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Vážení čtenáři,
již několika garniturám komunálních 

politiků zodpovědných za chod našeho 
města dělá vrásky vzhled světelského 
náměstí. Nejednu jizvu středu našeho 
města způsobily v době nedávno minu-
lé krajně necitlivé zásahy do historické 
zástavby. Návštěvníci našeho města si 
nezřídka všímají nepravidelného tvaru 
náměstí či některých budov, jež působí 
jaksi nepatřičně. Do této skupiny pocho-
pitelně spadá především velký dvoupa-
trový obchodní dům, postavený v době 
překotného růstu města v druhé polovi-
ně minulého století.

V rámci zamýšlené revitalizace ná-
městí se k původním záměrům nečeka-
ně přiřadila demolice obchodního domu 
a jeho následná opětná výstavba, jež by 
plně vyhovovala parametrům historické-
ho centra. Zástupci města byli překvapi-
vě kontaktováni příslušným obchodním 
řetězcem s tím, že i takovému primárně 
výdělečnému podniku leží tvář města na 
srdci. Po sérii poměrně nelehkých jed-
nání došlo nakonec k dohodě, na jejímž 
základě se na výstavbě nového obchod-
ního centra bude finančně podílet jak 
obchodní řetězec, tak také město Světlá, 
zároveň je pochopitelně zažádáno o dal-

ší prostředky ze zdrojů Ministerstva pro 
místní rozvoj či Evropské unie.

Ale Vás, obyvatele našeho města, 
bude pochopitelně zajímat především 
vzhled a služby poskytované v budou-

cím obchodním centru. Při architek-
tonických rozvahách se až úzkostlivě 
dbalo o souznění s dalšími dominan-
tami náměstí – s radnicí a s kostelem. 
Na přiloženém předběžném architek-
tonickém náčrtu si můžete prohlédnout 
jednu z variant střední třípatrové části 
obchodního centra. Jak vidno, užitková 
plocha střediska vzroste, což zajisté při-
láká do atraktivního centra města další 
potenciální obchodníky. Samozřejmos-
tí jsou pochopitelně také dvoupatrové 
podzemní garáže (v náčrtu ještě nejsou 

zaznamenány), jež svou kapacitou vý-
razně uleví často zaplněnému náměstí. 
Tato služba je zároveň v souladu s již 
zmíněnou revitalizací náměstí, která 
počítá s naprostou absencí parkování 
v centru města.

Zbývá ještě dodat, že přibližným ča-
sovým horizontem, ve kterém by mělo 
dojít k postupné demolici současného 
obchodního centra, jsou tři roky. Postup 
demoličních prací bude nanejvýš po-
stupný, aby byl citlivý jak pro všeobec-
ný ruch na náměstí, tak pro prodejnu 
potravin, která bude za plného provozu 
zbourání odolávat nejdéle. V době ná-
sledné výstavby bude za symbolickou 
cenu prodejně potravin poskytnut pro-
stor současné městské tržnice, jejíž ka-
pacita bude dočasně zvýšena provizor-
ním druhým montovaným patrem.

Jak se říká, jedna vlaštovka jaro ne-
dělá. Ovšem je třeba zatím s jistou opa-
trností konstatovat, že v okamžiku, kdy 
zvěsti o výstavbě nového obchodního 
centra prosákly na veřejnost, objevila se 
silná vůle k pokračování přestavby ná-
městí i u dalších budov. Nechme se pře-
kvapit dalším vývojem, jenž jistě bude 
zvelebovat tvář našeho města.

A. Pril

Slovo úvodem

Zasedání zastupitelstva 26. února

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo rozpočet města Svět-

lá n. S. na rok 2014 - rozpočet byl 
schválen schodkový, celkové příjmy 
jsou rozpočtovány ve výši 135,9 mil. 
Kč, celkové výdaje činí 148,9 mil. 
Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji 
bude pokryt přebytky naspořenými 
v minulých letech, tj. zůstatkem na 
běžném účtu k 31. 12. 2013 ve výši 
13,0 mil. Kč.

2.  Schválilo prodej části pozemku 
parc. č. 886/20 o výměře 750 m2 
v k. ú. Dolní Březinka a obci Svět-
lá n. S. z vlastnictví města Světlá 
n. S. do vlastnictví manž. V. a P. B., 
Praha 8 – Kobylisy, za cenu obvyk-
lou dle znaleckého posudku 60 Kč/
m2, tedy celkem za 45 000 Kč.

3.  Schválilo úplatné zřízení věcné-
ho břemene pozemkové služebnos-

ti, spočívající v právu zřídit a pro-
vozovat na služebných pozemcích 
parc. č. 837/8 a parc. č. 839/1, oba 
v k. ú. a obci Světlá n. S., plynáren-
ské zařízení, právu vstupovat a vjíž-
dět na služebné pozemky v sou-
vislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním 
a odstraněním plynárenského zaří-
zení ve prospěch oprávněné společ-
nosti RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, na dobu neurčitou za úplatu 
500 Kč + DPH v zákonné výši.

4.  Schválilo směnu části pozemku parc. 
č. 85/1 v k. ú. Mrzkovice a obci Svět-
lá n. S. o výměře 9 056 m2 z vlast-
nictví města Světlá n. S. do vlast-
nictví J. R., Praha-Háje, za pozemky 
parc. č. 541/1 o výměře 2 253 m2, 
parc. č. 541/2 o výměře 7 473 m2, 
parc. č. 541/3 o výměře 571 m2, 
parc. č. 541/4 o výměře 284 m2, vše 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Poplatek za komunální odpad  
pro rok 2014
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 přihlá-
šen k trvalému pobytu ve Světlé n. S. nebo 
v místních částech. Majitelé chat a rekreač-
ních chalup hradí poplatek ve výši 540 Kč 
za každou stavbu.

Poplatek byl splatný dle vyhlášky města 
Světlá n. S. do 31. 3. 2014.

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

Poplatek za psy pro rok 2014
Upozorňujeme držitele psů, že dle vy-

hlášky o místních poplatcích mají povin-
nost zaplatit poplatek za psy do 30. 6. 2014. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!
MěÚ Světlá n. S., finanční odbor
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▶

Rozpočet města na rok 2014

Dne 26. února byl Zastupitelstvem 
města Světlá n. S. schválen rozpočet na 
rok 2014. Rozpočet byl schválen schod-
kový. Celkové příjmy jsou rozpočtovány 

ve výši 135,9 mil. Kč, celkové výdaje činí 
148,9 mil. Kč. Schodek mezi příjmy a vý-
daji bude pokryt přebytky naspořenými 
v minulých letech, tj. zůstatkem na 

v k. ú. Lipnička a obci Světlá n. S., 
z vlastnictví paní J. R., Praha-Háje, 
do vlastnictví města Světlá n. S.

5.  Schválilo odkup pozemků parc. č. st. 
32 o výměře 606 m2 a částí pozem-
ků parc. č. 405/1 o výměře 871 m2 
a parc. č. 406/3 o výměře 918 m2, 
vše v k. ú. Lipnička a obci Světlá 
n. S., z podílového spoluvlastnictví 
J. R., Praha-Háje (id.1/4), R. J., Pra-
ha 3 – Žižkov (id. 1/4), J. P., Praha 
2 – Nové Město (id. 1/4), J. S., Ro-
nov nad Doubravou (id. 1/8), T. S., 
Praha-Vinohrady (id. 1/8), do vlast-
nictví města Světlá n. S. za celkovou 
kupní cenu 28 526 Kč.

6.  Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 542 v k. ú. Lipnička o výmě-
ře 925 m2 z vlastnictví J. R., Praha 

– Háje do vlastnictví města Světlá 
n. S., za cenu 70 Kč/m2, tj. za celko-
vou cenu 64 750 Kč.

7.  Zřídilo v souladu s § 120 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění osadní výbor v místní 
části Leštinka a uložilo tajemníko-
vi MěÚ uspořádat volby do tohoto 
osadního výboru.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 3. března

Rada města:
1.  Schválila účetní závěrku TBS Světlá 

nad Sázavou, p. o., za účetní období 
roku 2013, sestavené k 31. 12. 2013.

2.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Josef Jaroš, Dolní Město, 
za účelem realizace akce Oprava 
kaple v Dolních Dlužinách.

3.  Schválila Odpisový plán dlouhodo-
bého hmotného a nehmotného ma-
jetku města Světlá n. S. na rok 2014 
v předloženém znění.

4.  Schválila uzavření smlouvy zakláda-
jící právo provést stavbu mezi městem 
Světlá n. S. (jednající) a paní R. V., 
Světlá n. S., (stavebník) za účelem 
realizace akce Rodinný dům v kat. 
území Světlá n. S., p. p. č. 736/3 a st. 
p. 467 na pozemku parc. č. 1062/5 
v k. ú. a obci Světlá n. S.

5.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na akci Svět hraček 2014 z gran-
tového programu Fondu Vysočiny – 
Jednorázové akce 2014 s rozpočtem 
ve výši 125 000 Kč.

6.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Staveb-
ní úpravy místních komunikací, Lip-
nička mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Swietelsky stavební, s. r. o., 
odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD, Pelhřimov.

7.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Chodník 
pro napojení cyklostezky na obec 
Dolní Březinka mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou Swietelsky staveb-
ní, s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD, Pelhřimov.

8.  Stanovila jako zhotovitele stavební 
zakázky ZTV U Stromečku – ko-
munikace F. A. Jelínka, J. J. Staňka, 
pplk. Hradeckého, Světlá n. S. firmu 
STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 
Praha 5, kdy stavbu provede OZ 
Brno, Tovární 3, Brno.

9.  Souhlasila s uzavřením příkaz-
ní smlouvy na zajištění zadávací-

ho řízení v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách akcí Snížení energetické 
náročnosti budov MŠ Na Sídlišti, 
MŠ Lánecká, ZŠ Lánecká s firmou 
MA projekt, spol. s r. o., Patočkova 
1638/67, Praha 6.

10.  Souhlasila se zadáním vypracová-
ní Soupisu stavebních prací, dodá-
vek a služeb v souladu s Vyhláškou 
č. 230/2012 Sb., a vícetisků projek-
tové dokumentace pro akci Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ 
Lánecká, Světlá n. S., firmě Qatro-
systém, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 
Havlíčkův Brod.

11.  Schválila konání pravidelných dis-
koték ve Sport baru Relaxa, Pě-
šinky 972, Světlá n. S., (pořadatel 
J. M., Havlíčkův Brod) každý pátek 
a sobotu od 19:00 do 4:00 hod. ná-
sledujícího dne do 31. 12. 2014.

12.  Vzala na vědomí konání Relax 
Rock Festu 2014 dne 24. 5. 2014.

13.  Vzala na vědomí Zprávu o vyřizo-
vání stížností a petic za rok 2013.

14.  Schválila poskytnutí finanční-
ho daru MAS Královská stez-
ka, v. o. s., na akci Čistá řeka Sá-
zava na Vysočině 2014 ve výši 2 tis. 
Kč.

15.  Schválila hudební skupině Fernet 
k 25. výročí založení:

 a) poskytnutí dotace z rozpočtu 
města, oblasti 10, na jednorázové 
akce v oblasti kultura vyplácené 
podle Pravidel pro poskytování do-
tací městem ve výši 10 tis. Kč

 b) poskytnutí finančního daru z roz-
počtu města na úhradu nákladů na 
cestovní náklady bývalých a sou-
časných členů, pronájem, inzerce 
ve výši 20 tis. Kč.

 Souhlasila s převzetím záštity měs-
tem Světlá n. S. nad akcí k 25. výročí 
založení hudební skupiny Fernet 
a s použitím znaku města při této 
akci.

Jan Tourek, starosta města

Z odboru majetku, investic  
a regionálního rozvoje

Rekonstrukce ulic F. A. Jelínka, 
J. J. Staňka a pplk. Hradeckého
Město Světlá n. S. oznamuje občanům, 

že od května budou probíhat stavební 
práce v ulicích F. A. Jelínka, J. J. Staň-
ka a pplk. Hradeckého. Firma STRA-
BAG, a. s., OZ Brno, zajistí v rámci 
zakázky celkem za 3 mil. Kč doplnění 
spodních a provedení vrchních asfalto-
betonových vrstev komunikací, doplně-
ní skladeb chodníků, úpravy stávajících 
vjezdů, úpravu a doplnění odvodnění ko-
munikací a výstavbu nového parkoviště 
pro 11 parkovacích stání v ulici J. J. Staň-
ka. Při provádění nových povrchů budou 
ve spolupráci se správcem sítě Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., výško-
vě upraveny mříže vpustí, poklopy šachet 
a vodovodních šoupat i hydrantů. Do-
končení stavby se v případě příznivých 
klimatických podmínek předpokládá do 
30. 6. 2014. Akce je plně financována 
z rozpočtu města Světlá n. S.

Omlouváme se všem obyvatelům lo-
kality za dopravní omezení způsobená 
stavbou.

Ing. Vlad. Krajanská, vedoucí OMIRR
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▶ běžném účtu k 31. 12. 2013 ve výši 
13,0 mil. Kč.

Z rozpočtovaných výdajů v celkové 
hodnotě 148,9 mil. Kč činí mandatorní 
(povinné) výdaje částku 111,5 mil. Kč 
a výdaje do investic a oprav majetku měs-
ta dosahují částky 37, 4 mil. Kč.

Povinné výdaje ve výši 111,5 mil. Kč 
kryjí náklady na zajištění provozu MěÚ, 
městské policie, příspěvkových organi-
zací, společnosti s ručením omezeným 
a dalších oblastí spravovaných městem.

Výdaje do investic a oprav pro rok 2014 
rozpočtujeme tedy ve výši 37,4 mil. Kč. 
Realizace některých aktivit je podmíněna 
získáním dotace.

Investice do majetku města rozpočtuje-
me ve výši 24,8 mil. Kč – jedná se o in-
vestice:

I. Do dopravní infrastruktury 
– 12 mil. Kč:

1.  Komunikace J. J. Staňka, F. A. Jelín-
ka a pplk. Hradeckého – 5 mil. Kč.

2.  Cyklostezka Jelenova – Sázavská ul. 
– 4 mil. Kč.

3.  Chodníky Mrzkovice, propojka cyk-
lostezky s Dolní Březinkou a bezba-
riérový přístup do zámeckého parku 

– 1 mil. Kč.
4.  Dofinancování ZTV Pod Vodárnou – 

2 mil. Kč.

II. Do občanské vybavenosti 
– 12,8 mil. Kč:

1.  Rekonstrukce střech kavárny, spol. 
sálu, kina, terasy u kina (jedná se 
o dokončení akce započaté v roce 
2013) – 5,2 mil. Kč.

2.  Rekonstrukce učeben jazyků v ZŠ 
Lánecká – 4,6 mil. Kč.

3.  Ostatní – kaple Dolní Dlužiny, od-
bahnění rybníku v Beneticích, zří-
zení přístupové cesty k lesnímu po-
zemku v majetku města, vybavení 
ZŠ a MŠ (myčka nádobí, konvekto-
mat) – 3 mil. Kč.

Investice do výkupů pozemků a odvo-
dy za vynětí pozemků z půdního fondu 
rozpočtujeme ve výši 2,5 mil. Kč.

V této položce počítáme s výkupy po-
zemků pro vybudování propojovací ko-
munikace Na Bradle – Lánecká.

Téměř 1 mil. Kč zaplatíme za posudky 
a geometrická zaměření.

Prioritou rozpočtu roku 2014 jsou ná-
klady na projektové dokumentace ve výši 
2,8 mil. Kč. Rádi bychom měli připrave-
né projekty pro nové plánovací období 
2014–2020. Jedná se o projekty rekon-
strukce náměstí a revitalizace panelové-

ho sídliště Bradlo, rekonstrukce Čapkovy 
ulice a řadu drobných projektů.

V rozpočtu počítáme i s opravami ma-
jetku, zde uvažujeme s částkou 1,9 mil. 
Kč. Jedná o částečnou opravu komunika-
ce v Pěšinkách, střechy radnice, podlahy 
pro tenisty atd.

A dalšími 2 mil. Kč počítáme na zeleň, 
věcná břemena, dotace pro MA 21, dota-
ce Fond Vysočina.

Protipovodňová opatření rozpočtujeme 
ve výši cca 0,9 mil. Kč. Jedná se o proti-
povodňová opatření v Josefodole ve výši 
0,3 mil Kč a dále městský rozhlas – rea-
lizace podle dotace Protipovodňová opat-
ření, protipovodňový plán ve výši 0,6 mil. 
Kč.

Město Světlá nad Sázavou získalo šes-
timilionovou dotaci z OPŽP na realizaci 
projektu Protipovodňová opatření města 
Světlá n. S. Částka 600 tis. Kč se rovná 
10 % nákladů na realizaci.

O dotaci z Operačního programu ži-
votní prostředí, oblast podpory: 1.3 Ome-
zování rizika povodní - 1.3.1 Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany bylo požádá-
no v roce 2011 na základě usnesení ZM 
č. 140/2011 ze dne 21. 9. 2011.

Opatření zahrnují:
1) Tvorbu a aktualizaci digitálních po-

vodňových plánů daného území (pro 
samotnou obec nebo oblast ORP), 
kde projekt řeší systém povodňové 

služby a preventivní protipovodňo-
vé ochrany.

2) Vodoměrné prvky preventivní proti-
povodňové ochrany, tj. hladinová či-
dla a srážkoměry.

3) Varovný a výstražný systém obce - 
kompletně nový bezdrátový rozhlas 
propojený do všech místních částí. 
Rozhlas bude napojený na IZS a po-
vodňová komise bude moci hlásit 
i pomocí telefonu v případě potřeby, 
celý tento systém bude zálohován, 
a to po dobu 72 hodin.

V současné době je na území města 
z větší části drátový systém rozhlasu, 
menší část města (20 ks hnízd) a místní 
části (29 ks hnízd) jsou pokryty bezdráto-
vým systémem rozhlasu.

Nezapomíná se ani na osadní vý-
bory, pro rok 2014 počítáme s částkou 
1,5 mil Kč.

V letošním roce plánujeme, že investu-
jeme do rozvoje města 37,4 milionů ko-
run. Ve výčtu akcí se nedostalo na všech-
ny potřebné záležitosti. Velké naděje 
vkládáme do nového plánovacího období 
2014-2020, kdy by mohly být podporová-
ny aktivity, týkající se údržby stávajícího 
majetku. Jinak při stávající podpoře nám 
nezbývá, než tyto akce zařazovat do roz-
počtu postupně tak, jak to dovolí finanční 
možnosti města.

Ing. Lenka Arnotová
místostarostka města

Koncem ledna navštívil světelskou radnici poslanec PČR ing. Karel Tureček (TOP 09). 
Zajímal se o dění ve městě, zejména o možnosti vytváření nových pracovních příležitostí. 

Byla diskutována problematika obsazení průmyslové zóny v lokalitě u skláren.
Lenka Arnotová, místostarostka

Foto: Jaroslav Vála
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Z finančního odboru

Daň z příjmu od 1. 1. 2014
Od 1. ledna 2014 v České republice platí 

nové právní předpisy týkající se daně z pří-
jmů. Čím se nové předpisy liší od těch sta-
rých? Jaké nové povinnosti a naopak jaká 
nová zvýhodnění nás čekají?

Zákon o dani z příjmu byl od své účin-
nosti v roce 1993 průměrně 8x ročně nove-
lizován. Prvním dnem letošního roku jsme 
se dočkali již 156. novely.

• Nový zákon o dani z příjmů a další 
zákony, které se dotýkají daní a je-
jich změn, jsou velmi komplikované. 
Změny jsou mnohdy zásadní a od 
základu mění navyklé postupy. Zde 
uvedené změny nejsou v žádném 
případě kompletní. Každý občan 
by se proto měl detailně informovat 
o změnách, které se ho mohou tý-
kat, aby předešel případným kom-
plikacím. Bez ohledu na změny totiž 
v České republice stále platí, že ne-
znalost zákona neomlouvá.

• Sazby daně z příjmů fyzických osob 
(zálohová i tzv. „srážková“) zůstávají 
pro rok 2014 ve stejné výši jako do-
posud, čili 15 %. Stejný zůstane také 
výpočet základu daně u tzv. super 
hrubé mzdy či solidárním zvýšení 
daně. 

• Benefit ve formě stravenek posky-
tovaných zaměstnavatelem měl být 
zrušen a místo toho zaveden zaměst-
nanecký paušál ve výši 250 Kč mě-
síčně. Vzhledem k tomu, že daňové 
zvýhodnění u zaměstnavatele zů-
stalo zachováno, byl zaměstnanecký 
paušál 250 Kč zrušen. Vše tedy zů-
stává stejné a stravenky do výše hod-
noty 55 % zůstanou u zaměstnavate-
le daňově uznatelné.

• Zpřísňují se podmínky majitelům 
cenných papírů tak, že lhůta pro 
osvobození se prodlužuje z 6 měsíců 
na 3 roky. Příjem z prodeje cenného 
papíru tak bude osvobozen, přesáh-
ne-li doba mezi nabytím a převodem 
dobu 3 let. Ovšem pro drobné inves-
tory se stanovil osvobozující roční 
limit příjmu z prodeje cenných papí-
rů, které nejsou jeho obchodním ma-
jetkem, ve výši 100 000 Kč. Do této 
částky budou příjmy osvobozeny.

• Zákon o dani dědické a dani darova-
cí se zrušil a jednotlivá ustanovení se 
začlenila do zákona o daních z pří-
jmů. Stále zůstává zachováno osvo-
bození darovaného majetku v rám-

ci I. a II. skupiny, tak jak tomu bylo 
dříve, ovšem pokud dar osvobozen 
nebude, dojde změnou režimu k vyš-
šímu odvodu daně. Daň z takového 
nabytého majetku bude nově buď 
15 % v případě fyzických osob, nebo 
19 % v případě právnických osob. 
Došlo ke generálnímu osvobození 
bezúplatného příjmu z titulu dědění, 
a to jak v rámci fyzických, tak v rám-
ci právnických osob.

• Od 1. 1. 2014 se zvýšila maximální 
výše poskytnutého bezúplatného pl-
nění (tedy daru) z dřívějších 10 % na 
15 % ze základu daně (u fyzických 
osob).

• Od daně budou osvobozeny příjmy 
z příležitostných činností nebo z pří-
ležitostného nájmu movitých věcí, 
včetně příjmů ze zemědělské výro-
by a lesního a vodního hospodářství, 
které nejsou provozovány podnikate-
lem, pokud jejich úhrn u poplatníka 
nepřesáhne ve zdaňovacím období 
30 000 Kč. Dříve byla tato hranice 
20 000 Kč.

• U příjmů z dohod o provedení prá-
ce u poplatníka, který nepodepsal 
Prohlášení, jejichž souhrnná výše 
u jednoho plátce nepřesáhne za ka-
lendářní měsíc 10 000 Kč, se uplatní 
srážková daň.

• V ustanovení § 38g ZDP byl rozšířen 
výčet poplatníků s příjmy ze závislé 
činnosti, kteří jsou povinni podat da-
ňové přiznání. Jedná se o poplatní-
ky, u kterých se o solidární zvýšení 
daně zvyšuje daň nebo záloha na daň 
z příjmů ze závislé činnosti. Těmto 
zaměstnancům nemohou mzdové 
účetní provést roční zúčtování. Tato 
povinnost platí pro zdaňovací období 
2013, již letos tedy bude nutno podat 
daňové přiznání.

• Při provádění srážek z mezd zaměst-
nanců nyní budeme postupovat po-
dle § 2045 - § 2047 občanského zá-
koníku. Ze zákoníku práce byla tato 
úprava srážek z mezd v roce 2014 
vypuštěna.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Volební okrsek č. 3 – místo konání 
voleb
Při volbě prezidenta České republiky - 

v lednu 2013 došlo ke změně místa koná-
ní voleb ve volebním okrsku č. 3, volební 
místnost byla ze Společenského domu 
přemístěna do ZŠ Komenského. Změna 
byla vyvolána dříve naplánovanou akcí 
(plesem) a zůstalo při ní i při dalších 
volbách, protože probíhala rekonstrukce 
sálu, který byl pro konání voleb využíván.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce sálu 
Společenského domu je ukončena, rozho-
dl se starosta města vrátit volební míst-
nost do dříve využívaných prostor.

Upozorňujeme tímto voliče, že mís-
tem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 3, tedy ve volebním okrsku pro voliče 
přihlášené k trvalému pobytu v ulicích 
Komenského, U Dílen, Čapkova, Kolo-
vratova, Revoluční, Nová Čtvrť, Boženy 
Němcové, Na Hrázi, Nad Tratí, Zelená, 
Krátká, Havířská, Zahrádecká, Nad Ci-
helnou, Sadová, Na Úvoze a v místních 
částech Horní a Dolní Dlužiny a Opato-
vice, je opět sál Společenského domu, ná-
městí Trčků z Lípy č. p. 217.

Volba pomocí voličského průkazu
Volič, který nebude moci anebo nehod-

lá volit ve volebním okrsku, v jehož se-
znamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu je zapsán, může uskutečnit 
volební právo prostřednictvím voličské-
ho průkazu, který mu vydá obecní úřad 
v místě jeho trvalého pobytu.

O vydání voličského průkazu může 
volič požádat osobně s prokázáním své 
totožnosti anebo písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
a to ode dne vyhlášení voleb s tím, že 
žádost bude příslušnému úřadu doruče-
na nejpozději 15 dnů přede dnem voleb 
(8. května 2014). Žádost tvoří přílohu této 
informace a dále je přístupná na strán-
kách města Světlá nad Sázavou.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve 
dnech voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoliv volebním okrs-
ku na území České republiky.

Případné dotazy k volbám do Evrop-
ského parlamentu Vám zodpovím na te-
lefonních číslech 569 456 616, 724 180 514.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SšaŽ
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▶

Z odboru sociálních věcí

Sociální práce v obcích v roce 2013 
v číslech
Pod pojmem sociální práce si můžeme 

představit soubor činností zaměřených na 
pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi, 
případně i různým komunitám, jejichž cí-
lem je zlepšit nebo obnovit sociální fungo-
vání v jejich přirozeném prostředí. V praxi 
se jedná např. o poskytování podpory při 
řešení zadlužení, uvážlivém hospodaření 
se svými příjmy, ubytování, doprovázení 
při vyřizování sociálních dávek nebo ji-
ných úředních záležitostí, nacvičování do-
vedností v oblasti péče o dítě nebo vedení 
domácnosti, pomoc při nápravě vztahů 
v rodině (mimo sociálně-právní ochranu 
dětí) nebo komunitě apod. Tak, jak růz-
norodé jsou sociální problémy jednotlivců 
a rodin, tak různorodá je i sociální práce.

Výkon sociální práce byl zákonem 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, svěřen 
sociálním pracovníkům na pověřených 
obecních úřadech (POÚ), tedy v našem 
regionu na Městském úřadu Světlá nad 
Sázavou a Městském úřadu Ledeč nad 
Sázavou. V oblasti zajištění sociálních 
služeb pak obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností (ORP), kdy v našem re-
gionu náleží tento statut Městskému úřadu 
Světlá nad Sázavou.

Na Městském úřadu Světlá nad Sáza-
vou vykonávají tuto agendu pracovnice 
odboru sociálních věcí p. Šárka Zelenko-
vá a Bc. Jana Cípová, DiS. (kanc. č. 307 
– 2. patro, tel.: 569 496 678, 569 496 690, 

e-mail: zelenkova@svetlans.cz, cipova@
svetlans.cz).

Ze statistického výkazu za rok 2013 
vyplývá, že sociální pracovnice poskytly 
v roce 2013 pomoc celkem 250 klientům, 
z toho se v 98 případech jednalo o jedno-
rázovou intervenci a zbývajícím klientům 
bylo při opakujících se setkáních poskyt-
nuto celkem 1 190 intervencí.

Nejčastěji jsou intervence zajišťová-
ny klientům s různým stupněm omeze-
ní v právním jednání, nezaměstnaným 
a osobám s materiálními problémy, rodi-
nám s dětmi, osobám se zdravotním po-
stižením a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením.

Z výkonu trestu odnětí svobody bylo 
v roce 2013 propuštěno celkem 15 osob, 
z toho osmi osobám byla poskytnuta jed-
norázová pomoc a se sedmi klienty se pra-
covalo za účelem integrace do společnosti 
delší období.

V roce 2013 ukončily, v souvislosti se 
zletilostí, výkon ústavní výchovy 2 osoby, 
kterým byla rovněž nabídnuta pomoc so-
ciálního kurátora.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nový občanský zákoník v návaznosti 
na nový katastrální zákon III
V dnešním příspěvku se pokusíme 

objasnit další nové pojmy, které nám 
zavádí nový občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb.) a v návaznosti také nový 
katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb.).

Novinkou v novém občanském záko-
níku je pojem přídatného spoluvlastnic-
tví. To se použije za situace, kdy několik 
osob vlastní určitou věc, která slouží 
společnému účelu tak, že bez ní není 
užívání dalších samostatných věcí dobře 
možné. Podíl na věci v přídatném spo-
luvlastnictví lze převést jen za součas-
ného převodu vlastnického práva k věci, 
k jejímuž využití věc v přídatném spo-
luvlastnictví slouží. Převádí-li se vlast-
nické právo k takové věci, platí, že se 
převod vztahuje i na podíl na věci v pří-
datném spoluvlastnictví. Spoluvlastníci 
také nesmí společnou věc odejmout proti 
vůli některého z nich účelu, kterému věc 
slouží (např. na pozemku místo parko-
viště postavit dětské hřiště). Příkladem 
může být nemovitost, kterou užívají 
vlastníci všech bytů v domě a bez které 
by jejich užívání nebylo možné, napří-
klad společné parkoviště nebo společná 
přístupová cesta.

Dalším termínem, se kterým je dobré 
se seznámit, je pojem „rozhrada“. Jedná 
se o staronový pojem, který už v našem 
právním řádu existoval. V novém občan-

ském zákoníku je tato problematika řeše-
na v paragrafech 1024 až 1028. Rozhra-
da je cokoli, co rozděluje dva pozemky. 
Může to tedy být plot, zeď, mez, strouha 
a jiné podobné přirozené nebo umělé 
dělení mezi sousedními pozemky. Má 
se za to, že tyto rozhrady jsou společné. 
Pro zdi platí, že ji každý může užívat na 
své straně až do poloviny její tloušťky 
a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé 
straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co 
zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží 
v užívání jeho části. Kde jsou rozhrady 
dvojité nebo kde je vlastnictví rozděle-
no, udržuje každý svým nákladem, co 
je jeho. Spoluvlastníci musí rozhradu 
udržovat v takovém stavu, aby druhému 
nevznikla škoda nebo aby nehrozilo, že 
se hranice mezi pozemky stane nezna-
telnou. Pokud už ale dojde k tomu, že je 
hranice mezi pozemky neznatelná nebo 
pochybná, má každý soused právo po-
žadovat, aby ji soud určil podle posled-
ní pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí 
soud hranici podle slušného uvážení. 
Soud také může na návrh souseda a po 
zjištění stanoviska stavebního úřadu 
uložit vlastníkovi pozemku povinnost 
pozemek oplotit, a to v případě, je-li to 
potřebné k zajištění nerušeného výkonu 
sousedova vlastnického práva a nebrání-

-li to účelnému užívání dalších pozemků.
Ing. Vladimír Bárta

vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru dopravy

Zavedena elektronická žádost 
o zjištění vyhotovení řidičského 
průkazu
Pro zlepšení služeb všem občanům 

správního obvodu obce s rozšířenou 
působností odbor dopravy na Městském 
úřadu Světlá n. S. zavedl od 1. 3. 2014 
na webových stránkách www.svetlans.
cz v ikoně Městský úřad kolonku Nej-
častěji hledáte a v ní Zjištění vyhotovení 
ŘP. Po otevření uvedeného dotazu se 
zobrazí formulář, kde je nutné vypl-
nit datum podání žádosti na městský 
úřad (tzn. den, kdy jste na odbor dopra-
vy podali žádost o výměnu řidičského 
průkazu), dále pak jméno a příjmení, 
e-mailovou adresu, kam vám bude za-
slána odpověď, a na závěr se opíše kód 
z obrázku. 

Uvedená žádost je doručena pracovni-
ci na registru řidičů, která Vám obratem 
odešle na Vámi zadanou e-mailovou 
adresu odpověď, zda již Váš řidičský 
průkaz je vyhotoven či nikoli. Odpadá 
tedy telefonické volání, či zbytečná 
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Svoz objemného odpadu - jaro

návštěva úřadu a čekání na uvede-
nou informaci. Věřím, že tato služba 
pomůže k rychlejšímu odbavení obča-
nů, kteří žádají o řidičský průkaz a tedy 
o jejich větší spokojenost se službami 
našeho úřadu. Tato skutečnost se nám 
potvrdila již během několika dnů po 
nainstalování, kdy sami občané si našli 
uvedený formulář a bez problémů tuto 
službu využili.

Letošní uzavírky v Havlíčkově Brodě
Odbor dopravy dále informuje všech-

ny občany i řidiče, kteří míří do naše-
ho bývalého okresního města, že nás 
všechny čeká v následujících měsících 

mnoho komplikací týkajících se dopra-
vy v tomto městě. Slovy jednoho svě-
telského řidiče: „Do Brodu raději letos 
nejezdit.“

Zveřejňujeme seznam uzavírek, které 
letos na řidiče v Havlíčkově Brodě če-
kají:

V březnu se k zavřené Žižkově uli-
ci přidá ještě zjednosměrnění Husovy 
ulice, a to kvůli výstavbě parkovacího 
domu, i ulice P. F. Ledvinky, kde vznik-
ne dočasné náhradní parkoviště.

Na začátku dubna se začne pracovat 
na Masarykově ulici, předběžně o dva 
týdny později přijde na řadu i navazující 
Lidická ulice.

V květnu a červnu omezení postihnou 
i Ledečskou ulici, kde začnou dělníci 
budovat kruhový objezd ke vznikající-
mu sídlišti Rozkošská.

Během léta se pravděpodobně na pár 
dní až týden uzavře i nedávno opravo-
vaný most přes Sázavu v Dolní ulici.

Plný provoz by měl být na Masaryko-
vě ulici obnoven do konce srpna, o něco 
déle budou trvat omezení na ulici Lidic-
ké. Žižkova se bude otevírat postupně 
tak, jak to práce dovolí. Vše by mělo být 
hotovo do konce měsíce října 2014.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Městský úřad Světlá n. S., odbor život-
ního prostředí a TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., oznamují občanům, že ve dnech od 
14. dubna do 7. května se uskuteční svoz 
objemného odpadu. Svoz bude probíhat 
tak, že odpad bude ve svozový den v ur-
čenou dobu a na určeném místě odklá-
dán do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města 
a jeho místních částí dle stanovených 
termínů v rozpisu svozu.

Svoz bude probíhat následujícím 
způsobem
• ve stanovený den a čas budou na ur-

čená místa přistaveny kontejnery;
• kontejnery zde budou umístěny od 

14.00 do 20.00 hod., po uplynutí 
této doby budou odvezeny;

• na stanovišti budou umístěny kon-
tejnery na objemný a nebezpečný 
odpad, do kterých se budou odklá-
dat odpady přímo;

• po odvozu kontejneru ze stanoviš-
tě je možné využít kontejner v jiné 
ulici dle rozpisu;

• tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocháze-
jících od fyzických osob s trvalým 
pobytem na území města Světlá 
n. S. a jeho místních částí, dále na 
odpad pocházející od osob, které 
vlastní na území města a v jeho míst-
ních částech stavbu sloužící k indivi-
duální rekreaci, tj. osob, které platí 
poplatek za odpad městu Světlá n. S.

Jaký odpad lze do velkoobjemových 
kontejnerů odložit

• z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie;

• objemné odpady jako např. starý 
nábytek, linoleum, koberce, umy-
vadla, vany, matrace;

• elektrozařízení (např. lednice, prač-
ky, televizory, sporáky), které je 
nutné odkládat kompletní, v ne-
rozebraném stavu, jinak je nelze 
odevzdat v rámci zpětného odběru 
elektrozařízení.

V rámci svozu odpadů se nesmí 
odkládat
• drobný komunální odpad, který lze 

odkládat do popelnice;
• organický odpad;
• tekutý odpad, zejména nebezpečné 

chemikálie, kyseliny, vývojky, ole-
je – tento odpad lze odevzdat bez-
platně na sběrný dvůr;

• stavební suť, odpady obsahující ne-
bezpečný azbest, např. eternit.

Mimo svozové dny je nutné odpad 
odvážet na sběrný dvůr nebo lze využít 
kontejner na objemný odpad u hřbitova!

V případě dotazů se obraťte na TBS 
Světlá n. S., tel. 569 452 656 nebo na od-
bor životního prostředí tel. 569 496 644.

Den svozu
Stanoviště kontejnerů
Pondělí 14. 4.
• Opatovice – na návsi u kapličky Be-

netice
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateř-

ská škola

Úterý 15. 4.
• Horní Březinka – křižovatka smě-

rem ke Kadlečkům

• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – 
v kopci na plácku u SH

• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 16. 4.
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u auto-

busové čekárny pod č. p. 30
• V křižovatce Panuškova a Vysočan-

ská ul. – u sběrného hnízda
• Komenského – parkoviště u ZŠ

Čtvrtek 17. 4.
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou 

č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u soko-

lovny

Úterý 22. 4.
• Leštinka - náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. p. 921 – u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbito-

va

Středa 23. 4.
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Čtvrtek 24. 4.
• Dolní Březinka – pod č. p. 34
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ
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Pondělí 28. 4.
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u váhy
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové město – u č. p. 945

Úterý 29. 4.
• Závidkovice – náves nad kulturním 

domem
• Na Rozkoši – průmyslová zóna
• Kolovratova ulice – u křižovatky 

s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP 

– Diskont

Pondělí 5. 5.
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U Stromečku, č. p. 880

• Zámecká ulice – parkoviště před 
vchodem do zámku

• Zimní stadion – parkoviště

Úterý 6. 5.
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – kři-

žovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovat-

ky B. Němcové, Na Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Středa 7. 5.
• Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ul., slepá ulice nad 
hřbitovem

• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Podnikatelé se školili

Místní akční skupina Královská 
stezka, o. p. s., a obec Radostín ve spo-
lupráci s městem Světlá n. S. uspořá-
daly seminář v rámci projektu Vzdě-
lávání nás baví, který se týkal rozvoje 
malých podnikatelů a OSVČ. Školení 
se uskutečnilo v úterý 18. března ve 
velké zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Světlé n. S.

Program semináře byl velice pestrý 
a zúčastnilo se ho kolem dvaceti míst-
ních podnikatelů. Jako první k nim pro-
mluvil Ing. Ondřej Ptáček, pracovník 
Ministerstva průmyslu a obchodu, který 
pohovořil o novém dotačním období pro 
roky 2014–2020. Pan inženýr podal pří-
tomným vyčerpávající informace a od-
povídal na zvídavé dotazy.

Dále se účastníci školení dozvěděli 
mnoho informací o změnách, které pro-
běhly v zákoně o účetnictví a o nichž je 
informovala Ing. Dana Vanke. Bohužel 
změn v zákoně je mnoho a času, který 
by jim bylo třeba věnovat, naopak málo. 
Paní Vanke si s tím bravurně poradila 
a vše podstatné bylo řečeno.

O zvýhodněných úvěrech pro pod-
nikatele pohovořily podnikatelská po-
radkyně Reiffeisen bank Eva Pátková 
a ředitelka jihlavské pobočky této banky 
Šárka Vachovcová Hradiská. 

Nakonec promluvil Jakub Mareš 
z HUB Praha, který se zabývá podporou 
začínajících podnikatelů. Přítomným 
poradil, aby své projekty zapojili do 
strategie místní MASky a hovořil také 
o tvorbě byznys plánu.

Věříme, že tento seminář byl pro 
všechny podnikatele přínosný a že si 
z něj každý odnesl nějakou novou infor-
maci, kterou při svém podnikání zužit-
kuje. MAS Královská stezka všem děku-
je za účast a těší se na shledanou během 
nějaké příští akce.

Michaela Marková
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Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci únoru řeši-
la celkem 75 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
69 přestupků, 6 bylo oznámeno správ-
ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 9 písemností na žádost 
ostatních orgánů. V odchytovém zaříze-
ní nemáme k 28. 2. žádného pejska.

V únoru jsme provedli 5 kontrol, zda 
nejsou osobám mladším osmnácti roků 
podávány alkoholické nápoje. Vše bez 
závad. V součinnosti s policií ČR jsme 
převezli jednu osobu do PZS Jihlava. 
Rychlost jsme měřili devětkrát. Nejrych-
leji jedoucímu řidiči jsme na povolené 
padesátce naměřili 93 km/h.

Zdeněk Novák
velitel MP

Nová technika v TBS

Blíží se jaro, což je doba úklidu 
chodníků a komunikací po zimním po-
sypu. I když se letos zima příliš neuká-
zala, nějaký posypový materiál přece 
jen byl použit a bude muset být zame-
ten. A to bude příležitost pro náš nový 
úklidový stroj.

Koncem minulého roku se naší organi-
zaci podařilo získat podporu na spolufi-
nancování projektu Prach způsobený do-
pravou zameteme ve Světlé nad Sázavou. 
Předmětem projektu bylo pořízení stroje 
na úklid v rámci operačního programu 
Životní prostředí z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR. Na zákla-
dě výběrového řízení pak byl zakoupen 
víceúčelový stroj SCARAB MINOR. 

Jedná se o samosběrný stroj konstruova-
ný pro použití v městském provozu jako 
chodníkový a silniční zametač. Stroj je 
osazen přední mycí lištou pro mokré 
čištění komunikací a vysokotlakým čis-
tičem (WAP), který bude využíván pro 
mytí dopravního značení a kontejnerů 
sběrných hnízd. Po úpravě může být vy-
užíván i na zalévání městské zeleně.

Celkové náklady na pořízení stroje 
byly 3 624 261 Kč (včetně DPH), celková 
výše dotace činila 3 213 000 Kč, náklady 
TBS 411 261 Kč (včetně DPH).

Tento nový stoj nahradí stávající 19 let 
starý pracovní stroj BUCHER CITY 
CAT, který v naší organizaci již nebude 
mít využití a bude nabídnut k prodeji.

Roman Hůla, ředitel TBS

Starý BUCHER CITY CATNový SCARAB MINOR

Čistá Sázava
Pátý ročník akce s názvem Čistá řeka 

Sázava na Vysočině je naplánován na 7. – 
12. dubna. Díky dobrovolníkům bude na 
Vysočině vyčištěn úsek dlouhý cca 60 km. 
Akce je podporována i městem Světlá nad 
Sázavou. Loni se do čištění řeky zapoji-
ly obě světelské základní školy, členové 
rybářského svazu a turistického oddílu. 
Dobrovolníci, kteří mají zájem pomoci 
řece od odpadků i v letošním roce, se mo-
hou přihlásit a získat informace na webo-
vých stránkách organizátorů akce – www.
kralovska-stezka.cz a na telefonním čísle 
774 709 322. Vítání jsou všichni – jednot-
livci, rodiny, spolky a zájmová sdružení. 
Pracovní pomůcky a občerstvení zajistí 
organizátoři akce, jako odměnu a vzpo-
mínku na akci dostanou dobrovolníci slu-
šivá trička nebo šátky s logem akce.

Jitka Gögeová, referentka OŽP

Chovatelská přehlídka trofejí
Jako každoročně i letos proběhne cho-

vatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené 
v mysliveckém roce 2013 v honitbách 
okresu Havlíčkův Brod. Chovatelská 
přehlídka se koná v Perknově u Havlíčko-
va Brodu v sále restaurace U Palánů, ve 
dnech 3. až 8. května, denně od 9:00 do 
17:00 hod. Slavnostní zahájení chovatel-
ská přehlídky proběhne 3. 5. v 9:00 hod.

V rámci chovatelské přehlídky je za-
řazen také program pro školy, a to dne 
6. 5. od 9:00 do 14:00 hod., při kterém 

Z odboru životního prostředí

bude zajištěn odborný výklad o myslivos-
ti a přírodě.

Zároveň během víkendu (3. až 4. květ-
na) proběhne prodejní výstava společnosti 
EUROHON, s. r. o., výrobce z parohovi-
ny (knoflíky, příbory, servírovací nádobí, 
vycházkové hole, píšťalky, vábničky, po-
velky aj.).

Pořádající městské úřady Havlíčkův 
Brod, Světlá nad Sázavou a Chotěboř ve 
spolupráci s Českomoravskou myslivec-
kou jednotou, OMS Havlíčkův Brod, sr-
dečně zvou všechny příznivce myslivosti, 
přátele přírody, děti a učitele.

Bc. Julie Němcová, DiS.
referentka OŽP

Kriminalita na Světelsku

Podezřelý R. K. dne 22. 2. jako spo-
lucestující na zadním sedadle osobního 
vozidla jedoucího ze Světlé n. S. do Led-
če n. S. odcizil z kožené zapnuté kabel-
ky mobilní telefon zn. Samsung Galaxy 
společně s finanční hotovostí ve výši 
1 500 Kč. Tím poškozené způsobil cel-
kovou škodu ve výši 9 200 Kč. Podezře-

lému bylo sděleno podezření pro přečin 
krádeže a samotný spisový materiál po-
stoupen Okresnímu státnímu zastupitel-
ství v Havlíčkově Brodě k dalšímu řízení.

Dne 2. 3. dosud neznámý pachatel 
vnikl do objektu mateřské školy v ulici 
Na Sídlišti, kde vypáčil plastové okno 
vedoucí na WC, následně prohledal pro-
story a odcizil finanční hotovost. Dne 
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▶

Ulice Nové město 
– dům čp. 65
První zmínka o domku pochází z roku 

1832, v roce 1857 jsou jako zde bydlící 
majitelé uváděni Antonín (46) a Petro-
nilla Kudrnovi, s nimiž bydlela matka 
Antonie Kudrnová (77) a děti Marie (17), 

Josef (13), Antonín (11), Václav (8), Jan (4) 
a František (2).

Dalšími známými majiteli byli v roce 
1881 Václav a Marie Stýblovi. V roce 1903 
je zapsán Václav Stýblo mladší, v roce 
1905 Josef a Terezie Nekolovi, kdy podali 
majitelé žádost o povolení přestavby:

„Zamýšlíme na místě starého komínu 
zříditi nový cylindrový komín s číštěním 
ze střechy a dále rozbourati černou ku-
chyň a upraviti ji v kuchyňku světlou, 
k čemuž podotýkáme, že okno seřídíme 
ve zdi do dvora položené.“ 

Další žádost se týkala adaptace spo-
čívající v nahrazení tří dřevěných stěn 

stěnami cihlovými. Obě úpravy byly po-
voleny a obě prováděl Jan Zeman, mistr 
zednický ve Světlé n. S.

Dle volebního seznamu z června 1921 
zde bydleli vrtač granátů Vilém Ma-
rek (*1835), domkářka Terezie Nekolo-
vá (*1861) a pletačka Františka Ulipová 
(*1884). Od roku 1923 je jako majitel 

2. 3. třicetiletý muž, který byl pod vlivem 
alkoholu, v pivnici Malý Honza ve Svět-
lé n. S. při taneční zábavě v nestřeženém 
okamžiku odcizil na barovém pultu volně 
odloženou dámskou kabelku, která ob-
sahovala mobilní telefon a platební karty. 
Jmenovaný se tak dopustil přečinu neo-
právněného opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku, přičemž mu 
bylo sděleno podezření z daného přečinu.

Dne 3. 3. byly zdejší součásti Poli-
cie ČR zahájeny úkony trestního řízení 
pro podezření z trestného čin zanedbá-
ní povinné výživy, kterého se dopustil 
T. P. tím, že řádně neplnil nebo plnil 
pouze částečně vyživovací povinnost na 
svého nezletilého syna, která mu byla 
stanovena rozsudkem okresního soudu.

Neznámý pachatel dne 7. 3. vnikl na 
pozemek Základní školy v Lánecké uli-

ci, vypáčil dřevěné okno v prvém patře 
budovy školy a prostory prohledal. Od-
cizil finanční hotovost a způsobil škodu 
na zařízení 3 500 Kč. Dále rozbil skleně-
nou výplň okna autoopravny Josef Luža 
v Nádražní ulici, objekt prohledal a na 
zařízení způsobil celkovou škodu ve 
výši 3 000 Kč.

Dne 7. 3. dosud nezjištěný pachatel 
vnikl po vylomení dřevěné stěny do 
stodoly nacházející se na pozemku re-
kreační chaty v obci Kochánov, kterou 
prohledal a odcizil přímočarou pilu, ští-
pací sekeru, el. motor a další věci, vše 
v hodnotě 8 200 Kč.

Neznámý pachatel dne 12. 3. vstoupil 
na zahradu řadového domu v ulici. 
U Stromečku, kde se vloupal do suterénu 
domu a garáže, prostory prohledal a na 
zařízení způsobil škodu ve výši 500 Kč.

Dne 12. 3. byl ve Světlé n. S., policií 
kontrolován řidič motorového vozidla 
zn. Citroen, který byl vyzván k orientač-
ní pasivní dechové zkoušce přístrojem 
Dräger, zda není ovlivněn alkoholický-
mi nápoji, přičemž byla naměřena pří-
tomnost alkoholu v dechu 1,53 promile. 
Jmenovaný je podezřelý z přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky.

Dne 13. 3. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro trestný čin pokusu vlou-
pání do objektu zemědělského učiliště 
ve Světlé n. S., kde se pachatel po rozbití 
skleněné výplně okna pokusil vniknout 
do prostor kanceláře.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení Policie ČR

Světlá nad Sázavou
policejní stanice Ledeč nad Sázavou
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▶ ží, v listopadu 2009 došlo ke změně na 
prodejnu dětských potřeb, v lednu 2010 
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, jímž 
se povoluje užívání prvního nadzemní-
ho podlaží, v němž se nachází prodejna 
spotřebního zboží včetně hygienického 
zázemí. V červenci 2010 bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí na zbývající část 
prvního nadzemního podlaží, na druhé 
nadzemní podlaží – penzion (5 x dvou-
lůžkový pokoj, 2 x jednolůžkový pokoj, 
kuchyňka, klubovna) a na část třetího 
nadzemní podlaží. A konečně v dubnu 
2011 bylo vydáno kolaudační rozhodnu-
tí na zbývající část třetího nadzemního 
podlaží (čtyři bytové jednotky s vnitřní 
dispozicí 2 + kk).

Text a foto: Jaroslav Vála

V Čechách
• před 670 lety 30. dubna 1344 bylo 

založeno pražské arcibiskupství pa-
pežem Klimentem VI., prvním ar-
cibiskupem se stal Arnošt z Pardu-
bic; současně byl položen základní 
kámen ke stavbě katedrály sv. Víta 
na Hradě;

• před 260 lety v roce 1754 byly vy-
dány první zemské lesní řády pro 
Čechy a Moravu; propagovaly ob-
novu a ochranu lesů a rovnoměrnou 
těžbu.

Ve světě vědy a techniky
• před 390 lety v roce 1624 Holanďan 

Cornelius Drebbel zkonstruoval 
ponorku, v níž překonal vzdálenost 
mezi Westminsterem a Greenwi-
chem v Anglii za tři hodiny;

• před 150 lety v roce 1864 Němec 
E. Schultze poprvé vyrobil ze střel-
né bavlny bezdýmný střelný prach.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 290 lety v roce 1724 byla zá-

sluhou cechu kameníků, zedníků 
a tesařů postavena na světelském 
náměstí socha sv. Josefa;

• před 150 lety v roce 1864 byla zru-
šena plavba dříví po Sázavě do Pra-
hy; posledním panským plavcem 
dříví byl J. Peterka z Benetic.

Josef Böhm

Stalo se

uváděn Karel Vacek. Ten v roce 1958 
podal žádost o povolení výměny lepenko-
vé střešní krytiny za eternitovou.

V roce 1987 bylo vypracováno „Tech-
nicko-ekonomické hodnocení bytového 
fondu objektu navrženého k demolici“, 
stáří domu odhadnuto na 155 roků, vý-
kupní cena stanovena na 33 428 Kč, ná-
klady na vlastní demolici a odvoz sutin 
36 000 Kč. Ve „Vyjádření k akci Výstav-
ba bytových domů v ulici Nové město“ 
ze dne 10. března 1988 Hana Novotná, 
bytem Rozkoš 491, podepsala souhlas 
s prodejem domku s tím, že požaduje 

„náhradní byt v již postavených bytových 
domech“. 

KPB neboli „komplexní bytová výstav-
ba“ se po listopadu 1989 již neuskuteč-
nila a Hana Semerádová, roz. Novotná, 
v roce 1992 prodala jednu polovinu dom-
ku manželům Zdeňkovi a Ing. Lence Du-
šátkovým, bytem Druhanov, a druhou 

polovinu manželům Zdeňkovi a Marii 
Hurským, rovněž z Druhanova. O dva 
měsíce později manželé Dušátkovi pro-
dali svoji polovinu domku manželům 
Pavlu a Ivaně Kovandovým. Následně 
došlo k rekonstrukci domku na prodejnu 
zlatnického, hodinářského a dárkového 

zboží. Stavební povolení bylo vydáno 
v červenci 1992, kolaudační rozhodnutí 
v září téhož roku. 

V létě 2004 byl domek zbourán a na 
jeho místě vyrostl nový víceúčelový ob-
jekt, který byl kolaudován po částech 
a dostal opět číslo popisné 65. 

V červenci 2009 bylo vydáno kolaudač-
ní rozhodnutí, kterým se povoluje užívá-
ní kanceláře včetně hygienického zázemí 
a skladu v prvním nadzemním podla-

Zapomenutý světelský rodák Karel Stein

Otevřete-li jakoukoliv publikaci, kde 
jsou vzpomínáni významní rodáci ze 
Světlé nad Sázavou, opakují se stále 
jedna a tatáž jména. Přitom je spousta 
dalších, která dosud vyslovena nebyla, 
protože je nikdo nezná.  Jedním z těch 

nejvýznamnějších  je židovský právník, 
žurnalista a dopisovatel sionisticky ori-
entovaných českých novin pro mládež 
nazvaných „Jaldut,“ Karel Stein. Jeho 
jméno a následných několik informací 
o něm jsem zcela náhodně objevila v pu-



strana 13 duben 2014 Světelský zpravodaj

▶

blikaci Rudolfa M. Wlascheka nazvané 
Biographia Judaica Bohemiae (Dort-
mund 1995). Zde se dočítáme, že Karel 
Stein se narodil ve Světlé nad Sázavou 
22. května 1906. Vystudoval právnic-
kou fakultu v Praze a nějaký čas v Pra-
ze také jako právník působil. V letech 

1939–1943 byl předsedou venkovského 
oddělení pražské Židovské národní obce. 
V roce 1943 byl transportován do ghe-
tta v Terezíně, odtud pak v roce 1944 
do koncentračního tábora v Osvětimi. 
Naštěstí přežil a roku 1945 se vrátil do 
Prahy. 

Jméno i osud tohoto ve Světlé zcela 
neznámého rodáka mne zaujaly natolik, 
že jsem se rozhodla vypátrat, jak je mož-
né, že jej regionální historie nezná. Díky 
ochotě a laskavosti lidí schopných mi po-
moci se během krátké doby tuto záhadu 
podařilo vysvětlit. Tím nejsprávnějším 
krokem byla spolupráce s Židovským 
muzeem v Praze. Zde mi paní dr. Lenka 
Šindelářová doporučila diplomovou prá-
ci Jaroslava Kadlece nazvanou Rada ži-
dovských náboženských obcí – politika 
židovské organizace (Brno 2009) http://
is.muni.cz/th/143626/ff_m/Diplomova_
prace.pdf. a také mi v příslušné matrice 
vyhledala zápis o narození Karla Stei-
na s informacemi o rodičích, jimiž byli 
Siegfrid (Vítězslav) Stein, obchodník 
ze Světlé nad Sázavou a Agnes, rozená 
Lengsfeldová. 

Z diplomové práce se dovídáme, že 
po návratu do Prahy se Karel Stein stal 
předsedou pražské Židovské národní 
obce a byl také členem přípravného vý-
boru Rady židovských náboženských 
obcí. Měl hlavní podíl na organizování 
venkovských náboženských obcí a zno-
vuobnovení činnosti Židovského muzea 
v Praze. 

Po uchopení moci komunisty v roce 
1948 emigroval. Zemřel v roce 1961 
v Jeruzalémě v Izraeli. Totéž se o něm 
dočtete ve Věstníku VII, 1945, č. 3 (28. 
10. 1945), s. 23; Monika Hanková, Kapi-
toly z poválečných dějin…, s. 40. 

Právě jména rodičů se ukázala být tím 
správným klíčem k celé záhadě. Díky 
seriálu článků Kdysi a dnes zabývajících 
se historií domů ve Světlé a připomí-
najících jejich pradávné majitele, zná-
me dům i osud Karla Steina ve Světlé. 
Dům, ve kterém Steinovi bydleli, a kde 

se v květnu roku 1906 Karel narodil, byl 
dnes už neexistující dům čp. 17 v sou-
sedství radnice, zbouraný v roce 1983 
(Světelský zpravodaj, duben 2001). 

Otec Siegfried však v roce 1911 zemřel 
a byl pohřben na světelském židovském 
hřbitově. Jeho náhrobek zde zůstal docho-
ván. Vdova Anežka Steinová se po smrti 
svého manžela odstěhovala v roce 1912 
se svými šesti dětmi do Prahy. Karel tedy 
nestrávil ve Světlé více než prvních šest 

let svého krátkého života. Odchod rodiny 
do Prahy vysvětluje, proč je zde zapome-
nuta a není připomínána ani v knize Židé 
na Havlíčkobrodsku, vydané v roce 2006 
Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

Smutnému osudu, který potkal za ně-
mecké okupace pozdější obyvatele domu 
čp. 17, rodinu obchodníka Rudolfa Picka, 
neunikl Karel Stein ani v Praze. Letos 
tomu bude již 70 let, kdy putoval z Te-
rezína do vyhlazovacího koncentračního 
tábora v Osvětimi. Že přežil, bylo ma-
lým zázrakem, ale jeho zdraví bylo patr-
ně podlomeno, neboť, jak je výše uvede-
no, zemřel již v roce 1961. 

Poděkování za to, že mohl tento krát-
ký příspěvek k regionální historii vznik-
nout, patří paní dr. Lence Šindelářové 
z Židovského muzea v Praze a panu 
Jaroslavu Válovi, který mi připomněl 
obyvatele domu č. 17 a na moji prosbu 
dvakrát navštívil světelský židovský 
hřbitov, aby vyhledal a vyfotil náhrobek 
Vítězslava Steina, otce Karla Steina.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Jaroslav VálaNáhrobek Vítězslava Steina

Židovské matriky (http://www.nacr.cz/C-fondy/zm.aspx) jsou uloženy v I. oddělení Národního archivu na Praze 6 v Dejvicích, 
přičemž velká část je přístupná také online http://www.badatelna.cz/fond/1073).

90 let Junáka na Světelsku

(pokračování)
Stručná historie světelského skau-

tingu (1924–2014) z pera skautského 
nestora s použitím oddílových kro-
nik, různých dokumentů a vzpomí-
nek pamětníků. Tomuto významné-
mu výročí byla do 6. dubna věnována 
stejnojmenná výstava v Galerii Na 
Půdě.

1932
Oddílu se ujal nový vůdce br. Fiala-

-Šerif, okresním zpravodajem byl jme-
nován br. M. Holzer. Přistoupilo něko-
lik nových členů a v dubnu se konala 
ustavující schůzka skautek. V květnu 
se světelští skauti účastnili třídenní-
ho propagačního tábora v Přibyslavi, 
začátkem června skládali v Pohled-
ské stráni noví členové skautský 
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▶ slib. Od 29. června do 26. července 
uskutečnili u Franclova mlýna na Že-
livce nedaleko Kožlí tábor v „Údolí 
mlh“. 

Vznikl pod borovým lesem na bře-
hu řeky mezi vrbičkami, jeho stavbu 
poeticky v kronice popsal a vlastními 

kresbami doplnil br. Otokar Čermák-
-Grizzly. Bohužel část textu se nedo-
chovala, zřejmě z důvodu požáru klu-
bovny.

Od roku 1934 až do rozpuštění Juná-
ka nacisty v říjnu 1940 je velmi málo 
zpráv, oddílové dokumenty a kroniky 
nejsou k nalezení. O tom, že 1. oddíl 
existoval, svědčí několik zachovaných 
materiálů u činovníků, kteří je schra-
ňovali.

Krásná příroda v okolí Světlé a sa-
mozřejmě řeka Sázava lákaly k táboře-
ní mnoho skautských oddílů. Návštěvy 
jejich táborů a přátelské styky s nimi, 
ať již to byli skauti z Německého Bro-
du, Chotěboře, Kutné Hory, Kolína, či 
z Prahy, byly pro světelské skauty in-
spirací i zdrojem zkušeností.

1945
Konečně přišlo jaro, květnové dny 

a s nimi konec fašistického temna. Na-
stal neuvěřitelný masový vstup chlapců 
a dívek do obnoveného Junáka. Stře-
diskovým vůdcem se stal br. Hugo Bo-
nner. Ve Světlé byly v té době tři oddíly 
skautů s vlčaty a dva oddíly skautek 
se světluškami a všichni pracovali ve 
prospěch města. Dláždilo se náměstí 
a Dolní ulice, kde do té doby byly „ko-
čičí hlavy“, skauti a skautky každý den 
navečer kopali a odnášeli staré kameny 
na hromady, o sobotách pak pracovali 
celý den.

V září začaly skautky psát první zá-
znamy družinové činnosti, oddílovou 
vedoucí zvolily Vlastu Práškovou a je-

denáct jich podniklo dvoudenní výlet 
do Želiva.

1946
Na jaře se oddíly skautů a skautek 

zúčastnily oslavy v Kobylím dole na 
počest partyzána Pulce. To, co násle-

dovalo, byla doslova katastrofa. Od-
díl bývalých partyzánů, kteří stříleli 
na počest zabitého druha, nedodrželi 
bezpečnostní zásady a přestřelili elek-
trické vedení, které spadlo na lidi. Vý-
sledkem bylo 13 mrtvých, mezi nimi 
i jedna skautka z Prahy.

V létě se konaly dva tábory, žňový 
v Buřenicích, další na Jihlávce. V le-
tech 1946 až 1948 vycházel střediskový 
oběžník Marabu.

1947
Vůdcem střediska stále Hugo Bonner, 

vůdcem 1. oddílu skautů br. Antonín 
Zeilinger, zástupcem br. Josef Ptáčník. 
Ve dnech 14. a 15. června se konaly 
Junácké dny, na jižním okraji zámec-

kého parku byl slavnostně odhalen pa-
mátník A. B. Svojsíka a Jiřího Wolke-
ra. Pamětní desku i hrubě opracovaný 
kámen zhotovilo kamenosochařství 
Antonína Podpěry vlastním nákladem 
a věnovalo místnímu středisku Junáka. 
Oslav se zúčastnily také vodní skautky 
z Havlíčkova Brodu, které připluly na 
pramičce.

V srpnu se konaly tábory na Želiv-
ce u Vojslavic a v Prášilech na Šuma-
vě, který byl organizován na základě 
smlouvy s firmou Zátka. Klubovna 
byla v Lánecké ulici v domku patří-
címu rodině br. Šilhána. Skauti opat-
řili topné dřevo pro oddílové schůzky, 
skautky klubovnu uklízely. V říjnu 
byla zvolena novou oddílovou vedoucí 
skautek ses. Tejkalová, oddíl měl dvě 
družiny – Jitřenky s rádkyní  ses. No-
emi Čechovou a Veverky s rádkyní ses. 
Jiřinou Vaňhátovou (Prosovou), kroni-
ku si vzaly na starost ses. Habásková 
a Šafaříková.

1948
Ve dnech 11. a 12. září se konaly Ju-

nácké dny, u příležitosti 25 let trvání 
světelského Junáka byl vydán Skautský 
almanach 4́8 s příspěvky br. Bedřicha 
Doležala-Bédi a Otokara Čermáka-

-Grizzlyho o začátcích skautingu ve 
Světlé.

Do konce roku již žádné zápisy do 
kroniky nepřibyly, pouze vyšel oběž-
ník Marabu s kusými zprávami. Všich-
ni cítili, že s vládou komunistů přichází 
nepříznivá doba, nová totalita.

1949
Skautské tábory se konaly v Jiřicích 

nedaleko Pohoří na Šumavě a u Ně-
meckého Benešova (přejmenován na 
Benešov nad Černou) na rozhraní No-
vohradských a Slepičích hor.

1950
Vůdcem střediska i všech oddílů br. 

Josef Šilhán-Nobill, zástupcem Vladi-
mír Kopic z Bohušic. Dle registračních 
karet došlo ke kolektivnímu členství ve 
Svazu československé mládeže s ná-
zvem Junák v SČM a posléze byl Junák 
úředním výnosem ministerstva vnitra 
zrušen. 

Na dlouhých téměř dvacet let nesvo-
body, do roku 1968, se i ve Světlé za-
vřela nad skautingem voda.

(pokračování příště)
Zpracoval 

Miroslav Plachý-Miki 
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Karneval ve školní družině

20. února se konal v naší školní druži-
ně karneval. Po obědě jsme se převlékly 
do masek a přesunuly se do tělocvičny. 
Zde jsme si zahrály zajímavé hry, zasou-
těžily si a s chutí zatancovaly. Na závěr 
bylo vyhodnoceno pět nejhezčích masek, 
jejichž majitelé dostali malou odměnu. 
Těšíme se, že si vše za rok zopakujeme.

Děti ze ŠD při ZŠ Komenského
Foto: Libuše Doležalová

Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na duben:
Pondělí:	8:30	–	11:30	hod.

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.
17:00	hodin-18:00	hod. - Hodina pro 
předškoláky – koná se v nových prosto-
rách MC Rolnička – Pěšinky 971

Úterý:	 19:00	hod.
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička.

Středa:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí

Pátek:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí
Klokánek – Pohybové aktivity pro rodiče 
s dětmi pro všestranný pohybový rozvoj 
dítěte.

Pohybové	aktivity	Klokánek:
 25. 4. Horolezecká stěna 

Výtvarná	dílna:
 2. 4. Výroba jarního věnce
 4. 4. Fimo dílna
 7. 4. Výroba květináče z pedigu 
 9. 4. Výroba slunečnice   
 11. 4. Velikonoční miska
 14.-18. 4. Velikonoční týden
 21. 4. Volno
 23. 4. Veselá zvířátka
 28. 4.  Batikování oblečení pro nejmenší
 30. 4. Výroba čarodějnice

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…

Lyžařský výcvik

Základní škola Komenského jako ka-
ždoročně připravila žákům příjemný 
pobyt v Orlických horách. Lyžařský 
kurz byl sestaven z žáků sedmých roč-

níků a doplnili ho žáci osmé třídy a prv-
ního stupně. 

V sobotu 22. února dopoledne jsme 
se ubytovali na chatě Lenka v Deštném 
v Orlických horách, v místní části Jed-
lová. Přestože k nám letos počasí neby-
lo příliš přívětivé a sněhové podmínky 
nebyly ideální, lyžovali jsme každý den. 

První dny jsme výcvik absolvovali 
na menší sjezdovce přímo za chatou 
a poté jsme se tři dny dopravovali ob-

jednaným skibusem na velké sjezdovky 
do areálu v Deštném. Kromě lyžová-
ní jsme podnikli také túru po zdejším 
okolí a jedno odpoledne jsme věnovali 

sportovním soutěžím a společenským 
hrám na chatě. 

Celý výcvik jsme zakončili závody ve 
slalomu a poslední večer vše vyvrcho-
lilo maškarním plesem a udílením cen. 
V sobotu 1. března už nastalo pouze ba-
lení, velký úklid a návrat domů. Nezbý-
vá než doufat, že se takto vydaří i další 
lyžařské výcviky.

Anežka Šebestová, Markéta Rappová, 
žákyně 8. b
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Studijní zájezd do Londýna a Paříže

Základní škola Komenského pro nás 
na počátek března uspořádala studijní 
zájezd do Londýna a Paříže. 

V úterý 4. března ráno jsme u školy na-
stoupili do autobusu a vydali se přes Ně-
mecko a Belgii do francouzského přístav-
ního města Calais, kde jsme s autobusem 
najeli na trajekt. Přestože se plavba ode-

hrála v nočních hodinách, byla opravdu 
kouzelná, během plavby jsme chodili po 
palubě a poslouchali jsme moře, po chvíli 
se v dálce objevila světla anglického pří-
stavu Dover. Když jsme se s autobusem 
dostali na pevninu, naše cesta pokračovala 
do Londýna, kam jsme dorazili v ranních 
hodinách.

V Londýně jsme strávili tři dny a navští-
vili jsme mnoho zajímavých míst a pamá-
tek. Snídani, večeři a nocleh jsme měli za-
jištěné v anglických rodinách, každý z nás 
měl tak možnost poznat život Angličanů 
a ochutnat typická anglická jídla, pravý 
anglický čaj s mlékem, rybu a hranolky, 
tousty... Během našich cest po Londý-

Masopust

ly, chleba se sádlem byl z občerstvení 
U Havlů.

Když byl vynesen rozsudek nad koby-
lou, účastníci se rychle rozešli. Jediné, co 
akci nepřálo, bylo bohužel počasí. Maso-

pustním úterkem skončilo podle tradic 
veselí. Popeleční středou začal čtyřiceti-
denní půst před Velikonocemi. A na ma-
sopust si musíme počkat zase rok.

J. M.

Žáci a učitelé ze ZŠ v Komenského 
ulici připravili – jako již tradičně – na 
masopustní úterý 4. března veselý prů-
vod s masopustními i karnevalovými 
maskami.

Pan starosta oficiálně schválil žádost 
o povolení masopustního dovádění. Za 
odměnu dostali představitelé našeho 
města kytice ozdobené jitrnicemi a jelity.

Na pódiu děti zazpívaly několik tra-
dičních písní, pak byly představeny 
nejdůležitější postavy průvodu a vyhod-
noceny nejhezčí dětské masky. Letos 
byla nově odměněna i nejoriginálnější 

skupinová maska. Vybrat mezi tajem-
ným fotbalovým týmem, pytli mouky, 
postavami z pohádky Mrazík a dalšími 
bylo opravdu těžké. Nakonec zvítězila 
svatba.

Příjemnou atmosféru podtrhovala ve-
selá hudba a samozřejmě tradiční dobro-
ty. Koblihy vyrobila děvčata z naší ško-



strana 17 duben 2014 Světelský zpravodaj

ně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, 
a na vlastní oči jsme tak viděli to, co zná-
me pouze z televize, internetu a školních 
učebnic. Tak třeba při procházce kolem 
Westminsterského paláce s hodinovou 
věží se zvonem Big Benem na břehu řeky 
Temže nám průvodkyně vyprávěla, že 
zvon je prasklý a nezní v čistém tónu, ale 
pootočením zvonu se docílilo, že může 
být i nadále používán. Před Buckingham-
ským palácem je červená silnice – to aby 

Z domova pro seniory

Ve čtvrtek 30. 1. se uskutečnila další 
tradiční Kavárnička. K poslechu a pro zá-
jemce i k tanci zahrál opět pan Černý, kte-
rému moc děkujeme za to, že nám již tak 
dlouho a pravidelně chodí potěšit naše uši. 

Další setkání s pejsky z Canisterapeu-
tického sdružení proběhlo 19. 2. Opět 
přijeli dva pejsci, kteří klienty svou pří-
tomností, jak doufáme, potěšili. Zajisté 
přijedou brzy zase.

Dne 20. 2. proběhla druhá přednáška 
Univerzity slunečního věku na téma Jan 
Zrzavý – malíř. Přednášejícím byl Mgr. 
Jaroslav Staněk. Přednáška opět sklidila 
úspěch a návštěvnost byla veliká. Předná-
šejícímu děkujeme.

Ve čtvrtek 27. 2. proběhla opět Vaše 
oblíbená Kavárnička s panem Černým. 
Tentokrát došlo i na vyhlášení vítězů naší 
soutěže v kuželkách a šipkách. Vítězové 
byli odměněni. 

V pondělí 3. 3. jsme si společně při-
pomněli, jak to chodilo o masopustu 
a společně vytvořili masopustní koblížky. 
Vzhledem k tomu, že koblížků byla velká 

hromada, pochutnali si všichni, kdo při-
dali ruku k dílu.

V úterý 4. 3. se uskutečnila masopustní 
zábava, která se opět protáhla až do ve-
černích hodin. Různorodých masek se 
sešlo hodně, a zúčastnění tak měli na co 
koukat. Masopustní rej začal průvodem 
a pokračoval tanečkem masek. Potom se 
k tanci přidali i všichni ostatní. K tanci 
již tradičně zahrála kapela Č.A.S.S., kte-
rá zahrála i na přání jednotlivců. Letošní 
maškarní ples se velice vydařil a už se 
těšíme na další.

Monika Horáková

se nemusel natahovat červený koberec 
pro královnu, a prý je to také kvalitnější 
materiál. London Eye – ohromná atrakce, 
na kterou bychom se opravdu neodvážili 
vstoupit. Trafalgarské náměstí s velikou 
sochou modrého kohouta, jeli jsme tune-
lem pod Temží, který je klikatý, protože 
v dřívějších dobách se jím jezdilo i s koň-
mi a ti by se v tunelu při spatření světla 
na konci dlouhé chodby splašili. Navštívili 
jsme také fotbalový stadion FC Chelsea 

a prohlédli si i šatny hráčů a stáli jsme na 
místě, kde se natáčejí rozhovory s fotbalis-
ty pro televizi.

Na zpáteční cestě z Anglie do Paříže 
jsme u přístavního města Doveru navštívi-
li nádherné bílé Doverské útesy, při pohle-
du z útesů dolů na moře se nám všem tajil 
dech nad tou přírodní krásou. Následovala 
zpáteční plavba trajektem do Francie, kte-
rá se tentokrát odehrála ve dne, a opět jsme 
si ji užili na palubě trajektu, ve Francii noc 

v hotelu F1, v sobotu ráno cesta do Paříže 
přímo k Eiffelově věži, poté cesta ke slav-
né katedrále Notre-Dame, na Sorbonnu, ke 
galerii Louvre a večerní projížďka lodí po 
řece Seině.

Zájezd byl nádherný díky slunečnému 
a teplému počasí, také díky těm krásným 
místům, která jsme navštívili a hlavně 
díky tomu, že jsme se všichni v pořádku 
a zdraví vrátili domů. Všichni si teď doma 
můžeme na internetu najít fotografie mno-
ha památek v Anglii i v Paříži, které jsme 
viděli na vlastní oči, u kterých jsme stáli  
a můžeme se tam ve vzpomínkách kdykoli 
vrátit.

Rozárka Stejkozová, 5. tř.
František Bartuněk, 8. b

ZŠ Komenského
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Play Strindberg, to je herecká partitura pro mistry

Švýcarský dramatik Fridrich Dürren-
matt (1921–1990) považoval komedii za 
jediný žánr, který dokáže vyjádřit tragi-
ku dneška. Jak říkal, současnost nemá 
tragické hrdiny velkého formátu a zmat-
ku naší doby spíše odpovídá groteska.

Dürrenmatt se pro přepracování hry 
staršího dramatika Augusta Strindberga 
nerozhodl náhodou. Našel v ní doko-

nalou předlohu k tomu, aby se zrodily 
skvěle vystavěné dialogy, které mistrně 
popisují nekonečný manželský souboj, 
a to způsobem příkladně bezohledným, 
ale do morku kosti pravdivým. Humor, 
který se z těchto dialogů rodí, je často 
na ostří nože.

Z. Horní
(Zdroj: internet)

Legendární byla inscenace Komorního 
divadla v Praze z konce 60. let s Jarosla-
vou Adamovou, Svatoplukem Benešem 
a Václavem Voskou, v polovině 90. let se 
toto tragikomické komorní drama obje-
vilo s Karlem Heřmánkem, Petrem Po-
spíchalem a Danielou Kolářovou v reper-
toáru Divadla Bez zábradlí, v roce 2003 
na jevišti Ungeltu excelovali Jiří Lábus, 
Chantal Poullainová a Miroslav Etzler, 
v televizi Libuše Šafránková, Josef 
Abrhám, Ondřej Pavelka… A nejnověji 
v pražském Divadle Metro Zuzana Sla-
víková, Jiří Štěpnička a Vladislav Beneš.

V březnu se pultech knihkupectví obje-
vila zbrusu nová knížka světelské rodač-
ky Ivany Měkotové Ať se ti líbí na světě 

– jak sama říká: Obrázková knížka pro 
nečtenáře plná básniček pro čtenáře. To 
znamená, že je určena jak těm nejmenším, 
tak jejich starším sourozencům a zároveň 
všem, kteří své děti po světě provázejí, 
například učitelům v dětských kolektiv-
ních zařízeních. Dobře poslouží také jako 
dárek k narození dítěte, neboť má místo 
pro vepsání jména.

Text, ilustrace, grafická úprava i obálka 
jsou dílem Ivany Měkotové, knížka má 
72 stran a pevnou vazbu, vydalo ji nakla-
datelství LIKA KLUB Praha a vytiskly 
Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Objed-
nat ji lze v nakladatelství, nebo zakoupit 
v Knihkupectví Marie Bedrníčková.

Jaroslav Vála

Tip na knihu
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▶

Výstava 90 let Junáka na Světelsku

V pondělí 3. března se v Galerii Na 
Půdě konalo slavnostní zahájení vý-
stavy mapující 90 let skautské činnosti 

na Světelsku. Vernisáži byli přítomni 
tvůrci výstavy – oldskauti Miroslav 
Plachý-Miki, Věra Plachá-Puci a Josef 

Kopecký-Bill, iniciátoři z kulturního 
zařízení KyTICe, představitelé města, 
někteří členové rady a další hosté.

Úvodní slovo Miroslava Plachého 
přednesl Josef Kopecký, který poté vý-
stavu zahájil zatnutím sekyry do dřeva – 
skautským rituálem, kterým při ranním 
nástupu vždy začíná den na táboře.

Mezi nejobdivovanější exponáty be-
zesporu patří několik skautských tote-
mů, z nichž ten největší patří 1. oddílu 
Albatros. Jeho autorem je ledečský řez-
bář Jaroslav Urban, který jej vytvořil 
v roce 1991, stejně jako další dva menší 
totemy, indiánský kalendář a vlčí hla-
vu. Pozoruhodnými artefakty jsou také 
vlajky oddílu Albatros z roku 1968 
a družin Netopýrů a Jestřábů z oddí-
lu Javor. Nejcennější je ovšem původ-
ní krásně vyšívaná vlajka s nápisem 
1. oddíl skautů R. Č. S. Světlá n. S., kte-
rou světelským skautům v roce 1926 vě-
novala paní Čáslavská, matka prvního 
světelského vůdce skautů.

Ledečský oldskaut Stanislav Kovařík-
Sonny při zápisu do kroniky
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„Stand-up comedy čili sólové výstupy 
bavičů, specialita angloamerických barů, 
je snad nejkrutějším testem komiků. Na 
rozdíl od televizních estrád tu nikdo neve-
lí publiku, kdy má vděčně reagovat, herci 
se nemohou opřít o Zlaté slavíky ani o ba-
letky. Kdo nedokáže, aby divák zvedl ruce 
od sklenky, natož odložil doutník a zaplá-
cal, je vyřízen,“ napsala o tomto specific-
kém žánru filmová, divadelní a televizní 
kritička Mirka Spáčilová.

Z. Horní
(Zdroj: internet)

Kromě dokumentů a fotografií 
z různých akcí je na výstavě tolik troj-
rozměrných předmětů, že jen namátkou 
jmenuji skautský kroj, několik druhů 
skautských šátků, nášivky, vypalované 
a malované „placky“, skautská razítka 

a pamětní odznaky, publikace se skaut-
skou tematikou a několik oddílových 
kronik včetně té, do které se při návště-
vě města skautům podepsal prezident 
Václav Havel.

Ve vyhrazeném koutě stojí stan s pod-
sadou, což je mimochodem český vyná-
lez, trojnožka s kotlíkem, dvě vůdcov-
ská křesla a v sekci věnované vodním 
skautům jedna z mála dochovaných lo-
děk, takzvaný maňásek.

Výstava je prodloužena do 12. dubna, 
Galerie Na Půdě je otevřena v úterý až 
pátek od 9 do 16 hod., v sobotu a neděli 
od 13 do 16 hod.

Text a foto: Jaroslav Vála

Na stojáka

Pořad NA STOJÁKA – realizovaný 
v produkci filmového kanálu HBO – se 
zrodil před šesti lety. Originální česká 

„stand-up comedy“ vychází z tradice zná-
mé z angloamerických barů. Potencionál-
ní bavič se postaví před publikum pouze 
s mikrofonem a během několika minut 
zkusí svými vtipy, zpěvem či scénkami 
pobavit. V pořadu se představili známé 
tváře z řad českých herců a bavičů, ale 
i amatéři „z ulice“ a všichni společně do-
kazují, že komici u nás nezmizeli a inteli-
gentní humor tu stále existuje.

Ples v tanečním sále

19. dubna – hokejistů
Hraje:  Melodie z Ledče n. S.
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.
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Adam Bomb na Relax Rock Festu

Na třetím ročníku pohodového fes-
tivalu ve Světlé n. S., který se koná 
v sobotu 24. května v areálu Sport 
Baru Relaxa vystoupí fenomenální 
americký kytarista Adam Bomb se 
svojí kapelou. Adam je od února na 
evropském turné a chystá se také do 
Česka.

Adam je znám především svojí spo-
luprácí s Kiss, Led Zeppelin a AC/DC, 
kde se podílel na natáčení některých je-
jich písní. Při svém vystoupení používá 
spoustu pyroefektů a jeho koncerty tím 

gradují. Adam hudbou žije a koncertu-
je téměř každý den, ze svých cest má 
spoustu zážitků, které jsou jen těžko 
popsatelné.

Kdo je Adam Bomb? Seznamte se 
prosím:

První zmínky, které v jeho hudební 
kariéře stojí za to, se datují až do roku 
1979. Tehdy zakládá společně s budou-
cím zpěvákem Queensryche Geoffem 
Tatem svou první regulérní kapelu Ty-
rant. O rok později již absolvuje něko-
lik kytarových lekcí u nedostižného 

Eddie Van Halena a tato zkušenost ur-
čuje definitivně jeho další hudební vý-
voj. Ještě tentýž rok nastupuje v Seattlu 
do právě se formující skupiny TKO, se 
kterou později nahrává své první album. 
V roce 1981 se dostává do nejužšího 
výběru konkursu skupiny Kiss na uvol-
něné místo kytaristy, ale bohužel kvůli 
jeho nízkému věku je nakonec vybrán 
jiný „adept“ – však víme.

V roce 1982 se stěhuje do Hollywoo-
du a stojí u prvopočátku zrození skupin 
Guns n Roses a Black’n’Blue. Právě je-
jich kytarista a Adamův kamarád (sho-
dou okolností současný strunovládce 
ve skupině Kiss) Tommy Thayer ho 
přesvědčí, aby se vydal na sólovou drá-
hu. Chvíli zaskakuje za Yngwie Malm-
steena ve skupině Steeler, aby záhy s bý-
valými hráči Aerosmith, Riot a skupiny 
Billy Idola založil svou první samo-
statnou skupiny. Při nahrávání jeho asi 
největšího hitu I Want My Heavy metal 
z jeho debutového alba natočil basky-
tarové party dokonce Cliff Williams 
z AC/DC

Od té doby ale již uplynulo hodně let 
a Adam má na svém kontě mnoho alb, 
jak sólových, tak například se svým 
projektem Get Animal. Mimo jiné mů-
žeme jeho kytary slyšet na sólovém albu 
jeho dlouholetého přítele John Paul Jo-
nese z Led Zeppelin anebo třeba Micha-
ela Monroe z Hanoi Rocks.

Ve Světlé bude hrát poprvé, takže se 
můžete těšit na jeho brilantní kytaro-
vé show plné pyrotechnických efektů. 
Přijďte a uvidíte.

Na Relax Rock Festu kromě Adama 
vystoupí také stále populárnější kapela 
Dymytry, která přiveze novou desku 
s názvem Homodlak, slovenští Atmos-
ferik, dále pak Rimortis, Žádnej stres, 
Žralok ve zdi, Black Bull s Lucií Rou-
bíčkovou (Hlas Československa), No-
voveska a spousta dalších. Vstupenky 
v předprodeji jsou k mání v turistických 
infocentrech Havlíčkův Brod, Humpo-
lec, Ledeč n. S., Světlá n. S., ve Sport 
Baru Relaxa a v restauraci Maxim ve 
Světlé n. S. a v Elektro Relaxa Havlíč-
kův Brod. Vstupenky si můžete zakou-
pit také na dobírku emailem malina@
relaxa.cz. Veškeré informace najdete na 
www.relaxrockfest.unas.cz.

Tomáš Beránek
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na přelom května a června v Galerii Na Půdě
Stanislav a Ludmila Bartůškovi
Výstava grafik, kreseb a paličkované krajky 

manželů Bartůškových, výtvarníků z  Úsobí 
u Havlíčkova Brodu.

23. května od 9 hod. v divadelním sále
Zvířátka a loupežníci
Jedna z  nejznámějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si 

kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich staří 
pánové vyhnali. Při svém putování narazí v  černém lese na 
kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té se loupežníci 
usadili v  její chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem 
ke zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit. 
Veselá a svižná pohádka plná písniček z  repertoáru Divadla 
KAPSA, Andělská Hora. Délka pohádky 45 minut.

Kulturní zařízení KyTICe připravuje

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek:

Beletrie
Pošíval Zdeněk
Dědečkova věta

 – Čtenáři se dostává do rukou kroni-
ka školního pololetí roku 1945, kte-
rou si autor psal jako malý chlapec 
v době, kdy po bombardování Prahy 
odjel s maminkou k dědečkovi do 
Radňova. Později, v dospělosti, tou-
žil, aby se poselství vyřčené jedinou 
dědečkovou větou uprostřed příšer-
né doby zlovolnosti, nenávisti, zášti 
a obecně hrůzného šílenství dostalo 
k širšímu okruhu čtenářů jako postoj 
chování člověka k člověku.

Šindelář Vladimír
Zločiny za časů c. k. monarchie 

 – Není třeba si vymýšlet, stačí jen 
prolistovat zaprášené archivní do-
kumenty, aby před námi ožily sta-
ré, dnes už zcela zapomenuté zloči-
ny. Příběhy, které jsou v této knize 
popsány, se skutečně staly a ve své 
době způsobily hodně strachu 
a vzrušení..

Štolbová Tereza Nagy
Dcera padajícího listí 

 – Autorka místy až s brutální upřím-
ností a citovou hloubkou líčí dětství 
dítěte, které opustila matka, ocitlo se 
v ústavu a poté v péči adoptivních 
rodičů. Pohled dítěte, které nará-
ží na zeď nedorozumění, je vylíčen 
velmi sugestivně. Toto trauma mělo 
dalekosáhlé důsledky na psychiku 
holčičky a později dospívající dívky 
v podobě velkého osamění, mentál-
ní anorexie, sebepoškozování a se-
bevražedných tendencí.

Vermes Timur
Už je tady zas

 – Co kdyby Hitler v roce 1945 ne-
spáchal sebevraždu, ale jen usnul? 
A co kdyby se probudil roku 2011? 
Jak by se asi tvářil a našel by v na-
šem světě spojence? Hořká politic-
ká satira ukazuje současné Němec-
ko jako cynickou společnost, kterou 
žene kupředu bezskrupulózní touha 
po úspěchu a která je navzdory de-
setiletím demokracie naprosto bez-
branná vůči demagogům nejhrubší-
ho zrna.

Naučná literatura
Drábová Renáta
Písemná a elektronická komunikace

 – Jak napsat obchodní dopis, živo-
topis nebo plnou moc? Jaké oslo-
vení užít v e-mailu? Jak správně 
zpracovat elektronický dokument? 
Tato publikace je určena studentům 
středních škol, ale i široké veřejnosti. 

Díky ní zvládnete elektronické zpra-
cování písemností, jejich grafickou 
úpravu, pravopis i výběr vhodných 
slov.

Striová Miloslava
Děti, které se rodí v srdci 

 – Knížka vypráví o dětech, které se 
narodily v srdci svých náhradních 
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Z velikonočních tradic

Velikonoce jsou největšími křesťanskými 
svátky, pro jiné zase svátky jara, probouze-
jící se přírody a váže se k nim mnoho zvyků 
a tradic. Jednou takovou tradicí je umlkání 
zvonů na Zelený čtvrtek, kterou vysvětluje 
hned několik legend. Ta nejznámější říká, že 
zvony odlétají do Říma pro požehnání od 
Svatého otce, jiná zase tvrdí, že zvony uml-
kají proto, že se bojí velikonočních řehtaček 
a klapaček. Pravdou je, že zvony skutečně 

zmlknou a rozezní se opět na Bílou sobotu 
a je tomu tak i v případě čtyř zvonů na věži 
světelského kostela sv. Václava. Nejstarším 
a největším zvonem ve Světlé n. S. je zvon sv. 
Václav z roku 1569 ovládaný ručně, zvoní se 
na něj pouze při slavnostních příležitostech. 
Mladším a menším zvonem je umíráček, též 
ručně ovládaný, zvoní jen ve výjimečných 
případech. Mnohem mladšími zvony na 
věži kostela sv. Václava jsou zvony odlité 

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

rodičů, které si do života přinesly 
různé problémy a genetickou zá-
těž. Život s nimi nebyl a není pro-
cházkou růžovým sadem a knížka 
v sobě nese naději pro všechny, kdo 
by rádi dítě osvojili nebo přijali do 
pěstounské péče a bojí se, zda to 
zvládnou. 

Wagnerová Magdaléna
Příběhy starých pražských domů

 – Atmosféra časů dávno minu-
lých, silné staleté zdi, úzké por-
tály, rozmanitá domovní zname-
ní a pestrá paleta slohů a stylů, to 
všechno jsou domy staré Prahy. 
Příběhy známé i téměř zapome-
nuté mohou být pro čtenáře vhod-

ným návodem, kam se ubírat bě-
hem procházek naším starobylým, 
tajemným a překrásným hlavním 
městem.

Knihy pro děti a mládež
Krolupperová Daniela
Mizící hmyzíci 

 – Království růží postihlo zlé pro-
kletí. Bylo napadeno neznámými 
vetřelci, černými tvorečky, kte-
ří způsobili, že růžové keře začaly 
vadnout a chřadnout. Celému krá-
lovství hrozí zkáza. Příběh mizí-
cích hmyzíků je pohádka, která dět-
ským čtenářům pootevře okénko 
do tajemného světa dobře známých 
drobných živočichů. 

Laňka David
Vítejte v pekle

 – Tak jako se děti straší čerty, tak se 
čertí děti straší lidmi. Protože stejně 
jako je pro lidi peklo za trest, je pro 
čerty největším trestem ho opustit.

Václavková Tereza? 
Jak Egu dojel až na konec světa 

 – Jaké je to na konci světa a kudy 
se tam jede? Jaká zvířata tam žijí? 
Kde je ledovec a kde největší řeka? 
A jak se na takovou velkou výpra-
vu připravit? To vše ví malý trabant 
Egu a jeho kamarádi. Pohádka podle 
skutečné události vypráví o velkém 
dobrodružství malého autíčka.

Eva Kodýmová

v roce 1976 ve známé zvonařské dílně Dy-
trychových v Brodku u Přerova. První z nich 
je zasvěcen Panně Marii a ten druhý sv. Lu-
kášovi, mimo jiné patronu sklářů. Oba tyto 
zvony jsou již na elektrický pohon, a tak se 
o velikonočním Zeleném čtvrtku prostě vy-
pne přívod proudu.

Text a foto: jiv

Velikonoce

Historie Velikonoc se začala psát ve 
13. století před naším letopočtem. Židovský 
národ „Izrael“ žil tehdy 440 let v Egyptě 
jako méněcenná pracovní síla. Mojžíš se 
stal vůdcem národa a připravoval ho se 
svým bratrem Áronem na odchod z Egyp-
ta. Faraon neměl zájem propustit levnou 
pracovní sílu ze své země. Izraelský Bůh 
proto postupně sesílal na faraona a jeho 
zemi různé pohromy. Bůh přes Mojžíše 
varoval Izrael, aby se vyhnul poslední ráně 
pomazáním dveří jehněčí krví a připrave-
né jehně ať všichni Izraelité snědí s nekva-
šenými chleby a zeleninou ve spěchu před 
odchodem z Egypta.

Tuto poslední událost si židé dodnes 
připomínají na celém světě - odchod 
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▶ podrobeného národa z Egypta do 
zaslíbené země. Židovské slavení Veli-
konoc (Pesach, Paschy) má svá pravidla. 
Během oslav, které trvají celý týden, není 
v domácnostech nic kvašeného a svátky 
začínají večeří, kde každý úkon, chod, 
bylinky, voda či sklenice vína má svou 
symboliku a řád.

Křesťanské Velikonoce
Historie křesťanských Velikonoc je lo-

gicky podstatně mladší než židovská. Na 
přelomu letopočtu se v Betlémě narodil 
Ježíš, který přinesl pro lidi očištění a od-
puštění hříchů. Mesiáš chodil po Palestině 
a mluvil o tom, že lidé musejí žít jinak, 
aby se mohli přiblížit k Bohu a k sobě na-
vzájem. Svým kritickým postojem k vyš-
ším židovským vrstvám si vytvořil mno-
ho nepřátel. Zemřel během židovských 
svátků Pesach. Byl ukřižován i přesto, že 
římský zástupce Pilát ho prohlásil za ne-
vinného. Jako důvod smrti na kříži bylo 
uvedeno jeho rouhání a prohlašování se za 
krále židů.

Křesťané vyznávají, že Kristus byl 
v předvečer židovských svátků Pesach 
ukřižován za hříchy všech lidí. Zemřel 
na kříži, byl pohřben a třetí den byl 
vzkříšen z mrtvých. Svou smrtí a vzkří-
šením přemohl smrt a hřích. Křesťanem 
se člověk nerodí, ale stává se jím tehdy, 
pokud uvěří, že Kristus je skutečně Boží 
syn, který zemřel za jeho hříchy a žije 
podle jeho učení.

Velikonoce jako svátky jara
S Velikonocemi jsou spojeny i různé tra-

dice, které tu byly ještě před křesťanskými 
Velikonocemi. Zpočátku ale nebyly spojo-
vány s termínem Velikonoc, které nemají 
pevné datum, ale slaví se první neděli po 
prvním úplňku od jarní rovnodennos-
ti. Skoro všechny národy uctívaly konec 
zimy a příchod jara.

Na slovanském území bylo zvykem vy-
nášet slaměnou figurínu v dívčích šatech 
a házet ji do potoka. Nad jarem a létem 
vládla bohyně Vesna. Jí se naši předkové 
snažili zalíbit různými kultovními obřady. 

Přízeň Vesny měla přinést do života do-
statek úrody a zdraví. Z těchto tradic nám 
zůstal snad jenom jarní úklid a pomlázka. 
Koledníci dostávají za odměnu symbol 
plodnosti a hojnosti – velikonoční vajíč-
ko. Za velikonočním zajícem už stojí vliv 

západní civilizace, která s naší kulturou 
nemá mnoho společného.

Přeji Vám všem klidné a milostiplné 
prožití Velikonoc!

Marek Marcel Šavel
Foto: Jiří Víšek

Soutěž automobilových modelů

Velice zajímavý sportovní podnik se 
konal v sobotu 15. března na doprav-
ním hřišti u Základní školy v Lánecké 
ulici. Byla to soutěž automobilových 
modelů 5. RC Rally Světlá jako druhý 
závod jedenáctidílného seriálu Pohár 

RC klubu Tábor. Jen byla škoda, že po-
řadatelé zanedbali potřebnou propagaci 
tak atraktivního podniku, určitě by to 
byla pastva pro oči zejména pro větši-
nu kluků. RC modely jsou polomakety 
skutečných rally automobilů v měřít-
ku 1:10, poháněných elektromotorem 
a řízených rádiovým signálem z vysíla-
če, který drží v ruce řidič. Obdivuhod-
ný sportovní výkon musel podat každý 

z dvaačtyřiceti řidičů, kteří závod se 
sedmi „erzetami“ dokončili, a byly mezi 
nimi i tři dívky, když v každé rychlostní 
zkoušce museli běžet s autem a ovládat 
jej ve všech záludnostech tratě. Přitom 
každá z těch sedmi jízd měla délku 

kolem 850 m. Tyto soutěže se jezdí na 
různých površích od šotoliny a písku až 
po asfalt a v zimním období i na sněhu 
nebo ledu jako opravdové automobilové 
soutěže. I přísná pravidla mají jako ka-
ždá rally. Jen ten, kdo se dostal do zá-
kulisí zmíněného závodu, měl možnost 
vidět, jak pečlivě se modeláři na každou 
jízdu připravují. O úspěchu na trati totiž 
rozhodují i maličkosti jako volba pne-

Ze zákulisí Nejstarší účastník Ivan Smitka

Světeláci Petr Baloun se svým otcem Celkový vítěz soutěže Petr Pavlát
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▶

Benefiční koncert

Skutečná osobnost mezi našimi varhaní-
ky zasedla v neděli 28. února za hrací stůl 
zrekonstruovaných varhan v kostele sv. 
Václava ve Světlé n. S. při benefičním kon-
certu u příležitosti druhé pouti do Číhoště 
k uctění památky umučení kněze Josefa 
Toufara. Tou osobností byl varhaník, skla-
datel, pedagog a uznávaný mistr improvi-
zací na varhany čtyřiaosmdesátiletý Jaro-
slav Vodrážka, který v roce 1958 získal 
Zlatou cenu na prestižní mezinárodní sou-
těži ve varhanní improvizaci v nizozem-
ském Haarlemu. Jako skladatel se věnoval 
především církevní hudbě, proto také ve 
světelském kostele při benefici doprovodil 
Dětský sbor při chrámu Páně v Klášterci 
nad Orlicí, který přednesl jeho Dětskou 
vánoční Mši svatou a Alžbětinskou sere-
nádu. V potřebné kondici prý varhanního 
mistra udržuje i v jeho pokročilém věku 
pravidelné hraní na jeho oblíbený králov-
ský nástroj v pražské katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha.

Za zmínku určitě stojí, že formou dob-
rovolného vstupného bylo během koncertu 
vybráno 12 430 Kč a celá tato částka byla 
věnována na opravy kostela v Číhošti.

Text a foto: jiv

umatik, tlumičů nebo použitého oleje 
k mazání některých součástek. Věk ři-
dičů modelářů není omezen, například 
ve Světlé soutěžil se svým modelem 
Subaru Impreza WRC čtyřiapadesátile-
tý Ivan Smitka z Frymburku u Lipna nad 

Vltavou, který skončil na 8. místě, cel-
kovému vítězi soutěže Petru Pavlátovi 
z Malé Skály bylo rovných padesát. Ten 
navzdory chladnému a deštivému poča-
sí absolvoval soutěž v šortkách a košili 
s krátkými rukávy a soupeři si ho dobí-
rali, že spěchal, aby se zahřál, proto prý 
vyhrál. Prostě modeláři zůstávají kluky 

do pozdních let. Podle pořadatelů byla 
ve Světlé konkurence velice silná, prý se 
téměř shodovala s kvalitou mistrovství 
republiky. V této konkurenci se předsta-
vil teprve devítiletý Petr Baloun ze Svět-
lé, žák 4. třídy ZŠ Komenského. Řídil 
model Peugeot 306 Cosworth a v tak na-
bité konkurenci soutěžních jezdců z celé 
republiky dokončil závod na 29. místě. 
Na snímku je se svým otcem, který je 
jeho mechanikem i hlavním sponzorem, 
a soutěžním Peugeotem naloženým na 
vleku zapřaženém za kamionem. I ten 
s otcem postavili. 

Medailisté 5. RC Rally Světlá: 
1. Petr Pavlát, Malá Skála (Audi Quatro 

Sport), 2. Petr Havlík, České Budějovice 
(Citroen DS3 WRC), 3. Jan Brich, Praha 
(Ford Fiesta RS WRC).

Text a foto: jivSoutěžní modely

Drogy a Světlá n. S.? 

(3. část)
Drogy a co s nimi
V této poslední části si přiblížíme nej-

častěji užívané drogy, čeho by si měli 
rodiče u svých dětí všímat a co v případě 

„drogového problému“ dělat.
S jakými drogami se lze nejčastěji se-

tkat a jak lze užití poznat?
• Marihuana – květy a lístky z kono-

pí. Projevy: Zarudlé spojivky, ne-
přiměřený smích, hlasitý hovor, ty-
pický zápach.

• Pervitin – bílý krystalický prášek. 
Projevy: Rozšířené zorničky, dlou-
hý spánek jako projev vyčerpání, 
po odeznění velký hlad, nadměrná 
a často bezúčelná aktivita.

• Extáze – nejčastěji ve formě tablety 
se symbolem. Užívá se na diskoté-
kách, párty. Projevy: podobné jako 
u pervitinu.

• Toluen – rozpouštědlo. Projevy: 
zápach z dechu a oděvu, možnost 
smrtelné otravy.

Jak lze u někoho poznat, že bere 
drogy?
Existuje řada varovných signálů, které 

nás mohou upozornit na to, že se něco 
děje.

Změny v chování – Dítě se začne cho-
vat jinak než dřív. Ve dne spí a v noci žije. 
Je náladovější. Objeví se lhaní, krádeže, 
zhoršení prospěchu, dítě nespolupracuje, 
střídá se euforie a špatná nálada.

Změna zájmů a přátel – Dříve milova-
ná zábava již nemá cenu. Dochází k za-
měření se na jednu partu, navštěvování 
diskoték a barů dlouho do noci.

Podezřelé předměty – Dýmka, dlouhé 
papírky na balení, rychlouzavírací sáčky 

– to jsou znaky užívání THC. Stříkačky 
a nádobíčko již může signalizovat pervi-
tin či jinou závažnější drogu.

Zhoršení kůže – U velkého množství 
uživatelů THC dochází ke zhoršení kůže 
na obličeji. V případě užívání perviti-
nu se objevuje hnisavé boláky zejména 
v obličeji. Snaha maskovat vpichy.

Nechuť k jídlu – pervitin tlumí chuť 
k jídlu, následována nevolností. Po mari-
huaně se naopak vyskytují záchvaty hla-
du, kdy člověk vyjí celou lednici. Může 
to však být jen projevem puberty.

Pokud rodič (či kamarád, učitel…) 
zjistí, nebo má vážné podezření, že 
dítě bere drogy, co má dělat?
Nepanikařit – Protože problém již asi 

chvíli trvá, nemá cenu se ho snažit vyře-
šit okamžitě. Nejde to.

Neobviňovat – Neobviňujte sebe, part-
nera či dítě. Nikam to nevede.

Důvěra – Dejte dítěti najevo, že ho 
máte rádi. Vysvětlete mu, že neodsuzu-
jete jeho, ale dané chování.

Nespoléhat na zázračné řešení – Lep-
ším přístupem je dlouhodobá strategie.

Odměna – Odměňujte a podporujte 
každou snahu o změnu.
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▶

Hokejisté vyhráli krajskou ligu

V neděli 9. března zvedl kapitán hoke-
jistů HC Světlá n. S. Ondřej Včela po ví-
tězném utkání s HC Chotěboř pohár pro 
vítěze krajské ligy mužů Pardubického 
kraje a to byla radostná tečka za vyda-
řenou sezonou 2013/2014. Soutěž měla 
dvě části a v té první základní, kdy hrálo 
třináct týmů systémem každý s každým, 

skončili svěřenci nového trenéra Jana 
Krajíčka na druhém místě čtyři body 
za první Chocní. A co bylo potěšitel-
né, z dvanácti odehraných utkání doma 
v Pěšinkách ani jednou neprohráli, jedi-
nou bodovou ztrátou bylo vítězství 5:4 
nad Chrudimí až v prodloužení, když 
se v normálním čase hrálo nerozhodně 
3:3. Čtyři prohry v základní části si svě-
telští hokejisté připsali na své konto na 
stadionech svých soupeřů. Po základní 
části přišlo na řadu vždy divácky atrak-
tivní play off. Ve čtvrtfinále si hokejisté 
z Pěšinek bez větších problémů poradili 
s Českou Třebovou, když doma vyhráli 
19:1, v České Třebové 5:4 a opět doma 
7:1. Potom přišla v semifinále na řadu 
nevyzpytatelná Litomyšl, vždyť před 
rokem právě tento soupeř vyřadil Svět-
lou nad Sázavou již ve čtvrtfinále. První 
utkání doma světelští prohráli 1:2, ale 

potom přišla tři vítězství, venku 7:1, 
v Pěšinkách 8:5 a opět v Litomyšli 4:1. 
Finále krajské ligy Pardubického kraje 
obstarali dva soupeři z Vysočiny, HC 
Světlá n. S. a HC Chotěboř, a protože 
šlo o okresní derby, o to bylo pro divá-
ky atraktivnější. V prvním zápase před 
zcela zaplněnými tribunami zimního 

stadionu v Pěšinkách zvítězila Světlá 
3:1, vyhrát se podařilo svěřencům tre-
néra Krajíčka i v Chotěboři, výsledek 
byl přesvědčiví 7:1. Tečka přišla opět 
doma, po samostatných nájezdech vítěz-
stvím 4:3 si hokejisté HC Světlá pojis-
tili pohár pro vítěze krajské ligy mužů. 
Během šest měsíců trvající sezony se 
v dresu Světlé vystřídalo 30 hokejistů. 
Brankáři M. Koubský, J. Zvolánek a ju-
nior P. Vaněk. V poli si zahráli J. Žák, 
P. Včela, O. Včela, J. Kubát, P. Blažek, 

R. Křišťan, M. Dolinský, Jaroslav Do-
ležal, O. Špatenka, M. Kopecký, Jakub 
Doležal, J. Svoboda, M. Blažek, P. Šudo-
ma, O. Šíma, J. Kůrka, J. Venc, M. Je-
línek, J. Štros, M. Hynek, J. Bancíř, Vl. 
Křišťan, J. Meloun, M. Didiáš a junioři 
J. Nedvěd, T. Dušátko, M. Špinar. V ka-
nadském bodování byli nejlepší: J. Žák 

(37 branek + 39 asistencí) 76 bodů, 
P. Včela (27 + 28) 55 bodů, J. Kubát (21 + 
18) 39 bodů, O. Včela (10 + 27) 37 bodů, 
P. Blažek (19 + 16) 35 bodů. J. Žák byl 
i nejlepším střelcem, dal 37 gólů a to mu 
k tomu stačilo 27 zápasů, ve kterých na-
stoupil.

Že se ve Světlé hrál hokej pro diváky, 
potvrzovaly vždy zaplněné tribuny zim-
ního stadionu v Pěšinkách a na finálová 
utkání s Chotěboří jich bylo vždy více 
než 600. A jak hodnotí sezonu trenér Jan 

Netabuizování – Zjistěte si infor-
mace a otevřeně s dítětem o situaci ho-
vořte. Snažte se mu naslouchat a chápat 
jeho motivy (i když s nimi nesouhlasíte).

Spolupracujte jako rodiče – Domluvte 
si společný postup, jasná pravidla, držte 
stejné hranice.

Finance – Omezte dítěti přísun financí 
a lépe si hlídejte finance a cennosti před 
případnou krádeží.

Vyhledejte odbornou pomoc.

Možnost konzultací a poradenství:
Mgr. Josef Soukal

Kontaktní a poradenské centrum v ob-
lasti drogové problematiky

Žďár n. S., Světlá n. S.
www.spektrum.kolping.cz,
e-mail: spektrum@kolping.cz
566 620 098, 608 816 721
FB: káčko Žďár
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I hokejoví žáci byli úspěšní

V hokejovém klubu HC Světlá 
n. S. mají radost i z malých hokejistů. 
V přípravce mají po hubených letech do-
statek nejmenších hokejistů, což je pro 
budoucnost světelského hokeje to nejdů-
ležitější. Starší žáci, hrající pod hlavič-
kou spojeného družstva HC Světlá n. S./

HC Ledeč n. S., napodobili své vzory 
z A mužstva a stejně jako oni vyhráli 
krajskou ligu své kategorie. 

Žákovské soutěže hrály společně Kraj 
Vysočina a Pardubický kraj, v první čás-
ti hrála družstva soutěže v rámci svých 
krajů a poté nejlepší čtyři týmy z Vyso-
činy a Pardubicka hrály nadstavbovou 
soutěž o vítěze krajské ligy starších žáků 
i mladších žáků a ostatní družstva obou 
krajů zase o konečné umístění. Důleži-
té bylo, že o postupu do skupiny hrající 
o vítěze soutěže byla klíčem součtová 
tabulka obou kategorií, tedy starších 
i mladších žáků. 

Starší žáci Světlé svoji tabulku vyhráli 
před Jihlavou, Chotěboří a Havlíčkovým 
Brodem, mladší žáci skončili ve své ka-
tegorii na pátém místě, ale dle součtu 
umístění postoupilo družstvo Světlá/Le-
deč z druhého místa společně s družstvy 
Žďáru n. S., Havlíčkova Brodu a Jih-
lavy. Z Pardubického kraje to byli žáci 

Hlinska, Poličky, Lanškrouna a Chocně. 
V nadstavbové části odehráli starší žáci 
14 utkání a mladí hokejisté z Pěšinek jich 
11 vyhráli a jen třikrát byli poražení, zís-
kali tak 22 bodů, když soupeřům nastří-
leli 79 branek. Bylo z toho první místo 
a celkové vítězství v krajské lize. 

Mladší žáci skončili v nadstavbové 
osmičlenné tabulce na 7. místě, poslední 
bylo družstvo Žďáru n. S.

Konečná tabulka spojené ligy starších 
žáků Vysočiny a Pardubicka:
 1. HC Světlá/Ledeč (22 bodů)
 2. HC Hlinsko (20)
 3. Spartak Polička (19)
 4. HC Rebel Havlíčkův Brod (15)
 5. HC Spartak Choceň (13)
 6. TJ Lanškroun (9)
 7. HC Dukla Jihlava (8)
 8. SKLH Žďár n. S. (6)

Text a foto: jiv

Na snímku jsou úspěšní hokejisté týmu HC Světlá n. S./HC Ledeč n. S.
Stojící zleva: Vedoucí trenér M. Egart, M. Sobotková, J. Dundáček, O. Kalenský, 

P. Zvěřina, J. Kratochvíl, P. Pokorný, J. Krajíček, T. Kratochvíl, J. Sechovec, D. Piskač, 
L. Beránek, J. Egart, F. Klofáč. Vzadu stojí členové realizačního týmu P. Zvěřina, 
M. Piskač, J. Beránek a J. Kubát. Dole v podřepu jsou mladší žáci, zleva D. Líska, 

P. Souček, V. Bukovský, M. Brož, V. Chladová, D. Pešek. 
Na snímku chybí M. Syrovátka a S. Šťastný.

Barbora Tylichová mistryní 
republiky

Znamenitého úspěchu dosáhla svě-
řenkyně trenéra Jozefa Foťka Barbora 
Tylichová v dresu Hvězdy SKP Pardubi-
ce. 2. března na halovém Mistrovství ČR 
žactva v atletice v Jablonci nad Nisou zví-
tězila ve vrhu koulí výkonem 13,14 m. Žá-
kyně IX. třídy světelské Základní školy 

Lánecká vstupovala do soutěže v roli nej-
větší favoritky. Vždyť byla na čele repub-
likových tabulek koulařek do 15 let svým 
nejlepším výkonem 13,30 m, kterého 
dosáhla měsíc před šampionátem na pře-
borech Pardubického kraje. V Jablonci se 
atletka ze Světlé dostala do čela soutěže 
již během prvních pokusů, když hodila 
11,98 m, a každým dalším pokusem se 
zlepšovala až na 13,14 m, kterého dosáh-
la svým posledním hodem v soutěži. Její 
vítězství v soutěži bylo přesvědčivé, druhá 
koulařka v soutěži Dita Poslušná z Nové 
Včelnice zaostala za vítězkou o 144 cm 
a každý ze šesti jabloneckých pokusů by 
stačil Báře k titulu mistryně republiky.

O talentu mladé atletky ze Světlé 
n. S. se v nejvyšších atletických kruzích 
ví, proto je pravidelně zvána na trénin-
kové srazy širšího juniorského výběru 
a v referátu v měsíčníku Atletika k le-
tošnímu halovému šampionátu žactva 
byla v hodnocení nejlepších výkonů věta: 

„Báru Tylichovou z Hvězdy Pardubice dě-
lilo 35 cm od rekordu šampionátu Moniky 
Plaché z roku 2005.“

Text a foto: jiv

Barbora Tylichová s trenérem 
Jozefem Foťkem

Krajíček? „Samozřejmě sezonu hodno-
tím jako úspěšnou a jsem spokojen, s ja-
kou hrou jsme se prezentovali, tedy až 
na zápasy v Poličce a Chrudimi. Pořád 
jsem klukům opakoval, že porazit se mů-
žeme akorát sami, a to tím, že se přesta-
neme věnovat hře. Před kluky smekám 
a děkuji za pěknou sezonu.“ 

Text a foto: jiv
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ZAHRADA 2014
Blíží se konec dubna a s tím i každoroční výstava 

ZAHRADA v Havlíčkově Brodě. Letos to bude ve dnech 
25. – 27. 4. již 21. ročník. V tyto dny prostory Kulturní-
ho domu Ostrov v Havlíčkově Brodě přemění pořada-
tel akce – firma GEONOVA, s. r. o., ve výstaviště s téměř 
180 expozicemi.

Výstava bude zahájená v  pátek v  9.00  hodin 
a  to oproti minulým rokům netradičně, přímo na 
výstavišti před branou u  mlýna. Tuto změnu ná-
vštěvníci již zažili v  letech minulých, kdy probíhala 
rekonstrukce Havlíčkova náměstí. V  letošním roce 
je uzavřena komunikace v  ulici na Žižkově a  tak 
návštěvníci přijdou o  výstup mažoretek a  slavnost-
ní průvod, nepřijdou však o každoroční vystoupení 
Havlíčkobrodské dechovky, která zahraje přímo na 
výstavišti. Po krátkých slavnostních projevech a po 
přestřižení pásky si již budou moci návštěvníci vybí-
rat z různorodé nabídky zboží od známých i nových 
vystavovatelů. Jako každý rok tu najdou bohatou 
nabídku sazenic, semen, květin, dřevin, okrasných 
rostlin. Ani letos nebude na výstavě chybět Luděk 
Groh ze zahrádkářské poradny z  Teplice nad Metu-
jí, který Vám bude u  svého stánku umístěného na 
balkoně ochotně odpovídat na Vaše dotazy týkající 
se tématu chorob a  škůdců na zahradě. Prodávat 

se bude jistě i  zahradní nábytek, zahradní a  lesní 
mechanizace, krby, skleníky ale i  žebříky nebo do-
plňkový sortiment jako je keramika, dřevěné hračky, 
potřeby pro domácnost, přírodní léčivé produkty. 
Na své si jistě přijdou i kutilové, kteří si budou moci 
vybrat nářadí, popř. přímo si domluvit s některými 
řemeslníky drobné opravy nebo i větší rekonstrukce.

Návštěvníci si také rádi posedí s občerstvením u pó-
dia, kde bude po celou dobu výstavy nepřetržitě pro-
bíhat kulturní program. V pátek na improvizovaném 
podiu vystoupí Havlíčkobrodská dechovka, odpoled-
ne pak další dechová kapela a to Rebelka. Na sobotní 
dopoledne pořadatelé pozvali dnes již legendární ka-
pelu hrající už 44 let bluegrass a country, která si říká 
Poutníci. Dále vystoupí folklorní soubor Kalamajka 
a  sobotní program ukončí opět vyhledávané vystou-
pení swingového a jazzového Polenského Big Bandu. 
Pro děti je na nedělní dopoledne připraveno vystou-
pení se soutěžemi písničkáře Pavla Lutnera, kterého 
později vystřídá populární jihočeská, hasičská kapela 
Božejáci.

U  podia bude opět výstavní vysílací centrum me-
diálního sponzora výstavy ČRo Region Vysočina. Bude 
pro děti připravovat soutěže a také pro ně zajistilo na 
celé tři dny možnost využití nafukovacího hradu.

Neodmyslitelnou součástí výstavy ZAHRADA jsou 
také doprovodné soutěže o  hodnotné ceny, odmě-
nění každého 500. návštěvníka drobným dárkem 
a tradiční ohňostroj. Ten samozřejmě nebude chybět 
ani letos. Podívat se na něj mohou zájemci v sobotu 
26.  dubna z  nábřeží řeky Sázavy proti hotelu Sluce 
okolo 21.00 hod.

Připomínáme, že výstava ZAHRADA 2014 začíná 
v pátek 25. dubna v 9.00 hod. a navštívit ji můžete až 
do neděle 27. dubna do 16.00 hod. V Kulturním domě 
Ostrov v  Havlíčkově Brodě. Parkování bude na dobu 
trvání výstavy nově umožněno na středové ploše Ha-
vlíčkova náměstí, opět na přilehlých ulicích na Žižkově, 
ovšem tam se letos návštěvníci dostanou pouze po 
obchvatu, protože ulice Žižkova bude v době výstavy 
uzavřena pro rekonstrukci. Dále je možné parkovat na 
záchytném parkovišti naproti hotelu Slunce (bývalé 
autobusové nádraží) a  je možné využít i  parkoviště 
vedle koupaliště na ulici Chotěbořské, popř. u obchod-
ního domu Kaufland.

Všechny novinky se můžete dozvědět na www.
zlatyceskyrucicky.cz kde budou i  přehledné mapky 
s parkovacími možnostmi.
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