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Schůze rady - 24. října

Rada města:
1.   Schválila uskutečnění slavnostního 

ocenění sportovců za rok 2012 dne 
1. 2. 2013 od 15:00 hod. v sále Spole-
čenského domu ve Světlé n. S. 

2.   Schválila ceník techniky TBS Světlá 
n. S., p. o., na rok 2013 v předloženém 
znění.

3.   Schválila ceník za likvidaci odpadů 
ve Středisku odpadového hospodář-
ství Rozinov na rok 2013 v předlože-
ném znění.

4.   Schválila cenový sazebník hřbitov-
ních služeb pro hřbitov ve Světlé n. S.  
na rok 2013 v předloženém znění.

  Schválila plán oprav bytového hospo-
dářství na rok 2013 dle předloženého 
návrhu s tím, že finanční prostředky 
budou uvolňovány na základě předlo-
žených faktur.

5.   Schválila plán zimní údržby komuni-
kací města Světlá n. S. v předloženém 
znění.

6.   Schválila pronájem nebytových pro-
stor v ZŠ Lánecká, Světlá n. S., za 
účelem provozování příměstských tá-

Vážení čtenáři,
invence je nádoba, která se někdy 

může naplnit po okraj a najednou není, 
odkud brát další zásoby nových nápadů. 
Přiznám se, že v takových chvílích při 
psaní úvodníku sahám zprvu bezcílně 
po záznamech o významných výročích, 
jež se svou aktuálností dotýkají inkri-
minovaného měsíce. Tentokráte si nešlo 
nevšimnout kulatého výročí narození 
(v dubnu tomu bude 130 let) a současně 
úmrtí (3. ledna uplynulo přesně 90 let) 
Jaroslava Haška. Nemohu se v žádném 
případě stavět do role přehnaně fun-
dovaného znalce života a díla tohoto 
vpravdě geniálního spisovatele, který 
svým pobytem v posledních letech ži-
vota proslavil Lipnici. Nicméně vždyc-
ky jsem si s oblibou četl o Haškově 
recesistické politické kariéře a mám ta-
kový pocit, že by se literární otec dobré-
ho vojáka Švejka královsky bavil i v ne-
dávno skončené prezidentské kampani.

Jaroslav Hašek v roce 1911 společně 
se svými přáteli vesměs z uměleckého 

prostředí založil recesistickou Stranu 
mírného pokroku v mezích zákona. 
Platil mezi svými kumpány za vtip-
ného glosátora politického dění ve 
stařičkém mocnářství rakousko-uher-
ském a svému svéráznému humoru 
dával průchod při vymezení progra-
mu strany i při živých hospodských 
vystoupeních. Na tyto „předvolební 
mítinky“ vzpomínal jiný český spi-
sovatel a přítel Haška František Lan-
ger: „Vylíčil se sám v nejpříznivějších 
barvách jako nejvhodnější kandidát 
na poslanecké křeslo a na poslanecké 
diety za okres Královské Vinohrady, 
vykládal svůj program se spoustou sli-
bů a reforem, tupil jiné strany, pode-
zříval protikandidáty, všechno jak se 
patří na řádného uchazeče o takovou 
důstojnost.“ 

Politická praxe se za posledních 100 
let příliš nezměnila, že? 

Jaroslav Hašek pochopitelně nechtěl 
udělat prostřednictvím Strany mír-
ného pokroku žádnou závratnou poli-

tickou kariéru, ale zároveň rozhodně 
nebyl jen prostoduchým parodujícím 
satirikem. Jeden z největších součas-
ných znalců Haška Radko Pytlík říká: 

„To, jak Hašek dovedl odhalit prázdno-
tu frází, sloganů a klišé, které se uží-
valy už tehdy, bude působit velmi in-
spirativně i dnes.“ Nu jen si představte 
Haška jako kandidáta v historicky prv-
ní přímé volbě prezidenta, jak v tele-
vizní debatě vedené Václavem Morav-
cem pranýřuje zpoplatnění veřejných 
záchodků, naopak obhajuje chudé lidi, 
kteří raději použijí veřejných prostran-
ství k vykonání své potřeby, a na závěr 
své řeči slíbí, že na své protikandidá-
ty prozradí nějaké pikantní odhalení, 
jež by zacházelo klidně až k nařčení 
z vražd babiček. 

Jaroslav Hašek před sto lety nalákal 
na tato slova ve volbách celých 36 sym-
patizantů. Co myslíte – byl by v dnešní 
době úspěšnější?

J . P .

Slovo úvodem

borů v období letních prázdnin 2013 
pro občanské sdružení Free Time 
Světlá za cenu nájemného ve výši 
100 Kč/den (včetně DPH) + úhradu 
spotřebované energie za použití kera-
mické pece.

Jan Tourek, starosta města

Nepřehlédněte!

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2013
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 540 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo v místních částech. Majitelé 
chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 540 Kč za každou stavbu.

Poplatek je splatný dle vyhlášky města 
Světlá n. S. do 31. 3. 2013.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. Upozorňujeme 
občany, že za včas nezaplacený poplatek 
vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2013
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají po-
vinnost zaplatit poplatek za psy do 30. 6. 
2013. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S.
finanční odbor

POZOR!

Na základě Rozhodnutí generálního 
ředitele Úřadu práce České republiky 
č. 3/2013 dochází od 1. února 2013 ke změ-
ně úředních hodin úřadu práce takto:
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00

pátek 
neúřední den  8:00 – 11:00  

Jen pro evidenci nových uchazečů 
o zaměstnání, příjem žádostí o nepo-

jistné sociální dávky či pozvané klienty.
Tato změna se také týká kontaktního 

pracoviště Světlá n. S. včetně pracoviště 
v Ledči n. S.
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Pohyb psů na cyklostezce
V měsíci listopadu byla za pomoci 

dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury získané ve výši 
4 062 000 Kč dokončena první a dru-
há etapa stavby cyklostezky Světlá 
n. S. – Smrčná. Celkové náklady re-
alizace stavby dosáhly 7 710 000 Kč. 

Cyklostezka je obousměrná s asfal-
tovým povrchem šířky 3 m, určená 
pro pohyb a rekreaci chodců, cyklistů, 

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným  
trvalým pobytem

celkem muži ženy
Benetice 30 17 13
Dolní Březinka 246 120 126
Dolní Dlužiny 20 12 8
Horní Březinka 45 27 18
Horní Dlužiny 38 21 17
Josefodol 145 77 68
Kochánov 50 19 31
Leštinka 37 21 16
Lipnička 109 55 54
Mrzkovice 140 70 70
Opatovice 41 19 22
Radostovice 63 36 27
Světlá nad 
Sázavou

5 545 2 738 2 807

Závidkovice 93 45 48
Žebrákov 29 15 14
Celkem 6 631 3 292 3 339

Průměrný věk podle částí obce 
ke dni 31. 12. 2012:

Části obce
Občané s platným  
trvalým pobytem

celkem muži ženy
Benetice 51,49 46,41 58,14
Dolní Březinka 44,28 43,79 44,75
Dolní Dlužiny 56,94 49,54 68,03
Horní Březinka 36,07 33,50 39,92
Horní Dlužiny 42,06 43,03 40,87
Josefodol 41,63 37,95 45,80
Kochánov 48,67 48,11 49,01
Leštinka 42,39 41,25 43,89
Lipnička 40,96 40,87 41,04
Mrzkovice 40,57 40,18 40,96
Opatovice 37,91 36,61 39,04
Radostovice 50,10 48,04 52,86

Světlá nad 
Sázavou

42,38 41,02 43,70

Závidkovice 40,88 39,42 42,25
Žebrákov 53,41 45,10 62,32
Celkem 42,53 41,13 43,91

Věková struktura v obci 
ke dni 31. 12. 2012:

Věk
Občané s platným  
trvalým pobytem

Celkem Muži Ženy
0 – 6 376 196 180

7 – 18 700 359 341
19 – 30 1 070 567 503
31 – 40 1 033 536 497
41 – 50 868 416 452
51 – 60 1 139 585 554
61 – 70 855 421 434
71 – 80 368 151 217
81 – 90 205 57 148
91 – 100 16 4 12

101 a více 1 0 1
Celkem 6 631 3 292 3 339

Eva Pejcharová
matrikářka

Statistika obyvatel Světlé nad 
Sázavou 

Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 6 631

Narození:  57, z toho muži 27, 
   ženy 30
Úmrtí:  32, z toho muži 22, 
   ženy 10
Počet sňatků: 39
Počet rozvodů: 21
Průměrný věk: 42,5
Nejstarší muž: 95
Nejstarší žena: 102

osob na kolečkových bruslích a jiných 
sportovních prostředcích (koloběžky, 
apod.), osob s dětskými kočárky, inva-
lidními vozíky, apod. – dle osazeného 
dopravního značení se jedná o stezku 
pro pěší a cyklisty. Cyklostezka není 
určena jako tréninková dráha sportov-
ců a prvotně ani jako trasa určená pro 
venčení psích mazlíčků.

Provoz na cyklostezce je upraven 
provozním řádem, vyvěšeným na in-
formačních cedulích u stezky a dále 
je zveřejněn na webových stránkách 
města www.svetlans.cz – městský 
úřad – odbor majetku, investic a regio-
nálního rozvoje – dokumenty.

Pohyb psů na cyklostezce je povolen 
pouze na vodítku jako doprovod chod-
ce. Osoby venčící psy musí respektovat 
ostatní uživatele cyklostezky a chovat 
se tak, aby nemohlo dojít k nehodě 
cyklistů, osob na kolečkových bruslích 

a samozřejmě i ostatních uživatelů cy-
klostezky. 

Žádáme všechny uživatele cyk-
lostezky, kteří navštěvují stezku se 
svými psími mazlíčky, aby se chova-
li ohleduplně k ostatním uživatelům 
stezky, zejména aby vedli psy na krát-
kém vodítku tak, aby neomezovali pro-
voz na cyklostezce a dále aby uklízeli 
zodpovědně psí výkaly. 

Stížnosti na pohyb psů a neohledu-
plnost jejich majitelů neustále přichází 
k rukám vedení města.  Upozorňujeme, 
že v případě, že se nezlepší tolerance 
a ohleduplnost pejskařů k ostatním 
uživatelům stezky, bude přítomnost 
psů na stezce pro pěší a cyklisty za-
kázána.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR
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Z odboru sociálních věcí

rapeuta, může se prohlubovat jeho emo-
cionální a celkové psychické zatížení 
i s důsledky, které se nemusí projevit 
okamžitě, ale třeba až v období dospívá-
ní nebo plné dospělosti. Jedná se často 
nejen o zhoršení studijních výsledků, 
nesoustředěnost, potíže při navazování 
vztahů s vrstevníky obojího pohlaví, ale 
i o depresivní nebo úzkostné stavy, se-
bepoškozování, které již vyžadují zásah 
psychiatra a medikaci. Jindy může dítě 
unikat k rizikovým partám nebo hledat 
naplnění v sociálně patologických čin-
nostech (návykové látky, záškoláctví, 
násilí, krádeže, hráčství, prostituce).     

Aby se v případě konfliktních roz-
chodů omezilo psychické poškozování 
nezletilých dětí, doporučuje OSPOD 
rodičům využít bezplatné odborné 
rozvodové a porozvodové poradenství 
a terapii, případně rodinnou terapii 
nebo mediaci. Například Psychocen-
trum – manželská a rodinná poradna 
v Jihlavě provází klienty na nesnadném 
úseku životní cesty tak, aby se všichni 
zúčastnění postupně vyrovnávali s (po)
rozvodovou situací a dokázali jednat 
bez zbytečného ubližování sobě i dru-
hým.

 Ale ani pomoc těchto odborníků ne-
bývá vždy úspěšná. Zvláště obtížné jsou 
případy, kdy jeden z rodičů např. trpí 
poruchou osobnosti nebo se s rozpadem 

vztahu nemůže dlouhodobě vyrovnat. 
V důsledku toho se upíná na ničení vzta-
hů svých dětí k druhému rodiči a vůbec 
jej nenapadne své opovržení ovládat. 
Opakované upozorňování ze strany 
OSPOD a kolizního opatrovníka na dů-
sledky takového chování vůbec nebere 
v potaz. Pokračujícím nepřátelstvím 
k partnerovi zraňuje své děti. Takový 
rodič se často opakovaně obrací na OS-
POD s různými polopravdami očerňují-
cími druhého partnera a s  požadavky, 
aby OSPOD zasahoval ve věcech, které 
si spolu jiní rodiče, plně kompetentní 
k rodičovské zodpovědnosti, běžně do-
mlouvají sami.  V těchto případech je 
nezbytné, aby se takový rodič nejprve 
vyrovnal s pocity hlubokého zklamání, 
nenávisti a potřebou pomsty. Pokud to 
není schopen zvládnout sám nebo s po-
mocí svých blízkých osob, je na místě, 
aby vyhledal pomoc formou indivi-
duální porozvodové terapie. Bohužel 
v naprosté většině případů není k této 
terapii motivován. Není – li splněn ten-
to základní předpoklad, jsou všechna 
další opatření a návrhy ve prospěch ne-
zletilých dětí neúčinná a je vůbec těžké 
cokoliv nadále radit.       

(pokračování příště)

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Kolizní opatrovnictví – 2. část 
Rozvod manželství nebo i jenom roz-

chod nesezdaných rodičů nezletilých 
dětí je jedna z nejbolestivějších život-
ních epizod. Je bolestný jak pro toho 
z partnerů, který si ukončení vztahu 
přeje, tak pro toho, který se cítí zavr-
žený, a stejně tak i pro jejich děti, a to 
v každém věku.  

Moudří a zralí rodiče dokáží v roz-
vodovém procesu potlačit své negativní 
postoje k partnerovi, nestupňují nebo 
neprotahují konflikty, svoje spory neřeší 
před dětmi, pokračují ve vzájemné ko-
munikaci a oslovují se před dětmi stejně 
jako na počátku svého vztahu. Jako ko-
lizní opatrovníci nezletilých dětí vítáme, 
pokud jsou rodiče schopni uzavřít před 
soudem dohodu o tom, komu z nich bu-
dou děti svěřeny do péče a jaká bude 
výše výživného. Tato dohoda však ne-
smí být proti zájmům dítěte (např. nízké 
výživné přes velice dobrou životní úro-
veň rodiče, kterému je výživné stanovo-
váno). Soud pak vydá rozsudek, kterým 
dohodu rodičů schválí.

V případě vzájemné dohody a dob-
ré komunikace mezi rodiči není nutné, 
aby soud vedl řízení o tom, jak často se 
bude odloučený rodič s dítětem stýkat. 
Pokud si to rodiče přejí nebo v případě 
nedohody mezi nimi, upraví soud styk 
odloučeného rodiče s dítětem na návrh 
jednoho z nich.

Pracovnice OSPOD (orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí) také před jed-
náním u soudu zjišťují bez přítomnosti 
rodičů názory nezletilých dětí (od škol-
ního věku), aby řádně jako kolizní opat-
rovníci mohly hájit jejich zájmy. Někteří 
rodiče dosud brání pohovoru OSPOD 
s dítětem o samotě s tím, že ještě jej 
s rozchodem neseznámili nebo jej ani 
informovat nechtějí. Přestože je OSPOD 
k těmto pohovorům ze zákona oprávněn, 
spíše než sankcionovat se snaží rodičům 
potřebnost pohovoru vysvětlit. Ostatně 
nevědomost chrání dítě jen zdánlivě 
a nedokonale – jen do chvíle, než se 
pravda prosadí sama.      

Bohužel až příliš často jsou rozvo-
dové situace vyhrocené a výsledkem 
konfliktu mezi rodiči je utrpení dětí 
a dlouhodobé psychické poškození. Ta-
koví rodiče nemohou být svému dítěti 
bezpečným přístavem a vzorem a pokud 
dítě nenalezne bezpečí, přijetí a jistotu 
u jiné blízké osoby, případně psychote-
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▶

Z finančního odboru

Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
1. ledna 2013 vstoupila v platnost no-

vela zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční 
správě České republiky. Změny v reál-
ném životě přináší zejména při place-
ní daní a v oblasti určení správce daně 
u daně z nemovitosti.

Od 1. ledna 2013 vznikly v souladu se 
Zákonem o finanční správě orgány Fi-
nanční správy České republiky podříze-
né Ministerstvu financí ČR:

• Generální finanční ředitelství,
• finanční ředitelství,
• finanční úřady.

Finanční úřady jsou redukovány na 
celkem 14 krajských institucí. Územní 
působnost krajských finančních úřadů 
odpovídá příslušnému krajskému úřa-
du. Ke každému krajskému finančnímu 
úřadu jsou zřízena územní pracoviště 
v místech, kde mají sídlo dosavadní fi-
nanční úřady.

Daň z nemovitosti
V souvislosti s reorganizací finanční 

správy bylo rozhodnuto o změně sys-
tému místní příslušnosti správců daně 
k nemovitostem. Od 1. 1. 2013 se zce-
la opouští původní princip, kdy místně 
příslušným správcem daně byl finanč-
ní úřad, v jehož obvodu je nemovitost 
umístěna. Nově se zavádí pravidlo ku-
mulace správy daně z nemovitostí pod 
jedno územní pracoviště v kraji. Tedy 
nemovitosti poplatníka v daném kra-
ji budou spravovány jedním územním 
pracovištěm krajského finančního úřadu. 
Popsané pravidlo má určité výjimky, je-
jichž aplikaci popisuje ne zcela jednodu-
chý diagram na internetových stránkách 
České daňové správy.

V obecném pohledu lze vyjít ze zá-
kladního určení, že pokud má poplatník 
daně z nemovitosti místo pobytu/sídlo 
v kraji, ve kterém má i nemovitosti, pak 
je správcem daně z nemovitosti územní 
pracoviště finančního úřadu, ve kterém 
má poplatník místo pobytu/sídlo. Jestli-
že právnická osoba vlastní více nemovi-
tostí v jiném kraji, než v jakém má sídlo, 
spadajících pod více územních pracovišť 
(dříve finančních úřadů), pak je od 1. 1. 
2013 místně příslušným k těmto nemovi-
tostem určené územní pracoviště. Roz-
bor situací, jak určit správce daně k ne-
movitostem fyzické osoby v krajích, ve 
kterých tento poplatník (fyzická osoba) 

nemá místo pobytu, je pak natolik kom-
plikovaný, že překračuje možnosti toho-
to článku. V těchto případech se obracej-
te na příslušný finanční úřad.

Pokud poplatník nemá povinnost po-
dávat daňové přiznání k dani z nemovi-
tostí, pak příslušného správce daně lze 
zjistit jednoduše až odečtením složenky 
zaslané pro účely provedení platby daně 
z nemovitostí.

Platba daní
Veškeré daně hrazené daňovým sub-

jektem bankovním převodem musí být 
zasílány na správný bankovní účet pří-
slušného finančního úřadu. Takové čís-

lo účtu obsahuje předčíslí (identifikuje 
konkrétní daň), kmenovou – matriko-
vou část (identifikuje konkrétní finanční 
úřad) a směrový kód bank (identifikuje 
konkrétní bankovní ústav, který vede 
daný účet). Protože namísto 199 finanč-
ních úřadů budeme mít pouze 14 finanč-
ních úřadů, znamená to pouze 14 čísel 
účtů. Konkrétní účty jsou zveřejněny 
na webových stránkách Generálního fi-
nančního ředitelství.

Na nové účty krajských finančních 
úřadů je nutno poukazovat daň počínaje 
dnem 1. 1. 2013.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Novela stavebního zákona II – 
konkrétní úpravy
V dnešním příspěvku navazujeme na 

předchozí informace o tak zvané velké 
novele stavebního zákona platné od 1. 1. 
2013. Dokončení informací pak přinese-
me v příštím vydání Světelského zpra-
vodaje.

Cílem novely je urychlit a zjednodušit 
přípravu a povolování jednotlivých staveb. 
Následuje přehled jednotlivých úprav:

1. Významně je zjednodušen a zkrácen 
postup pořizování územních plánů. Celko-
vě je možné zkrátit dobu přípravy územní-
ho plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 
roku.

2. Účast veřejnosti při územním plá-
nování je značně rozšířena. Nově budou 
moci občané podávat připomínky ke 
zprávě o uplatňování politiky územního 
rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje 
i územního plánu. Připomínky veřejnosti 
jsou nově umožněny také v první etapě 
pořizování územně plánovací dokumen-
tace, tj. ve fázi společného jednání, která 
předchází vlastnímu řízení s veřejným 
projednáním.

3. Rozšířen je okruh staveb, které nevy-
žadují územní rozhodnutí ani územní sou-
hlas (stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky na pozemku rodinného domu, 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která 
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo ro-
dinnou rekreaci, bazén do 40 m2 zastavěné 
plochy na pozemku rodinného domu nebo 
stavby pro rodinnou rekreaci, skleníky do 
40 m2, výměna vedení technické infra-

struktury, pokud se nemění její trasa, tech-
nické parametry a nedochází k překročení 
hranice stávajícího ochranného nebo bez-
pečnostního pásma, atd.).

4. Zjednodušeno je územní řízení (po-
vinné ústní jednání zůstává pouze u zá-
měrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení 
nebo na které se prováděla EIA, v ostat-
ních případech stavební úřad může od úst-
ního jednání upustit; oznámení o zahájení 
územního řízení a územní rozhodnutí se 
účastníkům řízení doručují jednotlivě – do 
vlastních rukou, nejde-li o řízení s velkým 
počtem účastníků – více než 30).

5. Pro většinu záměrů posuzovaných 
z hlediska vlivů na životní prostředí je 
sloučen postup EIA s územním řízením 
(např. záměry uvedené v příloze č. 1 ka-
tegorii II zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, nebo záměry, u kterých 
proběhlo zjišťovací řízení). Tím se zkra-
cuje příprava realizace staveb a vydání 
územního rozhodnutí včetně stanoviska 
EIA trvá max. tři měsíce oproti stávají-
cím případům, kdy vydání stanoviska EIA 
mohlo trvat roky.

6. Rozšířen je okruh staveb, které ne-
vyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu (všechny energetické 
přípojky, všechny výrobky plnící funkci, 
reklamní zařízení, atd.); to znamená, že 
tyto záměry bude stavebník realizovat na 
základě územního rozhodnutí nebo územ-
ního souhlasu.

7. Veřejná technická infrastruktura 
nebude vyžadovat stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu; to zname-



Světelský zpravodaj únor 2013 strana 6

▶

Z odboru životního prostředí 

Kontejner na použitý textil
Kontejner na sběr použitého textilu 

a dalších věcí pro humanitární pomoc 
byl umístěn u garáží v ulici Na Sídlišti. 
Kontejner zde bude umístěn trvale a ob-
čané Světlé nad Sázavou do něj mohou 
odkládat nepotřebné použité oblečení, 
obuv, kabelky, hračky, textil (například 
ručníky, lůžkoviny, prostěradla, záclony, 
deky). Odkládané věci musí být čisté, su-
ché a zabalené do igelitových tašek nebo 
pytlů; boty svázané, aby zůstaly v páru. 
Upozorňujeme, že vhazovací otvory 
kontejneru jsou opatřeny mechanismem 
proti nedovolenému vniknutí, proto i ve-
likost těchto otvorů je omezena. Z toho-
to důvodu doporučujeme občanům, aby 
se před odložením textilu do kontejneru 
seznámili s velikostí a mechanismem 
těchto otvorů a přizpůsobili jim velikost 
pytlů a tašek s textilem. 

ná, že ji stavebník bude realizovat na 
základě územního rozhodnutí nebo územ-
ního souhlasu, ale budou se kolaudovat. 
Jedná se o tyto druhy veřejné technické 
infrastruktury:
a)   nadzemní a podzemní komunikační 

vedení sítí elektronických komuni-
kací,

b)   podzemní a nadzemní vedení přeno-
sové nebo distribuční soustavy elek-
třiny,

c)   vedení přepravní nebo distribuční 
soustavy plynu,

d)   rozvody tepelné energie,
e)   vedení sítí veřejného osvětlení.

8. V návaznosti na rozšíření záměrů, 
které nevyžadují územní rozhodnutí ani 
územní souhlas (viz bod 3), je rozšířen 
okruh záměrů, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu; to znamená, že tyto záměry sta-
vebník bude realizovat bez jakéhokoliv 
předchozího projednání se stavebním 
úřadem.

9. Nově je upraveno vydání certifiká-
tu autorizovaného inspektora způsobem 
omezujícím možnosti zneužití. Certifikát 
bude zveřejněn na úřední desce úřadu po 
dobu 30 dnů tak, aby kdokoli mohl zjistit, 
že se bude stavba na území obce realizo-
vat. Nemělo by docházet k tomu, že auto-
rizovaný inspektor opomene projednat zá-
měr s některými účastníky řízení. Pokud 
s nimi neprojedná záměr, nebo konečné 
řešení záměru je v rozporu s tím, co s nimi 
bylo projednáno, mohou podat námitku 
proti vydanému certifikátu. Tuto možnost 
mají též dotčené orgány.

10. Účastenství veřejnosti ve stavebním 
řízení je oproti stávajícímu stavu konkre-
tizováno pouze na případy, ve kterých 
mohou být stavebním povolením dotčeny 
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 
právních předpisů, a o těchto věcech neby-
lo rozhodnuto v územním řízení.

11 Podrobněji je upraven postup přijí-
mání veřejnoprávní smlouvy, která může 
nahradit jak územní rozhodnutí, tak i sta-

vební povolení, což přispěje k většímu vy-
užívání tohoto institutu.

12. U kolaudace je zajištěno dřívější uží-
vání dokončené stavby tím, že:
a)   u staveb nevyžadujících kolaudační 

souhlas může stavebník užívat ná-
sledující den po kontrolní prohlídce 
stavby; stavební úřad ověří do proto-
kolu, že je vše v pořádku,

b)   u staveb vyžadujících kolaudační 
souhlas je zákonem nově stanovena 
60 ti denní lhůta od podání žádosti, 
do které musí být stavebním úřadem 
provedena závěrečná kontrolní pro-
hlídka stavby (dříve tato lhůta upra-
vena nebyla).

V příštím příspěvku se budeme struč-
ně zabývat úpravou poplatků, které jsou 
v souvislosti s touto novelou také noveli-
zovány.

(Zpracováno s využitím materiálů Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR)

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Všechny odložené věci budou odvá-
ženy do Diakonie Broumov, kde budou 
přetříděny na věci použitelné k huma-
nitárním účelům. Věci neupotřebitelné 
k humanitárním účelům budou využity 
pro průmyslové zpracování (výroba při-
krývek, hadrů, v automobilovém či sta-
vebním průmyslu).

Případné dotazy vám zodpoví pracov-
níci odboru životního prostředí na tele-
fonním čísle 569 496 644.

Evidence a ohlašování odpadů 
a zařízení v roce 2013 – ISPOP 
V roce 2013 budou muset všichni ti, 

kterým vznikne ohlašovací povinnost 
dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
zasílat tato hlášení do systému ISPOP 
(stejně jako to bylo v roce 2012). 

Ohlašovací povinnost vzniká původ-
cům, kteří ročně vyprodukují více než 
100 kg nebezpečných odpadů nebo více 
než 100 tun ostatních odpadů, oprávně-
ným osobám a provozovatelům zařízení 
dle zákona o odpadech. Termín pro po-
dání hlášení je do 15. února a probíhá 
elektronicky prostřednictvím Integrova-
ného systému plnění ohlašovací povin-
ností (dále jen ISPOP).

Pro práci v informačním systému IS-
POP musí počítač uživatele splňovat mi-
nimální technické požadavky a musí mít 

nainstalovány aplikace Adobe Reader 
verze 10 nebo vyšší. 

Již registrovaní uživatelé mají ve svých 
účtech k dispozici nové verze formulářů 
pro ohlašování v roce 2013. Pro vybrané 
ohlašovací povinnosti dle zákona o odpa-
dech došlo ke změně nástroje pro ohlašo-
vání – dosavadní webové formuláře jsou 
nahrazeny interaktivními PDF formuláři. 

Pokud podáváte hlášení poprvé, je nutné 
provést registraci v systému ISPOP (vypl-
nit a zaslat registrační formuláře s platnou 
e-mailovou adresou a autorizovat regist-
rační údaje). Po obdržení přidělených pří-
stupových údajů podat hlášení prostřed-
nictvím interaktivních PDF formulářů.

Odeslaná hlášení musí být rovněž au-
torizována (elektronický podpis, datová 
schránka, listinné potvrzení statutárního 
orgánu). Naskenovaná hlášení ISPOP ne-
přijme. 

Podrobnější informace o procesu po-
dání hlášení lze nalézt na webových 
stránkách ISPOP www.ispop.cz/magno-
liaPublic/cenia-project/uvod.html v sekci 

„Chci podat hlášení“ – záložka „Stručný 
návod pro hlášení“. V záložce „Manuá-
ly“ jsou pro uživatele ke stažení aktuální 
verze manuálů a postupů platné pro ohla-
šování v roce 2013. 

Městský úřad
referenti OŽP
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Informace z odboru dopravy

Informace k novele zákona platné  
od 19. 1. 2013
Dnem 19. 1. 2013 nabývá účinnost 

novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb., 
O provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním povozu), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákonem č. 297/2011 Sb., 
kterým byla do českého právního řádu 

transponována směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, 
o řidičských průkazech, kterou je Česká 
republika vázána. Dále dochází k imple-
mentaci směrnice Komise 2011/94/EU, 
kterou se mění směrnice Evropského par-
lamentu a Rady č. 2006/126/ES o řidič-
ských průkazech. Tato novelizace přináší 
značné změny. Zejména se jedná o nový 
vzor řidičského průkazu, nové skupiny 
řidičského oprávnění, věkové hranice 
pro získání řidičského oprávnění. K dal-
ším změnám dochází v provádění zápisu 
skupin řidičského oprávnění do řidičské-
ho průkazu a ke změně názvosloví, kdy 
se již nebudou používat skupiny a pod-
skupiny řidičského oprávnění, ale skupi-
ny vozidel. Další novinkou je provedení 
záznamu profesní způsobilosti řidiče do 
řidičského průkazu harmonizovaným 
kódem 95, atd. V souvislosti s účinností 
předmětné novelizace se mění platnost 
řidičského průkazu u držitelů řidičských 
oprávnění skupiny vozidel C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D, D+E, která je nově 
stanovena na dobu 5 let. U ostatních sku-
pin, tj. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T je 
platnost řidičského průkazu stanovena 

na 10 let. Platnost vydaných ŘP před 
tímto datem se nemění a jsou i nadále 
tyto platné.

Nové skupiny ŘIDIČSKÝCH 
OPRÁVNĚNÍ:
Výše uvedeným datem účinnosti 

předmětné novelizace vzniká NOVÉ 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ skupiny vo-

zidel A2. Do této skupiny vozidel jsou 
zařazeny motocykly s postranním vo-
zíkem nebo bez něj s výkonem motoru 
nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/
hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které ne-
byly upraveny z motocyklu s více než 
dvojnásobným výkonem. Tato skupina 
nahrazuje stávající skupinu řidičského 
oprávnění A s omezením do 25 kW (A18 

– zápis v registru řidičů). Nutno podotk-
nout, že od 19. 1. 2013 budou držitelé 
uvedené skupiny řidičského oprávnění 
oprávněni řídit motocykly v rozsahu sta-
noveném do 19. 1. 2013 a též i v rozsahu 
stanoveném od 19. 1. 2013 tj. motocykl 
o výkonu do 35 kW. Dále považujeme za 
důležité uvést, že od 19. 1. 2013 skupina 
řidičského oprávnění AM nebude již tzv. 

„národní skupinou“, neboť je stanovena 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
č. 2006/126/ES, o řidičských průkazech, 
a je blíže vyspecifikována. S ohledem na 
tuto skutečnost bude řidičské oprávnění 
pro tuto skupinu vozidel uvedeno v prv-
ním řádku zadní strany nového vzoru 
řidičského průkazu. Řidičské oprávnění 
udělené pro kteroukoli skupinu s výjim-
kou skupiny T opravňuje také k řízení 

vozidel zařazených do skupiny vozidel 
AM.

Důležité je vědět, že dochází ke změně 
VĚKOVÉ HRANICE pro udělení řidič-
ského oprávnění. Tzn. skupina vozidel 
A – stávající 21 let – nově 24 let (za před-
pokladu, že řidič již není držitelem sku-
piny vozidel A2 – věková hranice 20 let), 
skupiny vozidel C, C+E – stávající 18 let 

– nově 21 let, skupiny vozidel D, D+E – 
stávající 21 let – nově 24 let.

Držitel českého řidičského průkazu, 
který žádá o profesní způsobilost, tak 
učiní na základě písemné žádosti, při-
čemž postačuje volná forma.

Profesní způsobilost – Příslušný obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností 
rozhodne o profesní způsobilosti řidiče. 
Namísto rozhodnutí řidiči vydá nový 
řidičský průkaz se záznamem profesní 
způsobilosti řidiče, který bude u řidič-
ského oprávnění příslušných skupin vozi-
del, pro které je řidič profesně způsobilý, 
proveden v položce 12 harmonizovaným 
kódem 95, ve formátu: 95 (25. 04. 2018). 

Rovnocennosti, které se do řidičských 
průkazů zapisovat nebudou: viz tabulku.

Udělení řidičského oprávnění 
skupiny C, případně D
Jak již bylo uvedeno, od 19. 1. 2013 se 

navyšuje věková hranice pro získání ři-
dičského oprávnění skupiny C a D. Usta-
novení § 83 odst. 5 a 6 zákona o silnič-
ním provozu však umožňuje udělení 
uvedených řidičských oprávnění ve sta-
novených případech. Podle ustanovení § 
83 odst. 5 zákona o silničním provozu je 
možné udělit řidičské oprávnění skupiny 
C v 18 letech a skupiny D v 21 letech u ři-
diče, který bude řídit motorová vozidla:
a)   Ministerstva vnitra ČR používa-

ných policií, 
b)   Vězeňské služby ČR, 
c)   ozbrojených sil ČR, 
d)   obecní policie, 
e)   Hasičského záchranného sboru ČR 

a jednotek požární ochrany, 
f)   celních orgánů, 
g)   při zkušební jízdě v souvislosti s je-

jich opravou nebo údržbou.
Zákon o silničním provozu dále sta-

noví, že obecní úřad obce s rozšířenou 
působností tato řidičská oprávnění ome-
zí do dosažení stanoveného věku pro 
příslušné skupiny (C – 21 let; D – 24 let). 
Zákon č. 247/2000 Sb., O získávání 

Ustanovení zákona  
361/2000 Sb.

základní 
skupina

Rovnocennost Poznámka

§ 81 odst. 1 písm. b) B1 A1 tříkolová vozidla
Pouze na území České 

republiky

§ 81 odst. 1 písm. b) B
A1 s automatickou  

převodovkou
Pouze na území České 

republiky

§ 81 odst. 3 B
věk 21 let – tříkolová vozidla 

zařazená do skupiny vozidel A
Pouze na území České 

republiky

§ 81 odst. 4 A1

opravňuje k řízení čtyřko-
lových vozidel o výkonu 

motoru do 15 kW, hmotnost 
v nenaloženém stavu 400 kg 
a se zdvihovým objeme spal. 

motoru do 125 kW

Pouze na území České 
republiky

§ 81 odst. 4 A

opravňuje k řízení čtyřkolo-
vých vozidel o výkonu motoru 
do 15 kW, hmotnost v nenalo-

ženém stavu 400 kg 

Pouze na území České 
republiky



Světelský zpravodaj únor 2013 strana 8

▶

Z činnosti městské policie

Městská policie v roce 2012 řešila 
celkem 781 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
680 přestupků, 101 jich bylo oznáme-
no správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 51 písemností na 
žádost ostatních orgánů. Doručování pí-
semností městskou policií nastává v pří-
padech, kdy se nepodaří doručit klasic-
kou cestou. Nejčastější důvody jsou, že 
se adresát snaží písemnost nepřebírat, 
protože mu hrozí nějaký trest, placení 
dluhů nebo není znám jeho aktuální po-
byt. Díky místní a osobní znalosti stráž-
níků se podařilo těchto 51 písemností 
doručit. Šestkrát jsme spolupracovali 
s inspekcí životního prostředí. V sedmi 
případech nás požádaly o součinnost 
soudy.  Provedli jsme odchyt 65 psů. 
Z tohoto počtu jsme čtyři psy odvezli do 
útulku v Lysé nad Labem. Jsou zde sice 
útulky, které jsou blíže, ale rozhodující 
je konečná cena, kterou zaplatíme za 

Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte

Dostali jste pod vánoční stromeček 
novou elektroniku? Dali jste ji svým 
blízkým? Nezapomeňte se pak ekolo-
gicky zbavit starých spotřebičů, které 
už nebudete potřebovat. Můžete díky 
nim vyhrát tablet Samsung a další za-
jímavé ceny.

Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vy-
hraj!, kterou jsme pro vás připravili ve 
spolupráci s TBS Světlá n. S., krajem 
Vysočina a neziskovou organizací ASE-
KOL. Zapojit se můžete ihned, od oka-
mžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták 
z webových stránek města nebo ze strá-
nek www.asekol.cz, případně vám bude 
poskytnut přímo ve sběrném dvoře. Pak 
už jen stačí odnést staré elektrospotřebi-
če na sběrný dvůr, kde obdržíte razítko 
za každý jeden spotřebič. Jakmile jich 

budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje 
a leták odešlete na PO BOX 75, 460 03 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, na-
opak, čím více donesete elektra a ode-
šlete orazítkovaných letáků, tím větší 
šanci máte na výhru!

Šance se ještě zvyšuje, když se pus-
títe do povánočního úklidu, prohledáte 
půdy, sklepy a šuplíky a vyhodíte všech-
no elektro, které už nebudete nikdy po-
třebovat nebo které vám nahradí nové. 
Čas sbírat a vyhrát máte až do konce 
února, kdy se budou losovat vítězové 
za celý kraj, první místo bude oceněno 
zbrusu novým tabletem od společnosti 
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží 
i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná 
pravidla jsou uvedena na webových 
stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej 
a vyhraj!

a zdokonalování odborné způsobilos-
ti k řízení motorových vozidel a o změ-
nách některých zákonů stanoví od 19. 1. 
2013 vzor žádosti nazvaný Žádost o při-
jetí k výuce a výcviku, která bude ob-
sahem novely vyhlášky č. 167/2002 Sb. 

„Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ bude 
následně zveřejněna na internetových 
stránkách Ministerstva dopravy.

Obsahem této žádosti bude „Potvrze-
ní podmínky přijetí k výuce a výcviku“. 
Tímto „Potvrzením“ bude možné proká-
zat splnění podmínky pro udělení řidič-
ského oprávnění skupiny C v 18 letech 
a skupiny D v 21 letech. V případě, že 
obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí bude mít pochybnosti, např. zda tato 
podmínka stále trvá, může v rámci řízení 
o udělení řidičského oprávnění požádat 
o předložení nového „Potvrzení“ – volná 
forma, že žadatel bude řídit pouze stano-
vená vozidla uvedená v § 83 odst. 5 záko-
na č. 361/2000 Sb. Potvrzení by mělo být 
vydáno příslušnou organizací, školou, 
školicím střediskem apod. 

Doložení „Potvrzení“ volnou formou 
bude též nutné vyžadovat u žadatelů, 
kteří budou předkládat stávající „Žádost 
o řidičské oprávnění“, která uvedenou 
kolonku pro možný zápis „Potvrzení 
podmínky k přijetí k výuce a výcviku“ 
neobsahuje.  

Výše uvedené „potvrzení“ bude též 
možné využít i pro udělení řidičského 
oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, 
a to ve smyslu ustanovení § 83 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., který stanoví, 
cit.: „(6)Řidičské oprávnění pro skupiny 
C a C+E lze udělit rovněž osobě, kte-
rá dosáhla věku 18 let, a pro skupiny 
D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 
let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění 
opravňuje do dosažení věku stanoveného 
v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele 
k řízení: a) v rámci vstupního školení 
podle zvláštního právního předpisu, b) 
pokud je držitelem průkazu profesní 
způsobilosti řidiče a podrobil se vstup-
nímu školení podle zvláštního právního 
předpisu v rozšířeném rozsahu, nebo 
v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, 
které bylo řidičské oprávnění pro skupi-
nu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let.“

Zdravotní způsobilost
Uvedené ustanovení týkající se zdravot-

ní způsobilosti již nebude od 19. 1. 2013 
obsahem výše uvedené vyhlášky a nebu-
de tedy možné vydat řidičský průkaz na 
dobu kratší v souvislosti s datem platnosti 
zdravotní způsobilosti. Řidičské průkazy 

bude možné od 19. 1. 2013 vydat pouze 
s platností v souladu s ustanovením § 110 
odst. 3 zákona o silničním provozu, tzn. 
platnost 5 let u skupin vozidel C1, C1+E, 
C, C+E, D1, D1+E, D a D+E, a v ostatních 
případech platnost na 10 let.

Závěrem tohoto článku bych chtěl uvést, 
že tato rozsáhlá novelizace zákona o sil-

ničním provozu přinesla nám všem natolik 
velké změny, že doporučuji všem, a to ať 
již řidičům či potencionálním řidičům, aby 
si ji prostudovali a byli tak na tyto změny 
včas připraveni. V případě nejasností se 
můžete obrátit na náš odbor dopravy. 

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

takto předaného psa. A ta je v současné 
době v tomto útulku nejnižší. Všech-
ny ostatní jsme předali majitelům nebo 
jsme pro ně našli nové pány. V letošním 
roce jsme několikrát použili při odchy-
tech tzv. foukačku, kdy psa pomocí této 
střely uspíme. Tu používáme v přípa-
dech, kdy se psa nepodaří odchytit kla-
sickým způsobem nebo se jedná o psa 
agresivního. Jako příklad mohu uvést 
událost, při které byl mladý muž pokou-
sán svým psem. Touto cestou bych chtěl 
upozornit zájemce o psy, že si mohou 
zvířata po domluvě s městskou poli-
cií prohlédnout v odchytovém zařízení 
a případně si nového pejska zadarmo 
převzít. Jejich fotografie jsou umístěny 
na www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/
ds-1032. V odchytovém zařízení jsme 
měli k 31. 12. 2012 jednoho pejska, který 
čeká na nového pána.

Rychlost jsme v uplynulém roce mě-
řili 67 krát. Nejvyšší naměřená rychlost 
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Ulice Nové město 
– dům čp. 230
Dům byl v pozemkové knize zapsán 

dle vysvědčení z 12. března 1900 na sta-
vební parcele 63, zřejmě na místě stodo-
ly. Tuto parcelu se stodolou koupil  dle 
prohlášení z 27. května 1894 obchodník 

Josef Knížek. V roce 1901 se rozdělu-
je stp. 63 na stp. 63/1 s domem čp. 230 
a stp. 63/2 se stodolou. Dle smlouvy tr-
hové z 23. února 1903 koupili dům Fran-
tišek (*1855) a Marie (*1855) Dvořákovi.

Podle voličského seznamu z červ-
na 1921 v domě kromě majitelů bydle-

li: brusič skla Václav Svoboda (*1883) 
s manželkou Annou (*1884), švadlena 
Marie Burgrová (*1870) a obuvník An-
tonín Kohout (*1878) s manželkou Marií 
(*1882). Dle smlouvy postupní z 6. pro-
since 1926 přešlo vlastnictví na Václava 
a Annu Svobodovy.

Kriminalita na Světelsku
vzniklým otvorem vlezl do prostor, kde 
se nachází prodejna tabáku. Zajištění 
objektu však dále neumožnilo pachateli 
ve svém ataku pokračovat, objekt opus-
til a nic neodcizil, způsobil však škodu 
na poškození ve výši 3 000 Kč. Nezná-
mý pachatel v ranních hodinách dne 
10. 1. přelezl oplocení rodinného domu 
v ul. Vysočanská, kde nezjištěným způ-
sobem odemkl dveře domu, vstoupil do 
prostor garáže a prošel do prvého podla-
ží, v obývacím pokoji odcizil peněženku 
s doklady a finanční hotovostí a místo 
následně opustil příchodovou trasou. Sa-
motné jednání pachatele je opakované, 
proto žádáme naše občany o pomoc při 
řešení tohoto případu. V případě podání 
jakékoli informace se, prosím, obracejte 
na zdejší součást Obvodního oddělení 
Policie Světlá n. S., případně na linku 
158.  

npor. Bc. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR 

Světlá nad Sázavou
policejní stanice Ledeč nad Sázavou

v ranních hodinách policejní hlídkou ve 
Světlé n. S. kontrolován čtyřiadvacetile-
tý řidič, který vykonal jízdu s motoro-
vým vozidlem přesto, že pozbyl řidičské 
oprávnění na základě rozhodnutí jiného 
správního orgánu, kterým má vysloven 
zákaz činnosti spočívající v zákazu ří-
zení motorových vozidel, přičemž se 
svým jednáním dopustil přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní. Doposud neznámý pachatel odcizil 
z kontejneru firmy AR-Kovo, s. r. o., 
v Josefodole mosazné tyče o celkové 
hmotnosti 508 kg, čímž způsobil ško-
du ve výši 75 000 Kč. Dne 12. 1. byl ve 
Světlé n. S. řidič motorového vozidla 
kontrolován policií a provedenou lust-
rací v registru řidičů bylo zjištěno, že 
jmenovaný má rozhodnutím okresního 
soudu uložen zákaz činnosti spočívají-
cí v zákazu řízení motorových vozidel. 
V ranních hodinách dne 14. 1. přelezl 
neznámý pachatel oplocení domu na ná-
městí Trčků z Lípy, vnikl na pozemek, 
kde vyrazil okno rozměru 50 x 50 cm, 

Vážení spoluobčané, 
s příchodem nového roku 2013 bude-

me, jako zástupci Police ČR, informo-
vat veřejnost o dění a problémech, kte-
ré vznikají v souvislosti s protiprávním 
jednáním v regionu Obvodního oddě-
lení Světlá nad Sázavou. Považujeme 
za důležité poskytovat tyto informace 
související s Policií ČR přímo ze strany 
našeho obvodního oddělení. Vzhledem 
k datu uzávěrky Světelského zpravo-
daje budeme informovat naše občany 
o nápadu trestné činnosti, přestupkové-
ho jednání a dalších skutečností vždy za 
poslední měsíc. 

Policisté ve Světlé n. S., zahájili úko-
ny trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu krádeže vloupáním 
do rekreační chalupy v obci Mezikla-
sí, kde pachatel vypáčil vstupní dveře 
objektu a následně petlici vrat u kolny, 
kde vše prohledal, nic neodcizil a způ-
sobil škodu na poškození zařízení ve 
výši 3 000 Kč. V neděli 23. 12. 2012 byl 

na padesátce byla 95 km/h. Úseky, kde 
máme Policií ČR schváleno měřit, jsou 
ulice Lánecká, Sázavská, Komenského, 
Nádražní, místní části Josefodol, Lip-
nička, Mrzkovice. Novým místem, kde 
jsme reagovali na požadavek občanů, je 
úsek mezi místními částmi Mrzkovice 
a Leštinka. Máme uzavřenou veřejno-
právní smlouvu s obcí Kynice, kde jsme 
v roce 2012 provedli 10 měření. Nově bu-

deme v roce 2013 měřit rychlost v obci 
Vilémovice, se kterou byla také uzavře-
na veřejnoprávní smlouva. 

Za zmínku stojí i to, že jsme řešili pří-
pady 14 řidičů, kteří řídili pod vlivem 
alkoholu, tři osoby jsme převezli do 
PZS do Jihlavy, provedli jsme 14 kont-
rol, zda není osobám mladším osmnácti 
let podáván alkohol, nařídili jsme odtah 
jednoho vozidla, které tvořilo překážku 

v silničním provozu, zadrželi jsme dvě 
osoby, které byly v celostátním pátrání.  

K příjemnému zpestření naší práce pa-
tří návštěvy základních škol, především 
žáků čtvrtých tříd, dále výuka dětí na do-
pravním hřišti ve Světlé n. S. a nesmím 
zapomenout na mladé hasiče z Dolního 
Města a na další spolupráci s nimi. 

Zdeněk Novák
velitel MP
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Kurz pro předškoláky – Hurá do školy

Občanské sdružení Free Time Svět-
lá nabízí možnost navštěvovat s Vaším 
dítětem program rozvoje pro předškolní 
děti pod vedením zkušených paní učite-
lek, speciální pedagožky a logopedky.

Komu je program určen? 
Jedná se o předškolní přípravu dětí, 

které půjdou do školy. Program skupin 
je rozvržen do 10 lekcí. Hravou formou 
je procvičována celá řada funkcí důleži-
tých pro zvládnutí učiva, např. 

• jemná motorika, grafomotorika
• řeč, myšlení
• sluchové vnímání
• zrakové vnímání

• prostorová a časová orientace
• početní představy
Každá lekce má svou strukturu, jed-

notlivé části se střídají, na sebe navazu-
jí. Lekce má přibližně hodinové trvání, 
obvyklá frekvence lekcí je 1 x týdně. Ve 
skupině je cca 8 – 10 dětí a s dítětem je 
přítomen vždy jeden z rodičů. 

Veškeré informace Vám rádi zodpoví-
me.

Cena: za celý kurz 1 000 Kč včetně 
materiálů.

Lektoři: Mgr. Eva Milfaitová – učitel-
ka ZŠ, Mgr. Blanka Zmrhalová – učitel-
ka ZŠ, Mgr. Eva Kořínková – speciální 

pedagožka, Mgr. Eva Lukešová – logo-
pedka

Termín: duben – květen odpoledne, 1 x  
týdně – přesněji domluvíme s přihláše-
nými
Místo: ZŠ Lánecká 

Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2013  
na e-mail: freetimesvetla@seznam.cz

Kontakty: 
 Mgr. Eva Milfaitová tel. 774 225 460, 
 Mgr. Blanka Zmrhalová 736 177 790, 
 Mgr. Eva Kořínková 774 446 556
 www.freetimesvetlans.webnode.cz

Eva Milfaitová

V Čechách
• před 600 lety 2. února 1413 dokončil 

M. Jan Hus své dílo Knížky o svato-
kupectví;

• před 80 lety 16. února 1933 byl po-
depsán organizační pakt Malé doho-
dy; měl zajistit politickou spolupráci 
ČSR, Jugoslávie a Rumunska.

Ve světě vědy a techniky
• před 480 lety v roce 1533 se v Evropě 

začaly zakládat k lékařským účelům 
botanické zahrady, nejprve v severní 
Itálii;

• před 200 lety v roce 1813 Němec 
K. F. Drais sestrojil tzv. dresinu, 
předchůdce jízdního kola.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 560 lety v roce 1453 zemřel Mi-

kuláš Trčka z Lípy, Světlou zdědil 
nejstarší syn Burian I. Trčka z Lípy;

• před 90 lety v roce 1923 byla dokon-
čena stavba sokolovny, kterou si své-
pomocí vybudovali členové světel-
ského Sokola (zal. 1895).   Josef Böhm

Stalo se

V archivu stavebního úřadu se na-
chází dokument Ocenění, ve kterém se 
mimo jiné píše: „Dům čp. 230 je starší, 
postavený v roce 1896, zdivo smíšené, 
krytina tvrdá, z části podsklepený, na 
dvorku postavený dřevník v roce 1930.“ 
Dokument je nedatovaný, avšak o něko-
lik řádků níže se píše: „Domek ve sta-
vebním stáří 64 roků. Věk domku se 
předpokládá 110 let. Dřevník je ve sta-
vebním stáří 30 let.“ Lze tedy předpo-
kládat, že ocenění domku se provádělo 
v roce 1960. Majitelem jedné poloviny 
domku byli Václav a Anna Svobodovi, 
druhé poloviny syn Miroslav.

V rámci komplexní bytové výstavby 
byl dům v 80. letech minulého století 
zbourán a v blízkosti byl postaven „pa-
nelák“ čp. 943-945.

Text a foto: Jaroslav Vála V těchto místech stával dům čp. 230
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
www.hb.charita.cz

Program na únor: provázet nás bude 
písnička Labadam

Pondělí: 8:30 – 11 hod.: 
„Klokánek“ – Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte

„Za oponou“ – Rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů (př. maňásci)

„Chobotnice“ – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie

 16:00 – 17:00 hod:
Hodina pro předškoláky

Úterý:  19:00 hod. 
Večerní workshop – diskusní skupina 
rodičů 

Středa: 8:30 – 11 hod. 
„Klokánek“ – Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte

„Za oponou“ – Rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů (př. maňásci)

„Otloukánek“ – První přirozené interakce 
ve skupině vrstevníků

Pátek:  8:30 – 11 hod.
„Klokánek“ - Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte

„Za oponou“ – Rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů (př. maňásci)

„Chobotnice“  - Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie

Keramická dílnička: 
 4. 2.  Kočka – držák na ubrousky
 11. 2.  Šášula
 18. 2.  Stojánek na tužky z válečků 
 25. 2.  Glazování a dodělávání výrobků

Výtvarná dílna (dopolední):
 1. 2.  Karnevalové masky
 8. 2.  Karnevalové konfety
 15. 2.  Papírová zvířátka
 22. 2.  Veselý karneval

Srdečně zveme…
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Svět(láá…) fest 2013 v přípravách

Již třetí ročník Svět(láá…) festu je 
v plné přípravě. A letos bude opět trošku 
jiný než ten minulý. 

Loňský ročník, který se konal 9. červ-
na, byl velmi úspěšný. Jak kapely, tak 

organizátoři si pochvalovali výbornou 
atmosféru.  Na loňském festivalu vystu-
povaly kapely Madame Butterfly, Citron, 
Argema, Seven a Monika Agrebi, Mora-
va, Anna K., Metalinda a Nice Navels.

Letošní sestava festivalu bude úplně 
jiná. Největšími hvězdami mezi potvr-
zenými kapelami jsou UDG a zpěvačka 
Olga Lounová. UDG je kapela z Ústí nad 
Labem, která je velmi známá písněmi 

Letní příměstské tábory  
ve Světlé n. S.

Nemáte kam dát děti o prázdninách? 
Babičky nestíhají? Přiveďte děti k nám 
do příměstského tábora. O děti se Vám 
postarají zkušení pedagogové základní 
školy společně s odbornými pracovníky 
a trenéry. Kdy?
 1. turnus 
  1. – 5. 7. 
  Figurková školička – varianta A
  1. – 4. 7.   

varianta B
 2. turnus 8. – 12. 7. 
  Keramické tvoření
 3. turnus 15. – 19. 7. 
  Taneční cvičení
 4. turnus 5. – 9. 8. 
  Sportovní hry
 5. turnus 12. – 16. 8. 
   S angličtinou do světa
 6. turnus 19. – 23. 8. 
  Za zvířátky do přírody

Čas: 7.00 – 16.00 hod.
Pro děti: 1. – 9. třída
Pořádá občanské sdružení Free Time 

Světlá.
Bližší informace na: www.freetime-

svetlans.webnode.cz
Přihlášky zasílejte mailem nejpozději 

do 31. 5. 2012 na adresu: freetimesvet-
la@seznam.cz

Z domova pro seniory

Jako předzvěst vánočních svátků se 
uskutečnila vánoční kavárna. Vše se udá-
lo ve čtvrtek 20. 12. v jídelně obyvatel 
Domova pro seniory. Kulturní odpoledne 
zahájil soubor Vánek, který nám navodil 
atmosféru vánočními písněmi. Po Vánku 
vystoupila skupina složená z obyvatel Do-
mova pro seniory, kteří nacvičili několik 
vánočních koled. Po vystoupeních byly 
rozdány dárky těm obyvatelům, kteří se 
během roku podíleli na chodu domova 
a vytvářeli výrobky, které byly prodávány 
na trzích. 

Na Štědrý den se jak obyvatelé, tak za-
městnanci sešli u štědrovečerního stolu. 
Prskavky a koledy navodily tu pravou vá-
noční atmosféru. Po úvodním slovu pana 
ředitele jsme všichni společně povečeřeli 
tradiční slavnostní večeři. Po večeři přišlo 

na řadu rozdávání dárků. Každý obyvatel 
si tak odnesl vánoční dárek.

Dne 11. 1. se i u nás v domově uskuteč-
nily volby prezidenta republiky. V odpo-
ledních hodinách dorazila volební komi-
se s urnou, a obyvatelé tak měli možnost 
zvolit si svého zástupce. K těm, kteří ze 
zdravotních důvodů nemohli volit v jí-
delně obyvatel, přišla komise až na pokoj. 
Možnost volit tak měli úplně všichni.

Touto cestou bychom rádi poděkova-
li rodině Maláškových, kteří stejně jako 
každý rok na Štědrý den přinesli drobné 
dárky těm obyvatelům, kteří nemají žádné 
příbuzné, kteří by je o Vánocích navštívili. 
Jako vždy obyvatele velice potěšili. Děku-
jeme. 

Text a foto: Monika Horáková  
sociální pracovnice

Senioři zpívají koledy

Dne 18. 12. jsme definitivně dovršili 
přípravy na Vánoce. Dokončilo se pečení 
cukroví na vánoční tabuli a už se mohlo 
jen čekat na Štědrý den. 
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Hvězdář, Motýl nebo Éterická. Olga Lou-
nová je mladá česká zpěvačka, která má 
za sebou velmi zajímavou a bohatou kari-
éru i hereckou. Jejími největšími hity jsou 
duety Láska v Housce s Xindlem X a Dál 
za obzor s Karlem Gottem. A dále písně 
Gynekolog amatér nebo Padám.

Dalšími potvrzenými kapelami jsou 
Harlej, kteří loňský rok nepřijeli, a Wal-
da Gang. Z Vysočiny se představí kape-
ly El’brkas z Havlíčkova Brodu a Black 
Dolphins ze Žďáru nad Sázavou.

Letošní ročník se bude konat 8. června 
opět na fotbalovém stadionu ve Světlé.

Michaela Poláková

Plesy v tanečním sále

8. února – maturitní
  Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
  Pořadatel: tř. 4. V – SOŠUP, 
  Světlá n. S.

22. února – maturitní
  Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
  Pořadatel: tř. 2. P – SOŠ, 
  Světlá n. S.

23. února – společenský
  Hraje: Vysočina z Ledče n. S.
  Pořadatel: o. s. Světakus, 
  Světlá n. S.

8. března – absolventský večer
  Slavnostní rozloučení žáků devá-

tých tříd se ZŠ v Komenského ul.
  Začátek je v 17 hod.
  Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
  Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Vondruška Vlastimil
Krev na kapradí 

 – V knize je osm příběhů, v nichž 
jako hlavní vyšetřovatel vystu-
puje Oldřich z Chlumu a jeho po-
mocníci panoš Ota a velitel Diviš, 
ale také jeho manželka Ludmila 
z Vartemberka. Všechny příběhy 
nesou pečeť originálního myšlení 
Oldřicha z Chlumu, který se snaží 
nejen potrestat zločince, ale sou-
časně hledá opravdovou a nefalšo-
vanou spravedlnost.

Černá Jaroslava 
Sedmého sedmý 

 – Končí starý rok, začíná nový 
a v okamžiku, kdy odbíjí půl-
noc, si Klára uvědomí, že letos 
oslaví její mladší dcera Simon-
ka sedmé narozeniny. V té chvíli 
na ni dolehne strach, dosud skry-
tý až někde v hloubi jejího nitra. 
Vzpomene si, co se stalo sedmého 
července v roce, kdy bylo sedm let 
jejich starší dcerce…

Adler-Olsen Jussi 
Vzkaz v lahvi 

 – V zapadlém koutě Skotska, na po-
licejní stanici ve Wicku, leží už 
dlouhý čas na okenním parapetu 
zapomenutá láhev. Uvnitř láhve 

je sotva čitelný lístek. Jisté je jen 
to, že první slovo je dánský výraz 
pro POMOC a je to napsáno krví.

Sharma Robin Shilp 
Mudrc, surfař a byznysmena 

 – Díky setkání se třemi pozoruhod-
nými průvodci a učiteli – mudr-
cem, surfařem a byznysmenkou 

– objevuje Jack mocnou životní fi-
lozofii, s jejíž pomocí dokáže ra-
dikálně proměnit svou existenci 
a najít klíč k vlastnímu osudu. Na 
této duchovní cestě za sebepozná-
ním jej čeká řada zkoušek. 

Naučná literatura
Posázavský pacifik 
Světlá-Kácov-Čerčany na starých 
pohlednicích

 – Pomyslné putování jednou z nej-
krásnějších regionálních železnic 
v České republice. Spojnice stanic 
Světlá n. S. a Čerčany přes Ledeč, 
Kácov, Zruč, Český Šternberk 
a Sázavu, podobně jako její po-
sázavské a povltavské pokračová-
ní přes Vrané nad Vltavou, si za-
slouží obdiv a úctu s ohledem na 
mistrovství projektantů, techniků 
a dělníků, kteří před více než sto-
letím toto dílo vybudovali.

Horáček Michal 
Habitus hazardního hráče

 – Příběh, který prožívali hazardní 
hráči v době normalizace. Jsou to 
vlastně dvě knihy v jedné – „pří-
běh zvenčí“, který je psán koncep-
tuálním etnografickým jazykem 
a věnuje se teorii, a „příběh ze-
vnitř“, který je beletristicky po-
psanou poutí hazardního hráče 
jeho světem v květnu roku 1972.

Hruška Emil 
Převedu vás... na onen svět! 

 – Tři případy, ve kterých se pojí kri-
minální a politické aspekty: pře-
vádění lidí přes „zelenou“ hranici 
v letech 1948-1950 a nemilosrdná 
brutalita těch, kterým se uprchlí-
ci vydali na milost a nemilost. Se-
tkáme se zde s pověstným Huber-
tem Pilčíkem, „bestií s hlubokým 
hlasem“ z Plzeňska, ale také třeba 
s herečkou Marcelou Sedláčkovou 
či se záhadným „Jiřím Skoma-
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Tip na knihu

Začátkem prosince vyšla v nakladatel-
ství Tváře publikace s názvem Lipnice 
na starých pohlednicích. Jejími autory 
jsou Marek Hanzlík, kastelán lipnického 
hradu, a Bohumír Špaček, havlíčkobrod-
ský sběratel starých pohlednic. Obrazo-
vá publikace obsahuje na devadesát fo-
tografií, většinou historických pohlednic 
z konce 19. a z první třetiny 20. století, 
ale také dobové snímky. U některých fo-
tografií jsou překvapivě obsáhlé popisky.

-jv-

rovským“, bývalým důstojníkem 
Vlasovovy armády.

Hora-Hořejš Petr
Toulky českou minulostí 13 

 – Třináctý, předposlední díl známé-
ho historického cyklu se v sou-
boru dílčích témat věnuje obdo-
bí přelomu 19. a 20. století, kdy 
po d ovršení národního obrození 
mladá česká společnost svou vše-
strannou  aktivitou doháněla vý-
vojové opoždění a některými pře-
kvapivými úspěchy či pokroky 
nabývala sebevědomí, tak potřeb-
ného pro brzké obnovení a budo-
vání samostatného státu.

Knihy pro děti a mládež
Čtyřlístek ve filmu 

 – Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pin-
ďa poprvé jako filmové hvězdy 
ve velkém dobrodružném příběhu 
o kameni mudrců, králi Rudolfo-
vi, ledové zkáze a síle přátelství. 
Knížka obsahuje padesátistránko-
vý dobrodružný komiksový pří-
běh z rudolfinské Prahy.

JŠ

9. března od 15 hod. v divadelním sále
Káťa a Škubánek
Poeticky laděná pohádka podle známé večerníčkové 

předlohy o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho paničce 
Kátě. Těšit se můžete na zápasy v  boxu, výlet do ZOO, 
oslavu Škubánkových narozenin a také na originální 
písničky. Délka představení cca 60 min. Pohádka je vhodná 
pro děti od 3 let.

Účinkují: herci divadla Věž, Brno.
Předprodej vstupenek od 18. února v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz
Vstupné: 60 Kč

9. března − 14. dubna v Galerii Na Půdě
Romantický svět panenek
aneb Klárka slaví 1. narozeniny
Od historicky cenných panenek až po reborn neboli 

realistické panenky, které se podobají reálnému vzhledu 
opravdových miminek, zapůjčené členkami Klubu Panenky 
ČR ze Zruče nad Sázavou.

12. března od 19 hod. v divadelním sále
FLERET – 30 let na scéně – narozeninový koncert
Všichni fandové valašské kapely FLERET pozor! Fleret 

přijede do Světlé a odehraje speciální koncert k 30. výročí 
své existence! Na koncertu zazní jejich největší hity za 
celých 30 let!

Skupina Fleret se již přes dvacet let se svým repertoárem 
úspěšně prosazuje na koncertních i festivalových scénách 

jak v celé České republice, tak i v zahraničí (Francie, Rakousko, Španělsko, Německo, Polsko, 
Slovensko). Hudební styl a zvuk této kapely je zcela originální, nezaměnitelný a rozpoznatelný – 
v lidových písních i v muzice rockové. Flereti dokážou v současnosti svým radostným a spontánním 
muzikantstvím rozezpívat a roztancovat mnohatisícové publikum. Tuto kapelu si dokonce pozvala 
britská rocková legenda Jethro Tull k hostování na World Tour 97 .́ Spolupracuje s Jarmilou 
Šulákovou, se Zuzanou Lapčíkovou, Vlastou Redlem, se skupinou Buty i s Věrou Špinarovou.

Regionální a lidové kořeny Fleretu jsou patrné i z nástrojového obsazení: housle, fujara, 
klarinet, flétny, mandolína. Rockový vliv je nástrojově zastoupen elektrickými kytarami a bicími 
nástroji. To vše je podpořeno charismatickým způsobem zpěvu, melodikou, strukturou skladeb 
i písňovými texty, které jejich autoři (Libor Mysliveček, Zdeněk Hrachový a další) píší formálně 
přesně a přitom neotřele vtipně ve valašském dialektu. A tak je Fleret zcela zaslouženě označován 
za „dvorní kapelu Valašského království“. Za svou třicetiletou kariéru stvořili Flereti spoustu hitů 
jako Zafúkané, Sbohem galánečko, Kurnikšopatožtone a další. 

Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek od 19. února v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.

21. března od 9 hod. v divadelním sále
Kubula a Kuba Kubikula
Divadelní pohádka na motivy Vladislava Vančury 

s veselými písněmi.
Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho 

nezbedném medvědovi Kubulovi, se kterým se toulal 
po světě a kterého strašil strašidlem Barbuchou. Délka 
představení cca 55 min.

Účinkují: herci Hálkova městského divadla Nymburk.

Kulturní zařízení KyTICe připravuje
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Setkání s Helenou Vondráčkovou – nad fotografií světelského truhlářství

Vlak tažený parní lokomotivou jede 
mistrně, ani jízdu nevnímám. Vezu 
z Louček u Sokolova z porcelánky dva 
uvnitř zlacené hrnečky a vlastnoruč-
ně nakreslený obrázek. Jeden hrneček 
je žlutý, druhý světle zelený. Pro můj 
záměr – setkání se zpěvačkou – dal 
hrnečky vyrobit můj mistr v této por-
celánce. Očekával podobně jako já, že 
se skutečně se svým idolem setkám. 
Legendy, že Helena Vondráčková jezdí 
do Světlé za svým dědou a že můj táta 
hrával s její matkou tenis, nestačily. 
Také se vyprávělo o tragické události 
z  9. července roku 1945, kdy při výbu-
chu několika muničních vagonů zahy-
nula Helenina babička – paní Františ-
ka Švecová (*22. 7. 1894). Tehdy bylo 
poničeno blízké okolí nádraží. Také 
původní barevná vitrážová okna v kos-
tele sv. Václava vzala za své. Pan Švec 
byl dle mé matky vždy elegantním 
pánem. U dveří do truhlářství Josefa 
Švece jsme kdysi před léty při fotbalu 
na stadionu s bratry Fišerovými, Jir-
kou Škarýdem a pražským bratrancem 
Náprstkem vídávali hlouček návštěvní-
ků. Mezi nimi i děvče „jako obrázek“. 
Snad to byla Helena. V té chvíli jsme 
zkoušeli kopat penalty a trápily nás 
úlety míče do Sázavky.

Můj nakreslený obrázek bude jen pro 
pobavení zpěvačky, porcelánové hr-
nečky v kazetě pravým dárkem. Důvo-
dem k setkání je fotografie truhlářství 
Josefa Švece, která má potvrdit, že pan 

Švec je její děda. Především je nutné 
se k Heleně dostat. Sehnaný lístek na 
představení divadla Rokoko, které zítra 
vystupuje v Kadani, je klíčem k naše-
mu setkání.

V ten den, 9. září 1966, na svátek 
horníků, mé kroky vedly do zákulisí 
kulturního domu kolem kavárny, kde 
seděla Marta Kubišová s přáteli. Měla 
červené kalhoty, černý svetřík a na 
očích temné, velké, kulaté brýle. Na 
chodbičce u sálu se klouzal po parketu 
Vašek Neckář v riflích. Dva modře ob-
lečení příslušníci SNB mu v klouzání 
nebránili. Vašek se jim svěřil, že fan-
dové si seženou jeho černobílé fotogra-
fie, ty vybarví kýčovými barvami a pak 
mu je dají podepsat. Cestou se ptám 
pana Kobra, kde je Helena Vondráčko-
vá. Poprvé ji spatřím; v postříbřených 
šedých šatech; v dokonalosti její tváře 
hledám její známou podobu. Brzy mne 
utvrdí zpěvaččin nos a oči. Obrací se 
ke mně, ale vrhá na mne mírně vydě-
šený pohled. Uvědomuji si, že mne ne-
zná a já ji znám z televize. Omlouvám 
se: „Dobrý den, my se ani neznáme, to 
nevadí, naši se znali s Vašimi, obdivuji 
Vaše písně, které mne inspirovaly k ma-
lování. Přinesl jsem Vám nějaké dárky. 
Počkejte, ukáži Vám něco. Potřeboval 
bych vědět, zda tato fotografie, tenhle 

barák, zda je to ze Světlé barák od 
Vás…“ Ukazuji fotografii světelského 
truhlářství.

„Ano, je to náš barák, tam bydlí můj 
děda,“ odpoví zpěvačka. Postavou je 
snad vysoká jako já, je štíhlá, má dlou-
hé nohy a namalované oči.

„Přinesl jsem Vám … vlastně tako-
vé dva hrnky. Já pracuji v porcelánce. 
A tady je výkres s vašimi písničkami. 
Tohle je Hříbě, jak dívka ukrývá slzy 
v jeho hřívě, vzadu je Stín katedrál, 
chrám svaté Barbory … tady kůň ze 
sedla vyhodil Džonyho a tohle je Světlá. 
Jak jsem říkal, jsem ze Světlé.“ Helena 
si výkres chvíli prohlíží, na okamžik 
žasne a pak řekne:

„To je hezké.“ Při podávání balíčku 
a role výkresu vydechne: „Jste moc 
hodný.“ Usmívala se, ale tušil jsem, že 
je na podobné pozornosti již zvyklá. 
Chtěl jsem hlavně její podpis na její fo-
tografii. Přikývla a obrátila se na pana 
Šaška:

„Jiříku, nemáte tady nějakou tužku?“ 
Stále jsem očekával, že budu muset 
odejít, přestože bylo do začátku před-
stavení daleko. Zmínil jsem se, že naši 
hráli s její maminkou ve Světlé u ná-
draží tenis. 

„Tak je pozdravujte,“ odpověděla 
a usmála se svým krásným širokým 
úsměvem. 

„Vy bydlíte…“ zeptal jsem se.
„Ve Slatiňanech,“ odpověděla. Podala 

mi ruku a opět se usmála širokým krás-
ným úsměvem.

Po návratu do hlediště jsem si uvě-
domil, že mi nikdo nebude věřit, že Truhlářství Josefa Švece (1965)

Helena Vondráčková se Světlou 
n. S. v představách Pavla Wolfa (1966)

Setkání s Helenou v Rokoku



strana 17 únor 2013 Světelský zpravodaj

Eva Doležalová vzpomíná

Stojím v tichém, spoře osvětleném 
kinosále. Film už dávno skončil, hudba 
dohrála, opona se zatáhla a poslední di-
váci odešli. Tak to je konec jedné etapy 
kina, pětatřicetimilimetrový celuloi-
dový filmový pás je minulostí. Končí 
jedna dlouhá etapa Městského kina ve 
Světlé n. S. Zároveň s ní končí i jedno 
z nejkrásnějších období mého života. 
Vždyť je to dlouhá doba, co zde pracuji.

V hlavě se mi rojí vzpomínky jak ne-
poslušné včely. V březnu to bude 14 let, 
kdy nás s manželem oslovilo tehdejší 
vedení města, jestli bychom nechtěli 
provozovat místní kino. Proběhlo ně-
kolik jednání, až nakonec zastupitelé 
rozhodli, že kino bude nadále provo-
zovat město Světlá n. S. a mě pověřili 
jeho vedením.

Tak se roztočil kolotoč starostí, pro-
blémů i radostí. Vůbec jsem nevěděla, 
do čeho jdu. Hodně mi pomohl manžel, 
protože kino se stalo na 14 let součás-
tí našeho každodenního života. Kino 
bylo v té době sice tři čtvrtě roku po 
rekonstrukci, ale několik měsíců již 
nefungovalo. Dodnes oceňuji a děku-
ji za pomoc Zdeně Horní z oddělení 
kultury. Společně s ní se nám podařilo 
navázat zpřetrhané vztahy s dodavateli 
filmových kopií. Po poradě s ředitelem 
Kulturního domu v Havlíčkově brodě 
panem Stejskalem a hlavně ředitelem 
kina v Ledči n. S. panem Pražákem 

jsem se pomalu orientovala ve složitém 
vedení kina.

Nechce se mi vzpomínat na dlouhé 
hodiny úklidu rozlehlých prostor budo-
vy kina, i zde bylo znát několikaměsíč-
ní neudržování.

Důležitým úkolem bylo zajistit ty, bez 
kterých žádné kino nemůže existovat, 
promítače. Bylo výborné, že dlouho-
letí zkušení promítači pánové Provaz-
ník a Kroužek se rozhodli pokračovat 
ve své činnosti. Nejenomže spolehlivě 
obsluhovali a udržovali promítací stro-
je, ale zároveň ochotně zapracovávali 
své nástupce. Když jim zdravotní dů-
vody nedovolily pokračovat, tak Pepa 
Dušek, Mirek Kahoun a Luděk Barcík 
byli schopni pokračovat v jejich šlépě-
jích. Společně s uvaděčem Martinem 
Kahounem vytvořili spolehlivou partu 
pracovníků kina. Za jejich práci patří 
veliké poděkování a uznání.

Musím se usmát, když si vzpomenu 
na název prvního filmu, kterým jsme 
2. dubna 1999 zahajovali. Byl to Návrat 
idiota a přišlo tehdy více než 250 diváků.

Pomalu jsem se „zabíhala“ ve své 
práci, programovala jsem filmy, diváků 
bylo v té době dost, průměrná návštěv-
nost byla v letech na přelomu století 
okolo 60 diváků.

Kolotoč starostí se ale točil dál. Bu-
dova kina je letitá a zařízení zastaralé, 
někdy neodpovídalo ani platným před-

pisům. Postupně bylo potřeba zajistit 
menší i náročnější opravy. Vzpomínám 
si na rekonstrukci elektrických rozvo-
dů, odpadů, přívodu vody, nouzového 
osvětlení. To znamenalo hodiny práce, 
příprav, žádostí. Oceňuji přístup ředi-
telky PO KyTICe Mgr. Jany Kupčíkové, 
která měla pro potřeby kina pochopení 
a mnohdy dokázala zařídit nemožné.

A tak běžel čas v už v zajetém rytmu, 
když se jako blížící bouřka začal nej-
dříve jen z dálky ozývat termín digita-
lizace. Jenomže jako při každé bouřce 
najednou udeřil blesk přímo do našeho 
kina. V posledních dvou letech začalo 
ubývat pětatřicetimilimetrových fil-
mových kopií a v roce 2013 skončila 
jejich distribuce úplně. Zde opět zpětně 
oceňuji přístup ředitelky. Minulý rok 
trpělivě se mnou trávila čas jednáním 
se společnostmi, které se zabývají digi-
talizací, ale i studiem její postaty, aby 
na základě těchto získaných znalostí 
předložila návrh na digitalizaci našeho 
kina městské radě.

Jano, děkuji ti.
Zaplaším myšlenky, opouštím sál, 

jako tolikrát předtím zkontroluji, jestli 
je vše v pořádku, zhasínám, zamykám 
a odcházím. Ještě jednou se otáčím, 
přeji ti, moje milované kino, abys opět 
nabralo nový, moderní dech a ještě 
dlouhou dobu bavilo malé i velké di-
váky.

Helena má něco společného s truhlář-
stvím pana Švece. Šel jsem proto zpět. 
Již u dveří byly znát velké přípravy na 
představení. Ozývalo se velké brnkání 
kytar. Nahlédl jsem dovnitř. Právě pan 
Šašek říkal zpěvačce: 

„Co je s tebou Helenko, ty jsi nějaká 
posmutnělá?“ Pak mne Helena spatři-
la a automaticky vstala. Zaprosil jsem 
znovu: „Já bych prosil ještě o jeden 
podpis na tu fotografii s truhlářstvím.“ 
Vrátila mi podepsanou fotografii se slo-
vy: „Ty hrnky jsou moc pěkné, to jste 
dělal sám?“ 

„Ano,“ zalhal jsem a začal vyzvídat: 
„Máte také kousek soukromého života?“ 
Následoval opět krásný úsměv Heleny 
s odpovědí „To víte…“ a můj odchod.

V hledišti jsem seděl vpředu a při 
zpěvu „mé“ zpěvačky a jejím pohle-
du do hlediště, jsem dostával pocit, že 
se dívá na mne a zpívá především pro 
mne. Diváci byli programem nadšeni. 
Střídavě vystupovali nejen budoucí 
Golden Kids, ale také Waldemar Ma-
tuška (Volám déšť, Kladivo, Nebeský 
cowboy) a se scénkami Šašek s Vostře-
lem a Kobrem (Pidivajzlice, Život mi 

zasazoval těžké rány). V sále se stří-
daly v té době oblíbené písničky: Čer-
vená řeka, Hříbě, Přines ten klíč, Tony, 
Mám ráda cestu lesní, Den žen, Jéňo 
hrej, Oh baby, baby, Nepiš dál, Až lou-
ky rozkvetou… 

Odcházel jsem s dobrým pocitem, že 
vše se podařilo. Především, že legenda 
o truhlářství Josefa Švece je pravdivá.

Co k tomu dodat? S Helenou jsem se 
setkal později ještě třikrát. Nejkrásněj-
ší ze všech setkání ale bylo to první.

Text a kresby Pavel Wolf
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DiaKoutek

Vážení čtenáři!
V lednu byli diabetici, kteří se léčí in-

zulinovými pumpami, nemile překvape-
ni. Pouzdra a pásy na připevnění pump 
nejsou nyní ze zdravotního  pojištění hra-
zeny vůbec, nezanedbatelné doplatky se 
objevily na zásobníky na inzulin i sady 
baterií. U pump Roche (Medtronik) je to 

Také u vás zazvonili Tři králové?

U nás ano. V pátek 4. ledna a v sobotu 
5. ledna se ve Světlé a okolí do tříkrá-
lového koledování zapojilo okolo stovky 
dobrovolníků. Děti z farnosti si ve tří-
dách sehnaly kamarády a v doprovodu 
dospělých se do ulic města vydalo 25 tří-
králových skupinek. Počasí nám letošní 

rok opravdu přálo, panovaly v tuto dobu 
příjemné teploty nad nulou, bez větru 
a deště. Koledníčci zazpívali, přinesli 
malý dáreček a při tom poprosili o fi-
nanční dar do pokladničky. 

A jak to letošní rok dopadlo? Stej-
ně jako s počasím. I lidé nám přáli, 
a tak se nakonec v pokladničkách sešlo 

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

106 608 Kč, což je o 16 000 Kč víc než 
v minulém roce.

A na co se peníze využijí? Letošní rok 
je výtěžek určen na zakoupení osobního 
automobilu pro Charitní ošetřovatelskou 
službu v Přibyslavi a na zařízení kaple 
v domě s pečovatelskou službou v Hum-

polci. Část prostředků půjde i na přímou 
pomoc potřebným v ČR i v zahraničí 
a na finanční zajištění služeb Oblastní 
charity Havlíčkův Brod.

A jak byli spokojeni malí koledníci? 
„Tento rok byla tříkrálovka velice úspěš-
ná. Většina lidí, které jsme navštívili, 
byla ráda a spolu s penězi nás odměnili 
sladkostí. Měli jsme velikou radost.“

Ráda bych tímto poděkovala všem, 
kteří vstřícně přivítali koledníčky a při-
spěli na pomoc druhým. Mé další podě-
kování patří všem lidem, kteří pomohli, 
ať činem či modlitbou, a tak se i díky je-
jich pomoci mohla tato akce uskutečnit.

Jana Ptáčníková
Foto: Jiří Víšek

Přehlídka filmových 
dokumentů v Ledči

15. ročník mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden Svět pořádaný společností 
Člověk v tísni se nekoná tradičně pouze 
v hlavním městě, ale v polovině března 
se přesune také do regionů. Letos popr-
vé proběhne ve dnech 22. – 24. března 

v kinosále ledečského gymnázia. Veřej-
ná část nabídne ve třech po sobě jdou-
cích dnech řadu kvalitních zahraničních 
i domácích dokumentárních snímků 
přinášejících komplexní informace tý-
kající se celého spektra lidskoprávních, 
zahraničněpolitických a společenských 
témat. 

„Jeden svět není běžný filmový festi-
val, funguje i jako fórum pro výměnu 
názorů a zkušeností, diváci mají totiž 
možnost po skončení každého snímku 
o jeho tématu diskutovat s pozvanými 
hosty - filmovými tvůrci nebo odborní-
ky na danou problematiku,“ říká hlavní 
koordinátor akce z občanského sdruže-
ní Molekul Vladimír Veleta. A dodává, 
že festival ve své neveřejné části zahr-
nuje další čtyři dny projekcí pro místní 
základní a střední školy.

Doprovodný program představí vý-
stavu velkoformátových dokumen-
tárních fotografií Skutečná pomoc 
mapující 20 let činnosti humanitární 
organizace Člověk v tísni doma i v za-
hraničí. Další informace stran filmů 
a festivalových hostů lze nalézt na in-
ternetových stránkách www.jedensvet-
ledec.cz nebo www.jedensvet.cz.

W

na sadu s bateriemi cca 1 000 Kč, na jedno 
balení zásobníků k pumpě firmy Animas 
260 korun. Zkušenosti z minulých let mi 
říkají, že to nemusí být trvalá situace, fir-
my se většinou snaží v takovémto případě 
ceny snižovat, pokud ovšem mají prostor 
k manévrování. Co lze dělat v tuto chvíli, 
pokud máme s doplatkem problémy?
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▶

Florbalové dorostenky vévodí tabulce

Pokud jste léčeni inzulinovou pumpou, 
zavolejte na „help linku“ pumpy vaší 
značky. Ověřte, jestli a jaké doplatky se 
týkají i vás, poraďte se, jaké jsou možnos-
ti. O možnostech řešení se poraďte i se 
svým ošetřujícím lékařem. Do některých 
pump lze například použít dobíjecí bate-
rie, na pumpě lze tuto možnost navolit. 
Asi by to bylo levnější řešení, ptejte se na 
tuto možnost své firmy.

Nezapomeňte také, že kanylové sety 
podléhají schválení revizního lékaře, ne-
čekejte proto s jejich předpisem na posled-
ní chvíli, i když vám váš lékař pomůcku 
předepíše hned, výše zmíněný postup 
schválení poukazu chvíli trvá. V případě 
naléhavé potřeby se opět spojte s firmou, 
jejíž pumpu nosíte, vysvětlete problém 
a ptejte se na možnosti řešení.

Abych nezůstala jen u méně příjem-
ných zpráv, mám i dobré.

Glukometry firmy Roche/Accu Chek 
Peforma/ už není nutno kódovat čipem 
ke každému balení testovacích prouž-
ků, u svého lékaře nebo v některé z dal-
ších krabiček proužků dostanete černý 
čip, který vyměníte za dosavadní bílý. 
Tím bude glukometr dobře nastaven pro 
všechna následující balení testovacích 
papírků, černý čip ponecháváte trvale za-
sunutý v glukometru. Proužky pro gluko-

metr Accu Chek Go už nebudou k dispo-
zici, pokud tento starší typ používáte, váš 
lékař nebo firma Roche vám ho bezplatně 
vymění za typ modernější.

V republice už je k dispozici nový kon-
tinuální měřič glykemií firmy Animas. 
Zavedla jsem ho prvnímu pacientovi, na 
hodnocení je tedy ještě brzy. Zatím mohu 
říci, že přístroj se mi velmi líbí, displej 
je přehledný, barevný, přijímač je od za-
vedeného čipu s vysílačem možné vzdá-
lit ne metr, ale metrů cca šest. Software 
k novému přístroji lze volně stáhnut z in-
ternetu, nově je celý v češtině. Na všech-
ny možnosti nového přístroje jsem ještě 
velmi zvědavá.

Další, doufám, dobrou zprávou může 
být to, že havlíčkobrodská organizace 
svazu diabetiků se rozhodla pořádat letos 
druhý ročník celodenní akce pro diabe-
tiky, jejich přátele i veškerou veřejnost, 
Den diabetu. Akce bude opět celodenní, 
opět na Staré radnici v Havlíčkově Bro-
dě, konat se bude 13. 11. 2013. Program 
se teprve bude tvořit, takže vítány jsou 
nápady i přání, doručit je můžete na ad-
resu redakce, předsedkyni SD Havlíčkův 
Brod paní Anně Novákové na některou 
schůzi svazu nebo na můj mail: eva.pek-
na@onhb.cz.

Eva Pěkná, diabetolog

Počítačový kurz  
Senioři komunikují

Český svaz žen, místní organizace 
Světlá n. S., nabízí zprostředkování po-
čítačových kurzů pro seniory.

Kurzy organizuje společnost People-
source, v. o. s., uskuteční se ve Světlé 
n. S. Jedná se o kurzy pro úplné začá-
tečníky (základy práce s počítačem, zá-
klady práce v textovém editoru, zalo-
žení e-mailové schránky, internet ap.). 
Zúčastnit se může každý nad 55 let bez 
rozdílu pohlaví. 

Maximální počet účastníků v 1 kurzu 
je 10. Kurzy jsou zdarma, pouze by se 
platilo za pronájem místnosti (asi 150 Kč 
za kurz na každého účastníka). 

Rozsah kurzu je 14 hodin, kurzy se 
konají dopoledne, 4 x v jednom týdnu 
dle domluvy účastníků. 

Dotazy a přihlášky zasílejte na e-mail: 
EvaKorinkova@seznam.cz nebo telefon 
774 446 556. 

V přihlášce uveďte jméno, příjmení, 
adresu, datum narození a termín, kte-
rý preferujete (možnost květen, červen 
nebo září). Místo konání bude upřesně-
no.

Eva Kořínková

Do nové sezóny florbalový oddíl 
Sklo Bohemia přihlásil do mládežnic-
kých soutěží ČFbU (České florbalové 
unie) dvě družstva – dorostenky a ju-
niorky, které trénuje Tomáš Rosecký. 
Oba týmy si zatím vedou skvostně, do-
rostenky dominují Jihočeskému kraji 
a Vysočině, juniorky po 5. místě v zá-
kladní skupině také okupují první příč-
ku tabulky skupiny B3.

Ligu dorostenek Vysočiny a Jihočes-
kého kraje tvoří šest družstev, která se 
utkají každý s každým čtyřikrát. Vítěz 
postupuje na republikové mistrovství, 
což se stalo naším cílem. Z 12 odehra-
ných zápasů jsme zatím ztratili jediné 

body za remízu 2:2 s Táborem, jinak 
jsme dokázali jedenáctkrát zvítězit. 
Nejvydařenější turnaj holky odehrály 
v Sezimově Ústí, kdy doslova rozstří-
lely 10:0 Jihlavu a 8:0 United České 
Budějovice. Mezi opory určitě patří 
brankářka Barbora Sadílková (prů-
měr jedné obdržené branky na zápas), 
obránci Patricie Gajdušková (4 góly 
+ 2 asistence) a Lucie Čiháková (1+1) 
i útočnice Andrea Doležalová (26+13) 
s úctyhodnými 39 kanadskými body, 
Dagmar Stránská (12+16), Anna Sedl-
majerová (6+4), Nikola Provazníková 
(5+4), Zuzana Chládová (4+2) i Ivana 
Kohoutová (1+2). Pozitivem je též po-

stupné zařazování věkem mladších 
hráček, které stále navštěvují základní 
školu. Nejlépe se daří Nikole Slavíkové 
(1+3) a Nikole Doležalové (2+0). Dále 
do zápasů nastupují Kateřina Poláková, 
Zuzana Tvrdá, Aneta Kratochvílová, 
Karolína Slabíková, Lucie Milichovská, 
Martina Olišarová a Hana Fikarová.    

Tabulka:
 1. Sklo Bohemia Světlá n. S. 34 bodů
 2. United České Budějovice 28 bodů
 3. FBK Tábor 23 bodů

Juniorky byly letos zařazeny do br-
něnské skupiny, kde odehrály 12 zá-
pasů v základní skupině. Nejvíce 
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▶ se nám dařilo proti Jihlavě, kterou 
jsme dvakrát porazili. Třetí výhru jsme 
zaznamenali nad Hattrickem Brno. 
Zremizovat 2:2 jsme dokázali se Žďá-
rem n. S. a na domácím turnaji v Ledči 
2:2 s Dačicemi a 4:4 s Bulldogs Brno. 
Porážek přišlo šest, přičemž dvakrát 
jsme nestačili na Brno Židenice, kde 
nastupovaly i juniorské reprezentantky.

Tabulka:
 1. Brno-Židenice 33 body
 2. Bulldogs Brno 28 bodů
 3. FBC Žďár n. S. 22 bodů
 5. Sklo Bohemia Světlá n. S. 12 bodů

Poté se týmy rozdělily podle umís-
tění a došlo ke spojení s ostravskou 
skupinou. V základní skupině jsme bo-
jovali do posledního zápasu o postup 
do lepší skupiny, ale nakonec pro nás 
zbyla skupina B3. V ní se nám zatím 
velmi daří, neboť ze čtyř zápasů jsme 
třikrát zvítězili – nad Jihlavou 6:2, 5:4 

nad Vsetínem a 4:1 nad Lipníkem nad 
Bečvou. Jediná porážka 1:4 přišla od 
Remedicum Ostrava. Dále se utkáme 
s Dačicemi a Hatrrickem Brno. Hraje 
se opět dvoukolově, první dva týmy 
mají ještě šanci postoupit do moravské-
ho play off juniorek. 

Branku opět výtečně stráží Barbora 
Sadílková, jež dokonce přihrála i na 
jeden gól, v poli hrají Andrea Dole-
žalová (17 gólů + 4 asistence), Kristý-
na Zadinová (3+6), Dagmar Stránská 
(3+5), Anna Sedlmajerová (5+2), Zu-
zana Chládová (4+1), Eva Tichá (2+2), 
Nikola Provazníková (2+2), Ivana Ko-

houtová (0+2), Lucie Milichovská (1+0), 
Lucie Čiháková, Patricie Gajdušková, 
Kristýna Kunášková a Michaela Piska-
čová. 

Tomáš Rosecký
sekretář Sklo Bohemia Světlá n. S

Světelské florbalistky hledají hráčky

Ženský florbalový tým ze Světlé 
n. S. se snaží přilákat do svého základu 
další hráčky. Iniciátorkou hledání hrá-
ček je kapitánka týmu Renata Kohou-
tová.

„Jen nás čtrnáct, a to je na jeden tým 
opravdu málo, k tomu jsme většinou stu-
dující a brankářku máme z Humpolce. 
Ostatním se to možná nezdá, ale je velice 
náročné jezdit na zápasy v devíti lidech, 
ještě když se v jednom dnu hrají zápasy 
dva,“ vysvětluje Renata Kohoutová.

Florbalistky Světlé hrají v regionu 
Jihočeském a Vysočina, jejich soupeři 
jsou například týmy z Českých Budějo-
vic, Jindřichova Hradce, ale také Jihlavy 
a Havlíčkova Brodu. Jde o soutěž druhé 
ligy žen - divize V. Světelské ženy musí 
bojovat také s halou, ta totiž ve Světlé 
není.

Další medaile Machačové

I v novém roce potvrzuje Světelačka 
Jarmila Machačová, že stále patří mezi 
ženami do nejužší špičky světové drá-
hové cyklistiky. 18. ledna vybojovala 
stříbrnou medaili na Světovém poháru 
dráhařek v mexickém Aguascalientes 
v bodovacím závodě na 25 km za ví-

tězkou Pawlowskou z Polska, třetí za 
Machačovou skončila Dominguezová 
z Kuby. Machačová v Mexiku startova-
la ještě v olympijské disciplíně omniu. 
I tento závod měla dobře rozjetý, když 
po prvním dnu byla na 4. místě, ale dru-
hý soutěžní den se jí nevydařil a skonči-
la tak celkově třináctá. 

jív 
Foto: Lenka Valová

Jarmila Machačová zkouší, jak chutná 
medaile

„Sháníme slečny, kterým nevadí mod-
řiny a souboje a které by nám byly pří-
nosem a pomohly nám získávat body,“ 
vyzývá Renata Kohoutová.

  Zájemkyně získají více informací 
na e-mailu:

  kohoutovar@seznam.cz.

Michaela Poláková



strana 21 únor 2013 Světelský zpravodaj

Lyžaři z Kadlečáku se dočkali

Již v prosinci to vypadalo, že se bude 
o Vánocích na Kadlečáku lyžovat, leč 
náhle přišlo oteplení doprovázené deš-
těm, který odplavil z téměř připravené 
sjezdovky většinu sněhu. Až v polovi-

ně ledna přišel obrat k lepšímu. Začalo 
znovu sněžit, teploty spadly pod nulu 
a tak členové Lyžařského klubu Kadle-
čák mohli začít s výrobou technické-
ho sněhu. Dvě mobilní děla od středy 
16. ledna chrlila téměř nepřetržitě umě-

lý sníh, zejména v nočních směnách, 
na nejexponovanější místa lyžařského 
svahu. Již o dva dny později, v pátek 
18. nastal v 15 hodin slavnostní oka-
mžik, rozjel se vlek a byla tak zahájena 

třiatřicátá sezona v lyžařském areálu 
nad Světlou. To, že si hned první den 
přijelo zalyžovat mnoho nedočkavých 
vyznavačů dlouhých prkýnek a snow-
boardů, bylo pro obětavé členy klubu 
zaslouženou odměnou. Vždyť podle 
počítadla turniketu u nástupní stanice 
vyvezl vlek první den během pěti ho-
din provozu 3 000 osob. Na příznivé 
podmínky pro lyžování velice rychle 
zareagovalo vedení Základní školy Lá-
necká a na úterý 22. ledna připravilo 
pro žáky I. stupně lyžařský den na Ka-
dlečáku. 

Text a foto: jív

Volejbalistky v první šestici 

Po základní části Krajského přeboru, 
který byl letos rozdělen na skupinu Zá-
padní a Východní, se světelské volejba-
listky umístily v pozici, která zaručuje 
postup do první šestice týmů Krajského 
přeboru.

Světelské volejbalistky, které hrály 
skupinu Západní, se v základní skupině 
postupně utkaly s Havlíčkovým Brodem 
B, Pelhřimovem, Humpolcem, Ždírcem 

nad Doubravou a Přibyslaví. Ve skupině 
se umístily na krásném druhém místě za 
Humpolcem.

V další fázi soutěže se utká tým Světlé 
s týmy Třebíče, Bedřichova a Demlovy 
Jihlava.

Michaela Poláková

Fotbalisté zbrojí na jaro

Fotbalisté FK Bohemia Světlá 
n. S. jsou po podzimní části I. A tří-
dy pasováni na favorita soutěže, vždyť 
před startem jarní poloviny vedou ta-
bulku s luxusním náskokem 11 bodů 

před druhou Věžnicí. Trenér Miloslav 
Kafka tvrdí, že promarnit takový ná-
skok by bylo ostudou, proto naplánoval 
kvalitní zimní přípravu, aby bylo muž-
stvo před startem jara dobře připrave-
no. K prvnímu tréninku po vánoční 
přestávce se hráči sešli v pátek 18. led-
na na umělé trávě v Komenského ulici. 

„Mužstvo trénuje třikrát týdně 
v podvečerních hodinách a pravidel-
ně střídáme umělou trávu, tělocvičnu 
a výběhy v terénu. Na konec ledna 
jsme si naplánovali čtyřdenní kondič-
ní soustředění v Jizerských horách,“ 
odkryl model zimní přípravy trenér 
Kafka. Ani v této fázi přípravy nesmí 
chybět přípravná utkání, lídr soutě-
že má v plánu čtyři, z toho první tři 
na umělé trávě v Havlíčkově Brodě: 
9. února proti týmu krajského přebo-
ru Ždírci, 17. února bude soupeřem 
Žďár n. S. a 10. března Sokol Lučice. 
17. března si světelští fotbalisté zahra-
jí v generálce na jaro na umělé trá-
vě v Humpolci s jedenáctým týmem 
krajského přeboru Slavojem Žirov-
nice a o týden později, tedy v neděli 
24. března, pojedou bojovat o první 
jarní body do Pohledu. O podobě ká-
dru mužstva se trenér Kafka vyjádřil: 

„Během zimy k žádné změně nedošlo, 
nikoho jsme nehledali a nikdo neode-
šel. Pokud bude třeba, budu dávat pří-
ležitosti některým hráčům B mužstva 
a dorostencům.“   

Text a foto: jív

Trenér Miloslav Kafka 
s brankářskou jedničkou 
Jindřichem Adamcem 

 při tréninku v tělocvičně.
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