěvy, zastaví se a pochvá-

▶
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Přišla nám psaní

Obdrželi jsme do redakce od našich 
čtenářů dva příspěvky, které publiku-
jeme bez redakčních zásahů.

Svůj článek začínám otázkou a nebu-
de jediná. Myslíte si, že v dnešní době, 
když řádně docházíte do zaměstnání 
a plníte si své pracovní povinnosti, jste 
současným majitelem některých firem 
patřičně odměněni a oceněni?

Mému manželovi je 57 let, 40 let pra-
cuje, tedy pracoval – do září letošního 
roku. Ve firmě Caesar Crystal Trading, 
s. r. o., Josefodol u Světlé n. S. byl za-
městnán jako skladový dělník, pracoval 
mnohdy i přesčas, tedy nad rámec svých 
pracovních povinností a to za čistý mě-
síční příjem 9 200 Kč. Když požádal 
své nadřízené o zvýšení platu, bylo mu 
sděleno, že toto nelze, vzhledem k tomu, 
že firma neprodává a tudíž není z čeho 
přidat a navíc během pár dnů dostal 
výpověď ze zaměstnání, ovšem s ofi-

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

lí čistotu, klidné prostředí, příjemný per-
sonál. To skutečně zahřeje u srdce.

Z druhé strany zamrzí neoprávněná 
kritika, nesoudnost lidí, kteří sami ne-
zvládali péči o svého blízkého a nám 
pak přijdou vytýkat, co děláme špatně. 
A úplně nejvíc nám vyrazí dech jedná-
ní některých jedinců, kteří odmítnou 
zaplatit dluh za svého zemřelého rodin-
ného příslušníka a nebo si převezmou 
v dědictví vkladní knížku a urnu se 
svým zpopelněným blízkým nám tu 
nechají, že jí nemají kam dát. Naštěstí 
i s těmito případy počítáme a máme 
koupenou „domovskou“ hrobku pro 
obyvatele, kteří nikoho nemají. Ale na-
štěstí těch negativních reakcí a případů 
je velice málo a daleko víc převládá těch 
věcí hezkých.

– Práce se seniory není určitě jed-
noduchá, zejména když máte klienty 
s rozdílnými zdravotními problémy. Jak 
to zvládáte? 

Práce to opravdu není jednoduchá a je 
obtížná nejen po stránce fyzické, ale i po 
stránce psychické. V DPS nyní přijímá-
me 26 nových obyvatel a přestože nás 
MPSV nutí přijímat občany s vyššími 
příspěvky na péči, nejsme LDN, tak se 
snažíme udržet nějaký rozumný poměr 
mezi klienty chodícími a ležícími, nebo 
těmi, kteří potřebují zvýšenou péči (např. 
někteří vozíčkáři).

Nerad bych, aby teď má slova vy-
zněla jakkoliv vychloubavě, ale v této 
sféře, péči o seniory hodně záleží na 
lidech, jejich přístupu k práci. Trou-
fám si říct, že personál celého SC je 
nejen kvalifikovaný, ale hlavně s vy-
sokým sociálním cítěním. Jsem velice 
rád, že relativně mladý kolektiv je 
schopen naprosto profesionálně zvlá-
dat kolikrát velice těžké sociální, ale 
i zdravotní situace. A to nemluvím jen 
o pracovnících přímé obslužné péče, 
ale také o pradlenách, uklízečkách, 
zaměstnancích v kuchyni, údržbářích 

a administrativních pracovnicích. Je 
nás víc jak 60 a staráme se o téměř 
300 klientů.

– Jaké máte cíle do budoucna?
Já sám si moc velké pracovní cíle dá-

vat nemohu, protože mi zbývají necelé 
3 roky do důchodu, ale rád bych ještě 
pomohl městu se zajištěním zvýšení 
kapacity před očekávaným nárůstem 
žadatelů o místa v Domově pro seniory, 
ať už tady ve Světlé n. S. a nebo v celém 
malém okrese. Budu samozřejmě velice 
rád, když uvidím spokojené naše klienty 
seniory a také zaměstnance. Nemohu si 
ale myslet, že bude vždycky všechno 
v ideálním stavu. Kde je člověk, tam je 
chyba. A mě velice těší, když se pro-
blémy řeší v klidu, bez emocí. A také 
to, když mohu mít kolem sebe pozitivně 
smýšlející lidi.

 – Děkuji za rozhovor.

jk

ciální verzí „pro nadbytečnost“. Proč? 
Majitelé firmy nebo jejich pracovníci 
na obchodním oddělení nejsou schopni 
zajistit odbyt svých výrobků přesto, že 
podnikají tzv. obchodní cesty a jejich 
platové ohodnocení jistě není na tak níz-
ké úrovni, jako je mzda mého manžela. 
Kdo je tedy nadbytečný – schopný děl-
ník nebo neschopný management? Jak je 
možné, aby se k člověku, který řadu let 
pracuje, vytváří hodnoty pro svého za-
městnavatele, tento pan podnikatel takto 
zachoval? V jaké žijeme době? Dělník je 
dnes pouze zdrojem nemalých příjmů 
majitelů firem, a když se nadřízeným 
znelíbí nebo dokonce chce zlepšit svojí 
finanční situaci, je hozen přes palubu. 
Pořád slyšíme, jak jsme se měli špatně 
před rokem 1989! Opravdu???

Kde se vzali ti novodobí rádoby his-
torici a pamětníci, kteří se nám snaží 
vymývat mozky tím, jaká to byla doba 
temna a živoření? Tu dobu jsme žili dů-

stojně v určitém řádu a pravidlech. Byla 
zajištěna práce a tím i existenční jistota. 
Měli bychom si konečně uvědomit, kde 
zůstalo právo člověka na slušný život 
beze strachu, co bude zítra. ANO! Ba-
nány a pomeranče si můžeme kupovat 
po celý rok, ale budeme mít pozítří na 
chleba?

Broňa Holková, Pavlov

Problém s kočkama v Nové čtvrti 
pokračuje.
Kuky se nevrací...
Nejdřív mě dovolte citovat loňský 

zpravodaj – dcera bydlí v Čapkově ulici. 
Dcery dcery se vloni dožadovaly živé 
hračky. Volba padla na kočku. Pak za-
čaly podivné události. První kočka při-
běhla s drátěným okem na těle a další tři 
byly otráveny. Letos (2010) se kočička 
opět ztratila....

Nyní k letošnímu roku. Všechno za-
čalo v červnu. Dvě kočky měly po ▶
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měsíci koťata (pro informaci: koťata 
nezůstala doma, šla do „služby“).

Staré kočky měly od vnuček jména 
Kuky a Bibina. Když starším koťatům 
byl měsíc, přibylo do kočičí rodiny další 
kotě. Jeho máma se ale po týdnu ztratila 
a kotě přijala druhá kočka. Ta se ale 
ztratila také.

O pouti nepřišla ani nejstarší kočka. 
Tu se po několika dnech vydala po okolí 
hledat dcera s dětmi. Našla ji na pozem-
ku rodiny D. v ulici Nová čtvrť chyce-
nou do oka a živou. Podle zbědovaného 
stavu tam musela být několik dní. To se 
té kočce letos stalo již podruhé. Prvně 
přiběhla i s okem, nyní „bohužel“ oko 
nemáme. Zajímavé je i to, že D. nástra-
hu ihned odstranili a záhonek uhrabali. 
Dcera byla v šoku, past si nevzala.

Tak už známe pravděpodobnou „čer-
nou díru“ na kočky. Lituji, že se dcera 
neobrátila na Policii ČR. Při dokázání 
skutku týrání zvířat totiž pachateli hrozí 
i nepodmíněný trest a v Nové čtvrti by 
nastal klid.

Kotě, které ztratilo dvě mámy, je nyní 
miláčkem celé rodiny. Děti mu daly jmé-
no Láďa a nyní je v péči své kočičí ba-
bičky. To je zbylá, vykastrovaná, kočka.

Když to sečteme, kočičí milovník má 
bilanci lovu jen u Sýkorů za poslední tři 
roky následující – první rok oka, druhý 
otávené návnady a v roce třetím se vrátil 
k drátěným pastím. Podle poslední koč-
ky, té se oko dostalo až na tělo a byla 
v pasti několik dní, usuzujeme, že kočky 
milovník nezabije, ale počká, až se samy 
utrápí.

Zajímalo by mě, jestli Klárka a Barun-
ka jsou jediné, kdo přišel letos o svou ko-
čičku. Ozve se ještě někdo z Nové čtvrti? 
Televize Nova se opět ráda zastaví pro 
příspěvek.

Vladimír Pohanka

▶

Výzva
Zájemci o otisknutí PF 2012 či po-

děkování zákazníkům a obchodním 
partnerům v prosincovém čísle Svě-
telského zpravodaje mohou je zasílat 
na adresu redakce@svetlans.cz. 

Provedení – textové ve Wordu, 
grafické v JPG, PDF, Corel. Do for-
mátu A5 (včetně) zdarma.

Uzávěrka příjmu příspěvků je 
15. listopadu!

redakce

Dvě vydry z Vysočiny posílí populaci ve Frísku

Frísko (Fryslân) je provincie na severu 
Nizozemska se správním střediskem ve 
městě Leeuwarden. Tato provincie není 
tak hustě zalidněná jako většina Nizozem-
ského království a patrně proto je dnes 
Frísko jediná část země, kde vydry říční 
žijí ve volné přírodě. Lze však předpoklá-

dat, že v minulosti byla vydra v nížinaté 
a bohatě zvodněné krajině dnešního Ni-
zozemí běžným druhem. Napovídá tomu 
i fakt, že právě v Nizozemí kdysi vzniklo 
plemeno psa vyšlechtěné k lovu vyder 
zvané Wetterhound, česky Holandský či 
Fríský vodní pes. 

Snaha zachránit izolovanou frískou po-
pulaci vydry říční má už dlouhou historii. 
Dokonce i myšlenka osvěžení krve dovo-
zem vyder z Čech tu byla už před více než 
deseti lety. Tehdy však k vypuštění našich 
vyder nedošlo kvůli obavám z rizika způ-
sobeného dopravou a také kvůli tradič-
nímu způsobu lovu ryb do vrší, který by 
rovněž mohl vypuštěná zvířata ohrozit. 

Holandští ochranáři s širokou podporou 
veřejnosti však v minulém desetiletí do-
sáhli významných změn jak v území, kde 
mají být vydry vypuštěny, tak i v legisla-
tivě upravující způsob použití rybářských 
vrší právě v oblastech vhodných pro život 
vydry říční. Vedle vhodného prostředí 
s dostatkem potravy je příslibem i pozi-
tivní vztah veřejnosti k obnově populace 
tohoto rybožravého predátora ve Frísku. 
Zdá se, že v urbanizovaném Holandsku 
dnes není pochybnost o tom, zda stojí 
za to pro volně žijící živočichy i něco 
obětovat. 

Nizozemské ochranářské organizace 
Dutch Otterstation Foundation a Fryske 
Gea nás na jaře letošního roku oslovily 
s dotazem na možnost vypuštění vyder ze 
záchranné stanice v Pavlově do fríského 
národní parku Nationaal Park de Alde 
Feanen. Národní park je v srdci Fríska, 
nedaleko Leeuwardenu, v krajině plné 
mokřadů. 

V březnu letošního roku byla do zá-
chranné stanice v Pavlově přijata dvě 
osiřelá mláďata vydry říční. Přivezli jsme 
je z areálu stavebnin v Křižanově, kde je 
po ztrátě matky z nory vyhnal hlad a po-
tulovala se po pozemku prodejního skladu. 
Oba sourozence – samičky, jsme přijali 

ve věku, kdy už přijímaly ryby a nebylo 
potřeba je kojit náhražkou mateřského 
mléka. Nedocházelo proto u nich k vý-
znamnějšímu kontaktu s ošetřovateli a obě 
zvířata si uchovala plachost. Zachování 
přirozeného chování bylo podpořeno i je-
jich umístěním ve společném přírodním 
výběhu mimo návštěvnicky přístupnou 
část stanice. Zatímco Ministerstvo život-
ního prostředí ČR v součinnosti s AOPK 
ČR a nizozemskými orgány ochrany pří-
rody prověřovalo všechny aspekty záměru, 
v Pavlově se mladé vydry učily lovit ryby. 
To je výhoda našich výběhů s rybníčky, ve 
kterých je možné vydrám vytvořit pod-
mínky blízké životu v přírodě. Naše vydry 
pohrdly dokonce i dřevěnými boudičkami 
a stejně jako divoké vydry v přírodě se za-
bydlely v norách, které si vyhrabaly v bře-
hu. Jediným rušivým zásahem do přípravy 
na vypuštění do přírody bylo nezbytné 
očkování a označení čipy.

V září vydalo MŽP potřebné povolení 
a byl upřesněn plán převozu. Bylo do-
jednáno, že vydry budou převezeny do 
Holandska osobním autem s odjezdem 
z Pavlova v neděli 9. října ráno. Protože 
bylo jasné, že v přírodním výběhu nebude 
jednoduché plaché vydry odchytit, byla do 
výběhu už v září umístěna odchytová klec. 
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Přečetli jsme za vás

Český výtvarník musel vernisáž 
v Německu kvůli velkému zájmu 
přesunout
Chodovský výtvarník Jiří Jun 

uchvátil německé znalce umění. Ver-
nisáž výstavy ve městě Bernkastel 
Kues obsahující celkem 31 kreseb ve 
třech místnostech domu, ve kterém se 
narodil Mikuláš Kusánský, dokonce 
musel kvůli počtu návštěvníků pře-
sunout do mnohem většího přednáš-
kového sálu. 

Vidět výstavu Jiřího Juna totiž zname-
ná prohlédnout si dílo autora, který sbírá 
jednu výtvarnou cenu za druhou. Stejně 
jako Blanka Matragi je rodákem ze Svět-
lé nad Sázavou.

„Blanka byla velkou kamarádkou mojí 
neteře, často k nám chodila na návště-
vy,“ vypráví Jiří Jun. Blanka Matragi se 
při svých návštěvách setkávala s pracemi 
Junovy sestry, která byla rovněž módní 
návrhářkou. Možná právě to nasměrova-
lo Matragi k její budoucí tvorbě.

„Má sestra emigrovala do Ameriky, 
kde si otevřela módní salón. Otec byl 
zase živnostník,“ vysvětluje Jiří Jun 
důvody, proč nemohl jít po středoškol-
ském studiu grafiky na vysokou školu. 
Z umělecké průmyslovky v Uherském 
Hradišti proto zamířil rovnou na vojnu. 
Věnoval se také psaní poezie a kresle-
nému humoru, který ho, jak říká, přešel 
v roce 1968.

Od té doby začal Jiří Jun objevovat 
svůj vlastní vnitřní svět. Vystřídal ně-
kolik domovů. Jeden z nich byl ve Zlíně, 
kde pracoval jako výtvarník, po čtyřech 
letech odešel do Třebíče.

„Tam se nám narodila dcera a my 
s manželkou neměli střechu nad hlavou. 
Sokolovská uhelná v té době hledala 
průmyslového výtvarníka, kterému se 
nabízela možnost získat byt v rámci 
dosídlení. Tak jsme se ocitli tady, v zá-
padních Čechách. Když jsme sem přišli, 
byli jsme nadšení. Měli jsme byt, což byl 
pro nás zázrak,“ vzpomíná na dobu před 
dvaačtyřiceti lety.

Stěny jeho kdysi vysněného bytu 
s ateliérem spíše než panelový dům při-
pomínají galerii. Zdobí je jak raná díla, 
ovlivněná Junovým učitelem Janem 
Zrzavým, tak meditativní perokresby 
z posledních let. Jednu z nich si před pár 
týdny objednal vnuk Jiřího Juna k pat-
náctým narozeninám.

Díla z chodovského ateliéru však 
putují i za hranice republiky. „Nejdál 
se podívala do Chicaga, vidět je mohli 
lidé i u San Franciska,“ říká výtvarník, 
který v lednu oslaví sedmdesátku. Už 
teď připravuje ke svému jubileu výsta-
vu, která se uskuteční v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě. Předběžně je domlu-
vený, že v září příštího roku.

Jana Plechatá
(převzato se souhlasem autorky 

z http://vary.idnes.cz)

S blížícím se termínem stěhování rostly 
naše obavy, zda se nám podaří ve výběhu 
odchytit plaché vydry na stanovený čas. 
Není samozřejmě možné odchytit zvířa-
ta v příliš velkém předstihu a zbytečně 
tak prodlužovat jejich stres z přepravy. 
Na druhou stranu opozdit připravený 
transport by znamenalo organizační kom-
plikace včetně propadnutí platnosti ve-
terinárního povolení pro převoz. Zvířata 

se však odchytové kleci stále důsledně 
vyhýbala a zdálo se, že je nezajímají ani 
ty nejvybranější vydří lahůdky, které jsme 
jim do klece předkládali. Ve čtvrtek večer 
byl sklopec nalíčen a odchyt začal naostro. 
Nezbytné časté kontroly sklopce v odlehlé 
části areálu byly nejen unavující, ale hlav-
ně bezvýsledné. V pátek večer jsme byli 
stále neúspěšní a v sobotu už měla stěho-
vací skupina z Holandska dorazit. První 

úspěch se dostavil v sobotu ráno. Druhá 
vydra však zůstávala schovaná v některé 
z nor. Holandským kolegům, kteří dorazi-
li v podvečer, jsem s omluvou vysvětlil, že 
připravené je jen jedno ze zvířat a druhou 
vydru asi budeme muset společně najít 
a opatrně vykopat z některé nory v kame-
nitém břehu rybníčka. Z tohoto pohledu 
bylo povzbuzující snad jen to, že kromě 
avizované zooložky přijeli z Holandska 
také dva její kolegové. Po vysvětlení 
situace jsme se v deštivém podzimním 
soumraku vydali společně obhlédnout 
výběh s rybníčkem, v jehož bahnitých 
březích nás mělo čekat utužování meziná-
rodní spolupráce s krumpáčem a lopatou. 
Zafrkání naštvané vydry ze sklopce bylo 
opravdu milým překvapením. Od tohoto 
okamžiku už vše probíhalo hladce a před 
osmou hodinou v neděli ráno, tedy zcela 
podle plánu, auto s oběma vydrami ve 
speciálních přepravních bednách vyjíždě-
lo z Pavlova. Cesta přes Drážďany, Berlín 
a Brémy proběhla bez komplikací. V pří-
rodním výběhu umístěném v národním 
parku teď vydry stráví ještě několik týdnů 
v zajetí před definitivním vypuštěním 
do volné přírody. V Národním parku de 
Alde Feanen jsou v současnosti tři vydry 
a protože s našimi vydrami bude současně 
vypuštěna i vydra dovezená z Rakous-
ka, dojde nejen ke zdvojnásobení jejich 
počtu, ale také k potřebnému rozšíření 
genofondu této izolované populace vyder. 
Dlouhodobým cílem celého projektu je 
propojení s populací vydry v blízkém 
Dolním Sasku.

Pro dvě vydry z Vysočiny vypuštění ve 
Frísku znamená možnost získat vlastní te-
ritorium bez konkurence vrstevníků, kteří 
vyrůstali přirozeným způsobem s matkou 
a jsou tedy lépe připraveni pro samostatný 
život než naši odchovanci. Zároveň česká 
účast v tomto projektu může významně 
přispět k nadějným vyhlídkám dalších ge-
nerací těchto krásných živočichů v přírodě 
Nizozemí. Vydry budou i po vypuštění 
monitorovány, a tak budeme mít možnost 
sledovat jejich další osud. 

Podrobnější informace o fríském Natio-
naal Park de Alde Feanen naleznete: 

Anglicky na: www.wolfstad.com/2006/
04/de-alde-feanen-20th-dutch-national-

-park/
Holandsky na: www.np-aldefeanen.nl/

documents/home.xml?lang=nl
Stránky Stanice Pavlov, o. p. s.: 
www.stanicepavlov.eu

Jiří Hladovec
Foto: Jan Čejka



Světelský zpravodaj listopad 2011 strana 28 strana 29 listopad 2011 Světelský zpravodaj 

Víte, že…

…nejlepším městem pro podnikání 
v Kraji Vysočina je Humpolec? Druhou 
příčku obsadila Jihlava, na třetím místě 
skončil – stejně jako loni – Pelhřimov. 
Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys, který již čtvrtým 
rokem vyhodnocuje podnikatelské 
prostředí v 227 obcích České republiky. 
Dílčí uznání byla v Kraji Vysočina udě-
lena dalším deseti městům, mezi nimi 
i Světlé nad Sázavou za největší pokles 
nezaměstnanosti.

Vyhlášení celorepublikového žebříčku 
proběhne 30. listopadu v Praze. Loni 
se nejlepším městem pro podnikání 
stal Písek, na druhém místě skončila 
Nová Paka a třetí příčku obsadil Pros-
tějov. Cílem tohoto výzkumu je vytvořit 
diskusní platformu na téma podpory 
malého a středního podnikání ze strany 
místních samospráv. Vyhlašovatelem je 
týdeník Ekonom, partnerem je společ-
nost Eurovia CS. Mediálními partnery 
výzkumu jsou zpravodajský kanál 
České televize ČT 24 a Český rozhlas. 
Odborným garantem je Hospodářská 
komora, data vyhodnocuje agentura pro 
informace a analýzy Datank.  

Obce se ve výzkumu Město pro byz-
nys hodnotí na základě padesáti kritérií 
rozdělených do šesti oblastí: podnikatel-
ské prostředí, kvalita lokality, pracovní 
trh, kvalita veřejné správy, cenové 
podmínky a telefonický průzkum mezi 
podnikateli. 

-jv-

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův 
Brod poskytuje nejen poradenství pro 
lidi se zdravotním postižením a jejich 
příbuzné, ale také má vlastní půjčov-
nu kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek. Pomůcky zapůjčujeme za 
menší poplatek 3 až 5 Kč za den. Výše 
poplatku je stanovena podle ceny po-
můcky.

Zapůjčit pomůcky si mohou osoby, kte-
ré jsou držiteli rehabilitační či kompen-
zační pomůcky, ale v důsledku opravy 
stávající pomůcky potřebují na přechod-
nou dobu zapůjčit jinou. Dále osoby, které 

žádají o finanční příspěvek na pomůcku 
(na VZP, na MěÚ), a také lidé, kteří 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
potřebují kompenzační či rehabilitační 
pomůcku na nezbytně nutnou dobu a ne-
mají na ni nárok od VZP ani MěÚ (např. 
doléčení po úraze apod.). 

K zapůjčení máme tyto pomůcky:
Vozík mechanický SERVICE (2 x), in-

validní vozík SM 802, vozík mechanický 
(Breezy Entreé) (2 x), dětský rehabilitač-
ní kočárek, mobilátor – procházkový vo-
zík (2 x), chodítko čtyřbodové, chodítko 
vertikalizační, chodítko malé pevné, cho-
dítko pro nácvik chůze U2A, skládací hůl, 

toaletní a sprchové křeslo (2 x), stolička 
do sprchy MOBALUX (2 x), nástavec na 
WC, nástavec na WC s poklopem. 

Návštěvní hodiny CZP:
Po:  8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
Út:  terénní práce, 13:00 – 14:30
St:  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čt:  8:00 – 12:00, terénní práce

Kontaktní údaje:
vedoucí Bc. Alena Škarková, Dobrov-

ského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 
569 427 614, email: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz. 

Alena Škarková
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                 Společná setkávání v roce 2011

Český svaz žen zajistil pro město Světlá n. S. přednášku MUDr. Hany Coufalové na téma

ŽIJEME ZDRAVĚ – Rakovina prsu a její prevence
Přednáška se pořádá v rámci projektu Společná setkávání v roce 2011, který podporuje naplňování a pro-

pagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Lektorka pohovoří o výskytu rakoviny prsu v populaci, významu včasné diagnostiky, mamogra� e a samo-

vyšetření prsu. Bude se zabývat také rizikovými faktory a možností prevence. 

Termín, čas a místo konání: 8. listopadu v 17.00 hod., 
zasedací místnost Sportovního centra Pěšinky 

Vánoční tvořivé dílny 
v ZŠ Komenského

Vánoční tvořivé dílny na prvním stupni 
ZŠ Komenského ul. se uskuteční 1. 12. 2011. 

Ve všech třídách v Jelenově ulici si návštěvníci 
budou vyrábět vánoční drobnosti pro radost 
a vánoční atmosféru a odnesou si je s sebou 

domů. 
V dopoledních hodinách jsou pozvány všechny 
třídy světelských mateřských škol, odpoledne 

škola ráda přivítá děti s rodiči, které by si chtěly 
něco vánočního vyrobit. 

Akce se koná v rámci projektu Společná setká-
vání v roce 2011, který podporuje naplňování 

a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 
21 v Kraji Vysočina.

Těšíme se na Vás. 
Učitelé a žáci ZŠ Komenského ul.

Město Světlá nad Sázavou
Vás zve na

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
3. prosince, 14.00 – 16.00 hod.

Sportovní centrum Pěšinky

KDO JE VÍTÁN: Děti převlečené za anděly 
a čertíky, s malými dětmi můžou přijít i rodiče 

nebo prarodiče. Kostým není podmínkou.

Akce se koná v rámci projektu Společná 
setkávání v roce 2011, který podporuje 

naplňování a propagaci principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.

Akci zajišťuje Český svaz žen, Svěžest
a Sportovní zařízení Pěšinky.

Program:
» diskotéka na ledě 
» vyhlášení nejlepšího anděla a čerta 
» zábava pro všechny 
» soutěže
» sladká odměna pro každého
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Misska ze Světlé

Světlá nad Sázavou má další Miss 
Junior kraje Vysočina, je jí patnácti-
letá Zuzana Rajdlová. 

Je to tak zvláštní pocit psát sama 
o sobě. Je to  asi  rok co jsem s Jesicou 
Čapkovou dělala rozhovor na toto téma 
a říkala si, jaké by to bylo zúčastnit se 
podobné soutěže a dostat se také tak 
daleko. Zkusila jsem štěstí, přihlásila 
se a jak je vidět, sny se plní. 

Cesta soutěží rozhodně nebyla pro-
cházka růžovým sadem. Stálo mě to 
spousty dřiny a času. Některé chvíle 
byly opravdu velmi náročné. Krátce 
řečeno, vůbec se s námi nikdo ne-
mazlil. Na sedmidenním soustředění 
v Parkhotelu Sokolov nás organizátoři 
neustále podrobovali různým testům 
například IQ, matematickým či psy-
chologickým. Nebylo to náročné jen 
na psychiku, ale i fyzicky. Každý den 
jsme měly minimálně sedm hodin tan-
ce a cvičení. Denně jsme také vstávaly 
o šesté ráno a chodily běhat. Za tu 
všechnu snahu jsme byly odměněny - 

DiaKoutek

Vážení čtenáři!
Dne 5. listopadu ve 13 hod. se u ob-

chodního domu Alej v Havlíčkově Bro-
dě shromáždí diabetici, jejich příznivci 
a rodiny a všichni, kteří tyto chtějí 
podpořit, ke krátkému Pochodu proti 
diabetu. Letos půjde o 4. ročník této 
akce, dá se říci, že každý rok jde o ur-
čité završení celoroční práce místní 
pobočky svazu diabetiků. Vloni bylo 
na prezenčních arších 130 účastnic-
kých podpisů, letos doufáme v počet 
ještě vyšší, zatím se počet účastníků 
rok od roku vždy násobil třikrát. Akce 
vznikla v pražském centru před lety 
jako součást akcí ke Světovému dni 
diabetu, kterým je 14. listopad, den 
narození Fredericka Bantinga, objevi-
tele inzulinu. Letos ale ústředí organi-
zátorů aktivně pořádá pouze pochod 
v Praze a svaz brodských diabetiků se 
se rozhodl uspořádat akci pro diabeti-
ky v regionu sám.

Jak bude odpoledne probíhat? Ve 
13 hod. se účastníci shromáždí před 
OD Alej, zapíší se do prezenčních 
archů, převezmou drobné sponzorské 

dárky (informační materiály o in-
zulinových pumpách, diabetických 
ponožkách, malá propagační balení in-
zulinových jehel, dvojjazyčné průkaz-
ky diabetika k vložení k řidičskému 
průkazu atd.) a mohou si dát zdravotní 
sestřičkou bezplatně změřit hladinu 
glykemie – krevního cukru. Po úvodní 
fotografii se účastníci rozdělí na méně 
fyzicky zdatné, kteří půjdou přímo do 
sálu kina Oko, který diabetikům laska-
vě bezúplatně zapůjčil majitel, druhá 
část za transparentem projde městem 
a kolem rybníka v parku a poté se 
k první části připojí. V sále je možno 
opět si nechat změřit glykemii i krevní 
tlak. Z podia pohovoří starosta měs-
ta Havlíčkova Brodu Mgr. Tecl na 
téma Město občanům, zástupci VZP 
seznámí přítomné s nejnovějšími in-
formacemi o tom, jaké změny se chys-
tají v úhradách léků a pomůcek pro 
diabetiky od ledna 2012, předsedkyně 
místní pobočky svazu diabetiků před-
nese své zhodnocení činnosti svazu 
v uplynulých letech a zmíní možnosti 
pro budoucnost. Kolem 15. hod. před-

pokládáme ukončení, fotografie z akce 
bude možno si objednat.

Těm, kteří by akci rádi podpořili, ale 
zrovna tento jediný den se jim nehodí, 
připomínám, že ledečská pobočka sva-
zu pořádá pochod následující sobotu 
po brodském, 12. listopadu.

V pondělí 14. listopadu pak proběh-
ne poslední akce v rámci Světového 
dne diabetu, kterou bude bezplatné 
měření krevního tlaku a glykemie 
v budově havlíčkobrodské nemocnice 
v přízemí ve vestibulu v prostoru před 
lékárnou od 8.30 do 14 hod. Tato akce 
se koná díky podpoře vedení nemoc-
nice a ochotě personálu nemocniční 
lékárny.

Na všechny akce jste  srdečně zváni.
Za organizační výbor

MUDr. Eva Pěkná

mohly jsme si vyzkoušet, jaké je to být 
tou krásnou modelkou. Tu z nás uděla-
li profesionální vizážisté a kadeřníci.  

Na finále v Pražském Hard Rock 
Café mám úžasné vzpomínky. Nejen 

že jsme se seznámily s mnoha úžas-
nými lidmi, ale měly jsme i tu čest 
poznat tzv. „celebrity“. Součástí byl 
také obrovský tlak, aby vše bylo do-
konalé a bez chybičky. I když jsem 
v soutěži nakonec nevyhrála, tak mi to 
dalo opravdu hrozně moc – zkušenos-
ti, zážitky, nové přátele. Dostala jsem 
též plno vlivných kontaktů a hlavně 
nabídku na natáčení pořadu RCTV 
(modelářská televize), který poběží od 
nového roku. 

Na závěr chci poděkovat všem – ro-
dině, kamarádům, známým, kteří při 
mně stáli a podporovali mě od začátku 
až do konce.

Každou minutu strávenou v soutěži  
jsem něco nového zažila. Rozhodně 
ničeho nelituji a vřele doporučuji zku-
sit něco podobného i všem ostatním 
dívkám. Nebojte se výzvy, objevte, 
co ve vás je a proměňte své sny ve 
skutečnost.

Zuzana Rajdlová
Foto: Kateřina Havlíčková

C



Světelský zpravodaj listopad 2011 strana 30 strana 31 listopad 2011 Světelský zpravodaj 

Bilance světelského tenisu

Z naší farnosti

Misijní koláč ve Světlé
Již tradičně se děti ze světelské farnosti 

sešly v sobotu před první nedělí v měsíci 
na svém dětském setkání. Tentokrát to 
však nebylo setkání jen tak ledajaké; děti 
měly před sebou veliký úkol: napéci mi-
sijní koláče. Do práce se pustily s velikým 
nasazením, těsto, mák a tvaroh se nestači-
ly divit a brzy bylo hotovo. V neděli čekala 
děti neméně důležitá část práce, a to kolá-

če dobře prodat. Že se jim to podařilo na 
výbornou, o tom svědčí výtěžek 5 325 Kč.

A co to vlastně misijní koláč je a k čemu 
peníze od štědrých dárců poslouží? Misij-
ní koláč je jednou z aktivit Papežského mi-
sijního díla dětí, které už existuje 160 let, 
je součástí Papežského misijního díla a na-
plňuje myšlenku „děti pomáhají dětem“. 
Získané peníze byly odeslány přes české 
ústředí na záchranu dětí trpících hladem, 
s největší pravděpodobností se dostanou 

do hladomorem postiženého Somálska. 
Celá částka dorazí až na místo určení, kde 
o jejím využití rozhodnou místní biskupo-
vé nebo misionáři.

Velké poděkování náleží dětem, jež 
koláče napekly, a všem, kteří si koláče 
koupili.

Radka Bouchalová

Tytam jsou doby, kdy družstvo do-
spělých TK Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou hrálo v 90. letech minulého 
století II. celostátní ligu, starší žáci byli 
úspěšní v žákovské lize ČSOB Kadet 
Tour a vybojovali si v roce 1998 účast na 
mistrovství republiky družstev v Plzni 
a v oblastních soutěžích měla Světlá ještě 
družstva dorostu a mladších žáků. V le-
tošní sezoně 2011 hájila barvy světelské-
ho tenisu tři družstva.

Tým dospělých v sestavě Ondřej Peca, 
Karel Doucha, Jan Svoboda, Rostislav 
Slavík, Pavel Klofáč, Jan Klička, Hana 
Vorlíčková, Pavla Tvrdíková, Monika 

Štěrbová a Barbora Svobodová byl v os-
mičce týmů Pardubického krajského 
přeboru. Ze sedmi utkání dokázal tým 
jen dvakrát zvítězit, ve druhém kole 
ve Vysokém Mýtě 6:3 a v pátém kole 
v Jevíčku 8:1. Stejný poměr vyhraných 
a prohraných zápasů a tedy i shodný 
počet bodů jako TK Sklo Bohemia 
mělo v konečné tabulce družstvo LTC 
Vysoké Mýto, které skončilo v tabulce 
před Světlou s lepším poměrem bodů 
ze všech zápasů, byť Světlá v Mýtě zví-
tězila. Vysoké Mýto mělo skóre 31:32 
a Světlá 30:33. Nejúspěšnějším hráčem 
Světlé byl Ondřej Peca, který vyhrál 

pět zápasů dvouhry a stejný počet ve 
čtyřhrách. Z ženské části týmu byla nej-
lepší Hana Vorlíčková, která vyhrála tři 
dvouhry a dvě čtyřhry.

Konečná tabulka Pardubického krajské-
ho přeboru dospělých 2011:

vítěz-
ství

proher bodů

1. TK Ústí n. Orlicí A 7 0 14
2. TK Česká Třebová 5 2 12
3. TC Přelouč 5 2 12
4. USK Pardubice 4 3 11
5. TK Ústí n. Orlicí B 3 4 10
6. LTC Vysoké Mýto 2 5 9 ▶
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6:3 doma s Poličkou, 5:4 rovněž na domácí 
antuce s TC Chrudim a v předposledním 
kole soutěže 5:4 ve Vysokém Mýtě. Nejví-
ce bodů pro tým získal Roman Rejlek, 6 ve 
dvouhře a  4 ve čtyřhře. Janové Svoboda 
s Kličkou, kteří alternovali též v družstvu 
dospělých, byli shodně čtyřikrát úspěšní 
ve dvouhrách.

Konečná tabulka Pardubického krajské-
ho přeboru dorostu 2011:

vítěz-
ství

pro-
her

bodů

1. TK Čes. Třebová A 6 1 13
2. TK Pernštýn Pardubice 6 1 13
3. TO SK Žamberk 6 1 13

4. TC Chrudim 3 4 10
5. TO TJ Tesla 
Pardubice

3 4 10

6. TK Sklo Bohemia 
Světlá n. S.

3 4 10

7. LTC Vysoké Mýto 1 6 8
8. Spartak Polička 0 7 7

Lepší časy pro světelský tenis by měla 
přinést nastupující generace tenisových 
adeptů, leč smutné je, že jsou to samá děv-
čata, chlapci zatím cestu na kurty u Sáza-
vy nenašli. Pro začínající tenisty je určena 
nová kategorie baby tenis. Jedná se o tenis 
pro děti ve věku 8 – 9 let, vzhledem k věku 
se hraje pouze na jeden set a s odlehčený-
mi míčky. Družstvo Světlé hrálo soutěž 
Pardubicka, skupinu H, ve které byla další 
čtyři družstva. Soupiska baby tenisu TK 
SB Světlá n. S. měla toto obsazení: Klára 
Valová, Nathalie Vellinga, Adéla Jansí-
ková, Kristýna Pecová, Táňa Boháčová, 
Adéla Henzlová a Anna Beránková. Ze 
čtyř utkání byla dvě vítězná a dvě prohry. 
TK SB Světlá n. S. – Spartak Hlinsko 
6:0, DTK Skuteč A 0:6, DTK Skuteč B 
3: 3 (pro výhru Světlé rozhodl větší počet 
vítězných her), Jiskra Havlíčkův Brod 2:4.

Tabulka soutěže baby tenisu Pardubicka 
2011:

vítěz-
ství

proher bodů

1. TJ Jiskra Hav. Brod 4 0 8
2. DTK Skuteč A 2 2 6
3. DTK Skuteč B 2 2 6
4. TK SB Světlá n. S. 2 2 6
5. TK Spartak Hlinsko 0 4 4

O pořadí družstev na 2. až 4. místě 
rozhodl poměr vyhraných a prohraných 
zápasů.

Text a foto: jív

7. TK Sklo Bohemia 
Světlá n. S.

2 5 9

8. TC Jevíčko 0 7 7

Dorostenci Světlé hráli též Pardubický 
krajský přebor a s třemi vítězstvími a čtyř-
mi prohrami obsadili v osmičlenné tabulce 
6. místo, když stejný počet 10 bodů měla 
ještě další dvě družstva, ale s lepším po-
měrem bodů ze všech utkání skončila před 
tenisty Světlé. TC Chrudim 3 vítězství, 4 
prohry a skóre 33:30 na 4. místě, TO TJ 
Tesla Pardubice 33:30 na 5. místě a TK SB 
Světlá n. S. s poměrem vyhraných a pro-
hraných zápasů 25:38 skončil na 6. místě. 
Tři vítězství dorostenců Světlé v přeboru: 

Družstvo dospělých, zleva: Jan Svoboda, Jan Klička, Pavla Tvrdíková, 
Hana Vorlíčková, Ondřej Peca a Pavel Klofáč.

Družstvo baby tenisu, vzadu stojí nehrající kapitán Monika Štěrbová a vedoucí 
družstva Josef Vašák, hráčky zleva: Klára Valová, Nathalie Vellinga, Táňa Boháčová, 

Adéla Jansíková, Kristýna Pecová.

▶

Turistika

Odbor KČT Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou uspořádal ve dnech 
15. a 16. října podzimní seminář cviči-
telů a vedoucích turistiky z oblasti KČT 
VYSOČINA. Zúčastnilo se jej 56 zájem-
ců ze dvanácti odborů KČT.

Školení vedli lektor pěší turistiky 
a předseda odboru Jaroslav Mikeš a jed-
natel odboru Jaroslav Vála. V průběhu se-
mináře byly účastníkům předány aktuální 
informace o dění v KČT, dotacích poskyt-
nutých Krajem Vysočina na značení a na 
akce mládeže, dále o dotacích z ústředí 
KČT podporujících přímou činnost 
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Úspěšný start volejbalistek

Skvěle odstartovaly mladé volejbalistky 
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou do 
sezony 2011/2012 v soutěžích Vysočiny.

Krajský přebor mladších žákyň má osm 
družstev a hraje se systémem každý s kaž-
dým, když v jednom hracím dni se hrají 
dvě kola, to znamená, že dvě družstva 
nastoupí proti sobě dvakrát. Svěřenkyně 

trenérek Jaroslavy Holoubkové a Ireny 
Kořínkové jsou po čtyřech kolech na prv-
ním místě tabulky s plným počtem 8 bodů 
ze čtyř utkání. V prvním a druhém kole 
zvítězily ve Štokách  vždy 3:0 a stejným 
poměrem porazily doma v tělocvičně ZŠ 
Lánecká dvakrát 3:0 soupeřky ze Sokola 
Nové Veselí.

Sestava úspěšného družstva mladších 
žákyň Světlé: Kateřina Dundáčková, 
Monika Hrstková, Monika Kubíčková, 
Anna Myšičková, Zuzana Přichystalová, 
Lucie Remarová, Aneta Růtová, Vendula 
Slavíková.

Povedený start do sezony měly i starší 
žákyně vedené trenérkou Irenou Kořínko-
vou. Jejich krajský přebor se hraje jiným 
způsobem než soutěž mladších žákyň. 
V krajském přeboru starších žákyň hraje 
10 družstev a ta jsou pro první část sou-
těže rozdělena do dvou skupin. Hraje se 
turnajově, vždy čtyři družstva a jedno má 
v každém kole volno. Světelská děvčata 
zahajovala soutěž 2. října turnajem doma 
v tělocvičně ZŠ Lánecká a všechna utkání 
vyhrála bez ztráty setu. Výsledky z toho-
to turnaje: TJ SB Světlá n. S. – TJ Sokol 

Družstvo starších žákyň při tréninku. Zleva: trenérka Irena Kořínková, Michaela 
Piskačová, Zuzana Chládová, Monika Kubíčková, Veronika Semerádová, Ivana 

Kohoutová, Šárka Semerádová a Monika Hrstková.

Senožaty 2:0, Jiskra Havlíčkův Brod 2:0, 
ŠSK Demlova Jihlava 2:0. Po tomto turnaji 
neskrývala svoji radost trenérka Kořínko-
vá, především po vítězství nad soupeřkami 
z Havlíčkova Brodu: „Děvčata poznala, 
že i Havlíčkův Brod se dá porazit. Mám 
radost z toho, že jsme v zápasech s Bro-
dem i Jihlavou neztratili ani set.“

Turnaj druhého kola se hrál bez Světlé 
a 16. října byl na pořadu již třetí turnaj 
krajského přeboru v Jihlavě. Ani tam 
družstvo Ireny Kořínkové neudělalo ostu-
du. Nejprve byla dvě vítězství se Sokolem 
Senožaty 2:0 a rovněž s DDM Slavoj 
Polná dvakrát 2:0. Ale třetí zápas turnaje 
přinesl první porážku 1:2 s domácím ŠSK 
Demlova Jihlava. Po třech turnajích jsou 
na čele volejbalistky Jihlavy se 17 body 
(8 vítězství a 1 prohra), na druhém místě 
Sokol Senožaty 12 bodů (3 vítězství, 6 
proher) a třetí příčka patří Světlé, která má 
však o tři zápasy méně. Zisk 11 bodů za 5 
vyhraných utkání a 1 porážku.

Sestava starších žákyň: Monika Hrst-
ková, Zuzana Chládová, Ivana Kohoutová, 
Monika Kubíčková, Martina Pacholíková, 
Zuzana Přichystalová, Aneta Růtová 
a Kristýna Šlosrová.

Méně se již v krajském přeboru daří že-
nám Světlé. Nejprve prohrály dvakrát 0:3 
v Polné a rovněž dvakrát 0:3 v Havlíčkově 
Brodě. Zápasy pátého a šestého kola hrály 
ženy TJ Sklo Bohemia doma proti TJ OA 
Třebíč a byly to dvě prohry 1:3 a 2:3. Pře-
bor žen vede Jiskra Havlíčkův Brod, 

odborů či akce pro seniory, o kalendáři 
turistických akcí pro rok 2012, členských 
příspěvcích, termínech školení nových 
cvičitelů různých přesunových prostředků, 
zájezdu na akci Za posledním puchýřem 
do Kopřivnice atd.

Seminář se konal v rekreačním zařízení 
Ředkovec, uprostřed přírody, která přímo 
vybízela, aby se v programu kromě před-
nášek a výměny zkušeností objevily dvě 
pěší vycházky. Ta sobotní v délce 21 km 

vedla nejprve kolem rybníků nad zámec-
kým parkem, přičemž na rybníku Zlato-
kopy právě probíhal výlov, do Světlé nad 
Sázavou, kde si turisté ve vestibulu Spor-
tovního centra Pěšinky prohlédli výstavu 
dokumentující třicetiletou historii světel-
ských turistů a potom s průvodcem navští-
vili středověké podzemí. Okruh přes Malý 
Mlýnek a Radostovice, místa spojená 
s pobytem a návštěvami Jaroslava Haška, 
Zdeňka Matěje Kuděje a malíře Jaroslava 
Panušky, se uzavřel na Ředkovci. Následo-
vala cestopisná beseda Václava a Pavlíny 
Blažkových Zeměmi Beneluxu na kole, 
ale ani to ještě nebylo vše. Hudební pro-
dukce country skupiny Fernet padla turis-
tům do noty a k tanci se nenechali pobízet. 
Při nedělní šestnáctikilometrové vycházce 
navštívili účastníci semináře Lipnici, kde 
se krátce zastavili na místě posledního 
odpočinku autora Dobrého vojáka Švejka 
a postupně zhlédli trojici reliéfů ve starých 
zatopených lomech – Bretschneiderovo 
ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči – souhrnně 
nazývanou Národní památník odposlechu. 
Krásné slunečné počasí a paleta barev na-
stupujícího podzimu příznivý dojem z celé 
akce jen umocnily.

Text a foto: Jaroslav Vála

Kolem rybníků do Světlé

▶
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Krajská hokejová liga mužů v Pěšinkách

Po sedmi měsících se vrátila na led 
Sportovního centra v Pěšinkách Kraj-
ská hokejová liga mužů, organizovaná 
Pardubickým krajským svazem ledního 
hokeje. Oproti minulé sezoně má sou-
těž  zajímavější obsazení, startuje 11 

mužstev (10 z Pardubického kraje a HC 
Světlá n. S. reprezentující Vysočinu). 
Tým HC Světlá n. S. zahájil soutěž 
9. října v Hlinsku přesvědčivým vítěz-
stvím 5:0. Další vítězství doma v Pěšin-
kách v zápase se Spartakem Choceň 5:4 
přišlo až v prodloužení. První porážku 
v sezoně utrpěli hokejisté, vedení trené-
rem Jaroslavem Bencem, v Chrudimi, 
kde podlehli 1:4. Ani další vítězství 
doma ve Světlé se nerodilo lehce. Ve 
středu 19. října přijeli do Pěšinek hoke-
jisté TJ Lanškroun. Po šedesáti minu-
tách byl stav 3:3, proto se utkání nasta-
vovalo o dalších pět minut, rozhodující 
branka v něm však nepadla, a tak přišly 
na řadu samostatné nájezdy. Ze strany 
Světlé nejprve svůj pokus neproměnil 
jinak obávaný střelec Jaroslav Žák, 
úspěšný byl naopak Jan Ruml, potom 
přestřelil branku další zkušený hokejis-
ta Jan Krajíček, ale soupeř neproměnil 
ani jeden ze tří nájezdů, a tak si mohli 
hokejisté Světlé připsat do tabulky 
Krajské ligy další vítězství, byť přišlo 
až po samostatných nájezdech.

Trenér Jaroslav Benc má zatím na 
soupisce tyto hokejisty: brankáři Mi-

Třetí sezona pingpongářů v divizi

Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia Svět-
lá n. S. vstoupili v sobotu 1. října do 
své třetí divizní sezony v Havlíčkově 
Brodě vítězstvím 10:6 nad A týmem 
TJ Jiskra. Vítězství na stolech soupeře 
bylo na prahu nové sezony nesmírně 

chal Koubský a Lukáš Novák, hráči 
v poli Jan Krajíček, Jaroslav Doležal, 
Jan Ruml, Petr Šudoma, Ondřej Vče-
la, Petr Včela, Jaroslav Žák, Ondřej 
Špatenka, Jan Kubát, Jan Drahozal, 
Jan Svoboda, Jiří Kopřiva, Vlastimil 

Křišťan, Jan Bancíř, Jiří Benda, Marek 
Didiáš. Z týmu juniorů sestavu doplňují 
Tomáš Vacek, Lukáš Zmek,  Matěj Špi-
nar a Ondřej Vomela.

Zde je tabulka Krajské ligy mužů pro 
4. kole, až bude čtenář číst toto číslo 
Světelského zpravodaje, může mít již 
zcela jinou podobu. Uvádíme ji proto, 
aby měl sportovní příznivec informaci, 
která mužstva v soutěži startují.

1. HC Chrudim 12 bodů, 2. Spartak 
Choceň 10, 3. HC Slovan Moravská 
Třebová 9, 4. HC Litomyšl 9, 5. TJ 
Lanškroun 8, 6. HC Světlá n. Sázavou 
7, 7. HC Hlinsko 3, 8. ZH Pardubice 
2, 9. TJ Lokomotiva Česká Třebová 0, 
10. Spartak Polička 0, 11. HC Skuteč 0.

Příští zápasy Krajské ligy mužů v Pě-
šinkách: 

6. 11. Spartak Polička, 13. 11. Lo-
komotiva Česká Třebová, 20. 11. HC 
Hlinsko, 27. 11 HC Chrudim.

Text a foto: jív

Kapitán týmu Ondřej Včela První útok HC Světlá n. S. na ledě: č. 20 
Jan Ruml, č. 9 Jaroslav Žák a zcela 

vpravo Jan Krajíček

na konci tabulky jsou tři družstva bez 
vítězství se šesti prohrami. Na 8. místě TJ 
Žďár n. S., 9. místo patří ženám Světlé 
a na posledním 10. místě je tým SK De-
kora Ždírec n. D. Sezona je však teprve na 
začátku a příležitostí získat nějaké body za 
vítězství budou mít světelské volejbalistky 
ještě dost. 

Text a foto: jív

důležité, byť síla loňského kádru hav-
líčkobrodské Jiskry před letošní soutě-
ží notně oslabila.

Další dvě kola pingpogové divize 
byla na pořadu v sobotu 15. října 
a světelští se představili doma ve své 
herně v Pěšinkách. Dopoledne podleh-

li letošnímu favoritu soutěže Spartaku 
Pelhřimov 0:10, ale hned odpoledne 
vše napravili, když porazili družstvo 
TJ Jiskra Humpolec 10:1. 

Po třech kolech divize 2011/2012 
měli na svém kontě dvě vítězství a jed-
nu prohru,  tyto výsledky je řadily na 
5. místo dvanáctičlenné tabulky. Je 
to lepší pozice než v minulé sezoně, 
kdy měli naopak jedno vítězství, dvě 
porážky a 9. místo v tabulce. Ustálený 
kádr A týmu světelského pingpongu 
doplnil Vladislav Trýb, který přišel ze 
sousední Ledče. 

Divizní soupisku tvoří Ladislav 
a Radek Vosykovi, Josef Bříza, Vla-
dislav Trýb, Karel Martin a tuto pětici 
doplňují ještě Jan Růžička, Jan Kubí-
ček, Ladislav Zatočil.

Pořadí týmů v divizi po třech kolech:

1.  Spartak Pelhřimov  9 bodů 
2.  SK Telč  9  b.
3.  SK Jihlava  9 b. 
4.  TJ Slavoj Třešť  7 b. 
5.  Sklo Bohemia Světlá n. S.  7 b. 
6.  TJ Žďár n. S.  6 b. 
7.  SK Třebíč A  5 b. 
8.  Jiskra Havlíčkův 
 Brod A  5 b. 
9.  Slavoj Polná  5 b. 
10.  Sokol Rovečné  4 b. 
11.  TJ Sokol Nížkov  3 b. 
12.  Jiskra Havlíčkův 
 Brod A  3 b.

Text a foto: jív

▶

Radek Vosyka (vlevo) a Vladislav Trýb
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Jarmila přivezla bronzovou 
medaili 

V neděli 23. října získala česká repre-
zentantka Jarmila Machačová ze Světlé 
n. S. na mistrovství Evropy v dráhové 
cyklistice v nizozemském Apeldoornu 
bronzovou medaili v bodovacím závodě 
na 25 kilometrů o pouhý jeden bod za 
stříbrnou Polkou Pawlowskou. Tu medaili 
doslova vybojovala, když podle zahranič-
ních agentur neztratila v závěru závodu 
nervy a dokázala vyhrát závěrečný sprint. 
Přidala tak pět důležitých bodů, které ji 
posunuly na bronzovou příčku. Pořadí na 
stupních vítězů: 1. Romanjutová (Rusko) 
19 bodů, 2. Pawlowská (Polsko) 14, 3. Ma-
chačová 13.

Je škoda, že bodovací závod vypadl 
z programu dráhových disciplín pro OH 
v Londýně, Jarmila Machačová by měla 
účast na olympiádě téměř jistou. Ale účast 
na XXX. letních olympijských hrách není 
pro Světelačku ještě ztracený. 

Text a foto: jív

Rallye Světlá letos mezinárodní

Automobilová soutěž Rallye Světlá 
zařazená do Volného poháru České re-
publiky se jela 1. října ve Světlé a jejím 
okolí již podesáté a při svém jubileu 
se mohla dokonce pyšnit tím, že byla 
soutěží mezinárodní. Startovní listina 
měla rekordní počet 95 soutěžních po-
sádek, z toho šest bylo z Polska a jedna 

ze Slovenska. Proto ji lze zařadit mezi 
výjimečné sportovní události roku 2011 
v našem městě. Volný pohár ČR je seriál 
samostatných automobilových soutěží 
a jeho posláním je především získávat 
pro tento motoristický sport mladé 
jezdce a umožňovat jim měření sil se 
soupeři v kvalitních závodech. Letošní 
novinkou Rallye Světlá byla technická 
přejímka soutěžních automobilů přímo 
na náměstí, která se konala před rad-
nicí den před ostrým startem soutěže, 
tedy v pátek 30. září odpoledne. Ředitel 
soutěže Zdeněk Secký vysvětlil záměr 
tohoto kroku přiblížit divákům dění 
v zákulisí automobilové soutěže. Soutěž 
měla tři již tradiční rychlostní zkoušky, 
když každá se jela celkem třikrát. Ta nej-
delší Olešnice – Malčín měřila 11,37 km, 
erzeta č. 2 z Koňkovic do Rejčkova byla 

dlouhá 7 km a svým profilem dokonale 
prověřila umění soutěžních jezdců. Třetí 
rychlostní zkouška měla start v Dolním 
Městě a končila na kopci Kalvárie nad 
Světlou. Během soutěže došlo v rych-
lostních zkouškách ke třem haváriím, 
při nichž se auta dostala na střechu, ale 
nikdo nebyl zraněn. Podle slov Zdeňka 

Seckého přihlíželo soutěži – především 
ve vyhrazených zónách na atraktivních 
místech rychlostních zkoušek – na pět 
tisíc ukázněných diváků.

Jako vítěz letošní světelské rallye při-
jela na cílovou rampu na náměstí Trčků 
z Lípy krátce před 16. hodinou posádka 
s č. 1 na voze Mitsubishi Lancer EVO IX 
řidič Martin Šikl se spolujezdcem Mar-
tinem Pecinou z týmu ABV Praha a ob-
hájila tak své loňské prvenství. Součet 
jejich časů z rychlostních zkoušek, měří-
cích celkem 73,77 km, je 37 minut a 53,3 
sekund. Včetně přejezdů mezi „erzeta-
mi“ měřila celá soutěž 268,37 km.

Pořadí nejlepších posádek v cíli:
1. Martin Šikl, Martin Pecina, Mi-

tsubishi Lancer EVO IX (ABV Autodíly 
Praha)

Posádka Milan Šindelář a spolujezdec 
Miroslav Janouš z Roudnice n. L. 

s vozem Ford Fiesta projíždí 
Nádražní ulicí.

Zastupitel města Josef Böhm v roli 
startéra pouští na trať soutěže posádku 
č. 2 Davida Holomečku a Jiřího Kalistu 

na voze Mitsubishi Lancer EVO IX.

Petr Koutný, řidič nejlepší smíšené 
posádky (jel s manželkou Simonou).

Vítězná posádka Martin Šikl, Martin 
Pecina v cíli.

2. Pavel Gajar, Petr Vanický, Mitsub-
ishi Lancer EVO V (Autosport Gajar 
Pardubice)

3. Jiří Jírovec, František Šebesta, Nis-
san GTR (Invelt Racing Plzeň)

4. Jiří Kašpar, Daniel Kabourek, Ško-
da Octavia (Kalmar Motorsport Praha)

5. David Holomeček, Jiří Kalista, Mi-
tsubishi Lancer EVO IX (Sport Garage 
Praha)

Na 6. místě skončila první smíšená 
posádka ASK Hořovice na Mitsubishi 
Lancer – na horkém křesle spolujezdce 
seděla manželka soutěžního jezdce Pe-
tra Koutného Simona. První zahraniční 
posádka dojela na 9. místě a byli to Polá-
ci Pawel Bis s Magdalenou Misiarzovou 
na voze Peugeot 206. Soutěž dokončilo 
58 posádek.

Text a foto: jív
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