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Z redakce
Je čtvrtek odpoledne – po redakční 

radě – a další díl náročné práce je za 
námi, dali jsme společnými silami do-
hromady květnové číslo Světelského 
zpravodaje. Nebylo to úplně jednodu-
ché, neboť se nám opět sešlo tak velké 
množství materiálů, že by naplnily asi 
jeden a půl běžného čísla. Ovšem roz-
sah daný smlouvou s tiskárnou je jasný, 
a tak nám nezbylo, než se snažit objek-
tivně dle nejlepšího vědomí a svědomí 
vybrat to „nej“. 

Ohled bylo nutné brát na řadu sku-
tečností – aktuálnost a důležitost pří-
spěvků, to zda se neopakují (občas se 
stává, že podobný materiál dostaneme 
vícekrát za sebou), vyváženost obsahu 
a také fakt, že to samé nebylo doslov-
ně publikováno v jiném médiu již dříve. 
(To nám také někteří přispěvatelé čas od 
času dělají a přece jenom máme jako sa-
mostatné periodikum nárok na určitou 
míru exkluzivity). 

Na tomto místě bych rád připomněl, 
že redakce má právo z příspěvků pisate-
lů vybírat. Tím chci předejít polemikám 
typu, že redakce opět někomu článek 
neotiskla a podobně. Některé nadčasové 
příspěvky si rovněž necháváme k otiště-
ní v následujících číslech. 

Také bych rád znovu apeloval na za-
silatele doprovodných obrázků. Ač jsme 
na to již několikrát upozorňovali, stále 
nám chodí soubory s velikostí např. 60 
kB, což je tak málo, že ani kouzelník by 
pěknou fotku do časopisu nevytvořil. 
(Absolutní rekord bylo sluníčko s veli-
kostí 3 kB). Prosíme o velikost alespoň 
kolem 1 MB a také o rozumnou míru 
kontrastu – hodně tmavé fotky otištěné 
v černobílém provedení mohou i přes 
veškerou péči grafika lehce připomínat 
scénku v tunelu.

A na závěr ještě jedna prosba. Občas, 
i když zřídka, nám přijdou příspěvky 
psané rukou. Přestože se autoři jistě 
snaží psát co nejlépe, přece jen tu a tam 
může některé slovo být při přepisu ob-
tížně čitelné a neradi bychom poté text 
publikovali s chybami. Proto pokud 
opravdu nemáte možnost přinést text 
v digitální podobě, dodejte jej prosím 
v dostatečném předstihu do redakce, 
aby bylo možno zajistit jeho bezproblé-
mové přepsání. 

   -mš- 

Slovo úvodem Schůze rady 26. března

Rada města:
1.  Schválila:
 • Mgr. Vlastimila Špatenku do funkce 

ředitele Základní školy Světlá n. S., 
Lánecká ul. 699, příspěvkové orga-
nizace, na dobu určitou šesti let od 
1. 8. 2012.

 • PhDr. Janu Myslivcovou do funkce 
ředitelky Základní školy Světlá n. S., 
Komenského 234, příspěvkové orga-
nizace, na dobu určitou šesti let od  
1. 8. 2012.

 • Janu Rezkovou do funkce ředitelky 
Mateřské školy Světlá n. S., Lánecká 
ul. 698, příspěvkové organizace, na 
dobu určitou šesti let od 1. 8. 2012.

 • Karla Čížka do funkce ředitele Zá-
kladní umělecké školy Světlá n. S., 
Nádražní 228, příspěvkové orga-
nizace, na dobu určitou šesti let od  
1. 8. 2012.

2.   Vzala na vědomí podanou informaci 
o činnosti DDM Světlá n. S. o hlav-
ních prázdninách v roce 2012.

3.   Vzala na vědomí podnět ve věci vo-
dovodního řadu v místní části Žeb-
rákov.

4.   Souhlasila s umístěním cyklopointu 
na pozemku parc. č. 248/3 k. ú. Ko-
chánov u Lipničky v rámci projektu 
MAS Královská stezka „Cyklo pro-
jekt bez hranic“.

5.   Schválila vystoupení skupiny histo-
rického šermu REGO, o. s., Větrná 
369, 543 03 Vrchlabí, v zámeckém 
parku dne 31. 7. 2012 od 11:00 hod.

6.   Schválila vysazení vánočního stro-
mu (smrk ztepilý) výšky 3 m na po-
zemku pod budovou radnice a ulo-
žila odboru MIRR zadat odbornou 
úpravu stávající borovice, která 
bude nadále sloužit jako vánoční 
strom.

7.   Neschválila žádost o povolení par-
kování osobního automobilu na po-
zemku parc. č. 1096/1 v k. ú. Světlá 
n. S. pro pana P. W., Světlá n. S. 

8.   Schválila podání žádosti o nadační 
příspěvek u společnosti COLMEX, 
s. r. o., Praha 3, na dodávku a mon-
táž tří kusů venkovních fitness stro-
jů pro umístění na pozemku parc. 
č. 14/1 v zámeckém parku. 

9.   Schválila Směrnici č. 3/2012 – Pra-
vidla pro zadávání zakázek malé-
ho rozsahu s účinností od data 1. 4. 
2012.

10.  Vzala na vědomí žádost o vylepšení 
komunikace – zřízení chodníku za 
bytovým domem Dolní ul. čp. 929-
933 a uložila odboru MIRR, aby na-
vrhl řešení lepší schůdnosti v tomto 
prostoru. 

11.  Vzala na vědomí informaci o přípra-
vě stavby Chodník v ulici Josefodol-
ská.

12.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 2 000 Kč Občanskému 
sdružení Sázava 21, Kácov, v rámci 
akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 
2012.

13.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 15 000 Kč Sboru dobro-
volných hasičů ve Světlé n. S. na asi-
stenční služby na kulturních a jiných 
akcích pořádaných městem a pří-
spěvkovou organizací KyTICe.

14.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 7 000 Kč Místní or-
ganizaci Českého červeného kříže 
ve Světlé n. S. na organizování hu-
manitárních a jiných akcí ve Světlé 
n. S. a na zdravotní osvětu a služby 
první pomoci.

15.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 7 000 Kč Základní 
organizaci Českého svazu žen ve 
Světlé n. S. na pomoc při charitativ-
ních akcích ve městě, pořádání od-
borných přednášek přístupných ve-
řejnosti a na organizaci kulturních 
a vzdělávacích akcí.

16. Schválila poskytnutí finančního daru 
Klubu důchodců města Světlá 
n. S. ve výši 5 000 Kč na spolupo-
řádání humanitárních akcí a charita-
tivních akcí a akcí pořádaných měs-
tem.

17.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč Svazu těles-
ně postižených Světlá n. S. na spolu-
pořádání humanitárních akcí a cha-
ritativních akcí a akcí pořádaných 
městem.

18.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 1 000 Kč Svazu diabe-
tiků, územní organizace Havlíčkův 
Brod, na edukačně preventivní po-
byt se zdravotním zaměřením pro 
diabetiky.

19.  Vzala na vědomí oznámení, že Ob-
čanské sdružení Josefodol nebude 
v letošním roce pořádat akci Pohád-
kový les a tudíž nepožaduje finanční 
příspěvek.
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20.  Schválila poskytnutí finančního 
daru panu Jaromíru Neuberovi, 
Pojízdná prodejna, Školní statek 
Humpolec, ve výši 5 000 Kč z pro-
středků osadního výboru Kochánov 
na provoz pojízdné prodejny.

21.  Neschválila poskytnutí finančního 
daru sdružení BERUŠKA HB. 

22.  Schválila poskytnutí finančního 
daru TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 
oddílu volejbalu starších žákyň, ve 
výši 10 tis. Kč za účelem pořádá-
ní turnajů v měsících srpen – září 
2012 a na prezentaci města při těch-
to akcích.

23.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 000 Kč Sdružení 
Linka bezpečí, Ústavní 91/95, Pra-
ha 8.

24. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč Občanské-
mu sdružení SVĚTAKUS Světlá 
n. S. za účelem pořádání dětského 
letního tábora v obci Uhelná v Ry-
chlebských horách.

25.  Schválila poskytnutí finančního 
daru obci Služátky ve výši 10 000 
Kč na organizaci Služáteckého po-
hádkového lesa dne 9. 6. 2012.

26. Schválila prezentaci města Světlá 
nad Sázavou v katalogu mezinárod-
ní výstavy Bienále 2012 v hodnotě 
5 000 Kč. 

27.  Schválila zvýšení limitu ceny dár-
kových balíčků pro jubilanty doží-
vající se 80 let a následujících výro-
čí po 5 letech z částky 200 Kč/ks na 
částku 300 Kč/ks.

28.  Schválila ceník Sportovního zaří-
zení města Světlá n. S. na letní se-
zónu 2012 – kompletní ceník na-
jdete na internetových stránkách 
společnosti: www.pesinky.cz.

29.  Schválila podání výzvy k podání 
cenové nabídky na poskytnutí in-
vestičního úvěru na financování 
akce Průmyslová zóna Světlá n. S., 
základní technická vybavenost, na 
investiční úvěr ve výši 13 mil. Kč 
se splatností 5 let.

30. Vzala na vědomí rezignaci Radka 
Volšanského na funkci člena ko-
mise pro rozvoj a výstavbu města 
a jmenovala novým členem komise 
od data 1. 4. 2012 Miroslava Časara. 

31.  Navrhla na kandidáta pro nominaci 
na získání nejvyššího ocenění Kra-
je Vysočina MUDr. Irmu Němeč-
kovou.

Jan Tourek, starosta města

Z finančního odboru 

Příjmy rozpočtu města
Rozpočet města zajišťuje plnění zá-

konem uložených povinností. Zajišťuje 
například předškolní a školní výchovu, 
řadu služeb, jako je úklid města, svoz 
komunálního odpadu, stará se o úpravu 
hřbitova, pečuje o veřejnou zeleň, za-
jišťuje zimní údržbu komunikací, fun-
gování veřejného osvětlení a podobně. 
O „nastavení“ rozpočtu rozhoduje za-
stupitelstvo města, které musí najít op-
timální poměr mezi službami, které vy-
konává ze zákona, a dalšími aktivitami, 
např. v oblasti sportu, kultury, sociální 
oblasti a dalším rozvojem města, které 
zajišťuje z veřejného rozpočtu.

Odkud město na  uvedené potřeby zís-
ká peníze?
„Obecní kasa“ je plněna čtyřmi druhy 

příjmů:
Daňové příjmy – největším objemem 

v daňových příjmech jsou tzv. sdílené 
daně, které vybírá stát prostřednictvím 
finančních úřadů. Sdílené daně  jsou 
státem  rozdělovány do krajů a obcí po-
dle zákona o rozpočtovém určení daní. 
Kritériem pro výši prostředků je pře-
devším počet obyvatel města, velikost 
katastrálního území a velikostní koefi-
cienty. Tento proces je určen zákonem 
a město jej nemůže významně svou ak-
tivitou ovlivnit. Do daňových příjmů pa-
tří i místní poplatky a správní poplatky, 
které nejsou objemově tak významné, 
přesto jsou stálou součástí rozpočto-
vých příjmů města.

Nedaňové příjmy plynou z majetku 
města. Tvoří je hlavně pronájmy, tedy 
nájemné z bytů, nebytových prostor, 
pozemků, lesních pozemků, skládky 
apod.  Sazby nájemného určuje rada 
města v závislosti na aktuálních ekono-
mických podmínkách. Významnou po-
ložkou v nedaňových příjmech našeho 
města na příštích dvacet let  se stal podíl 
na výrobě elektrické energie ve fotovol-
taické elektrárně v Lipničce. Nedaňový-
mi příjmy  jsou také prostředky získa-
né ze sankcí a pokut při výkonu státní 
správy (za přestupky v oblasti životního 
prostředí, v působnosti stavebního úřa-
du nebo dopravního úřadu) a městské 
policie atd. 

Kapitálové příjmy inkasuje město jed-
norázově za prodeje nemovitého a mo-
vitého majetku. Zatímco předchozí dvě 
skupiny příjmů se v časové řadě pohy-
bují zhruba ve stejných objemech, výše 

kapitálových příjmů záleží na rozhod-
nutí zastupitelstva města o prodeji měst-
ského majetku a objemy kapitálových 
příjmů meziročně značně kolísají. Roz-
hodující položkou v kapitálových pří-
jmech je prodej nemovitostí – pozemků 
na výstavbu rodinných domů, pozemků 
na průmyslové zóně a  bytů.  Kapitálové 
příjmy by se  měly investovat do dalšího 
rozvoje města,  neměly by být použity 
na běžné provozní výdaje. Výnos z pro-
deje movitého majetku je minimální. 
Jde o prodej likvidovaného, dlouhodobě 
neužívaného, zničeného nebo poškoze-
ného majetku jako jsou např. stoly, židle, 
ojeté automobily atd.

Dotace se dělí na dvě skupiny. Tou 
první jsou „běžné“ dotace, které město 
inkasuje na výkon tzv. přenesené pů-
sobnosti. Stát si tímto způsobem najímá 
město na vykonávání různých úkonů po-
dle zákonů (správní řízení). Objem těch-
to výkonů je poměrně značný a je zčásti 
kompenzován státní dotací a zčásti vý-
běrem správních poplatků. Druhou sku-
pinou jsou dotace získané z evropských 
fondů, ze státního rozpočtu  nebo regi-
onálních operačních programů. Měs-
to musí nechat zpracovat projekty ze 
svého rozpočtu, zažádat o dotaci podle 
předem určených podmínek a v případě 
pozitivního výsledku získá dotaci na 
realizaci projektu. Žádný projekt nelze 
financovat 100 % dotací, město se vždy 
musí podílet na financování projektu  
a s potřebnou rezervou v rozpočtu po-
čítat.

Protože požadavky na finance bývají 
často vyšší, než jsou možnosti rozpočtu, 
město se snaží nějakým způsobem zís-
kat další zdroje. 

Bohužel pouze malý objem rozpočto-
vých příjmů může město ovlivnit svými 
samosprávními rozhodnutími. Může 
učinit dílčí rozhodnutí k realizaci pro-
deje majetku, který nepotřebuje, zvýšit 
nájemné, místní poplatky. 

Město má i možnost podnikat v rám-
ci využívání majetku, který vlastní. 
V tomto případě vstupuje do normálních 
obchodních vztahů, aby získalo další 
prostředky na obnovu majetku. Např. 
může koupit pozemky, zhodnotit je in-
vestováním do infrastruktury a prodat, 
čímž se získají další prostředky na ob-
novu majetku.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO
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Z odboru sociálních věcí

Zvláštní příjemce důchodu ( 2. část )
Jak bylo konstatováno již v předcho-

zí části, kromě případů, kdy oprávněný 
příjemce nemůže důchod např. ze zdra-
votních důvodů přijímat, ustanoví obecní 
úřad zvláštního příjemce důchodu i v pří-
padech, kdy by se výplatou poživateli dů-
chodu zřejmě nedosáhlo účelu, kterému 
má dávka sloužit nebo pokud by byly po-
škozovány zájmy osob, které je povinen 
důchodce vyživovat. Může se jednat např. 
o případy, kdy poživatel důchodu nehradí 
náklady spojené s bydlením a ohrožuje se 
bezdomovectvím, při prokázaném alkoho-
lismu, gamblerství a neplnění vyživovací 
povinnosti vůči nezletilým dětem nebo 
manželovi/ce apod. 

Jedná se o podstatně složitější situaci 
než v předchozím případě, protože po-
živatel důchodu většinou tento postup 
úřadu chápe pouze jako represivní krok 
proti sobě a nikoliv jako snahu o zajištění 
základních potřeb (zvláště bydlení) jeho 
a případně i osob, ke kterým má vyživo-
vací povinnost. 

Přestože z  okolí zaznívá často oprávně-
ná kritika vůči jeho hospodaření s důcho-
dem, chování nebo neplnění povinností, 
velice zřídka projeví tyto osoby, kterých 
se situace bezprostředně týká, osobní sta-
tečnost a podají písemný podnět k zaháje-
ní řízení o ustanovení zvláštního příjemce. 
Rovněž je možné, aby toto oznámení bylo 
sděleno ústně a na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Světlá n. S. sepsáno for-
mou protokolu. 

Ve správním řízení o ustanovení zvlášt-
ního příjemce se dále rozhoduje o tom, zda 
skutečnosti uvedené v podnětu jsou proka-
zatelné a odůvodňují  omezení poživatele 
důchodu v nakládání s jeho finančními 
prostředky. Dále se také hledá jiná fyzic-
ká osoba, která bude souhlasit s tím, aby 
vykonávala funkci zvláštního příjemce. 
Oznamovatel podnětu se často této funk-
ci brání, protože je zde vcelku oprávněná 
obava z možného slovního i fyzického 
napadání, psychického vydírání, šíření 
pomluv o osobě, která funkci zvláštního 
příjemce vykonává. Toto nebezpečí lze 
očekávat zvláště ze strany osob, které trpí 
jakoukoliv závislostí (patologické hráčství, 
alkoholismus a jiné návykové látky, nut-
kavé nakupování apod.) a cítí naléhavou 
potřebu dosáhnout zpět svobodného na-
kládání se svými finančními prostředky.

V závěru správního řízení je vydáno pr-
voinstančním orgánem správní rozhodnutí, 
proti kterému může podat poživatel důcho-
du odvolání. O případném odvolání rozho-
duje příslušný krajský úřad. Pravomocné 
rozhodnutí je zasíláno na ČSSZ v Praze, 
většinou současně s žádostí zvláštního pří-
jemce o přesměrování platby na účet, který 
pouze pro tyto účely zřídil.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů, ve svém §118 
zároveň umožňuje, aby obecní úřad, který 
zvláštního příjemce ustanovil,  prováděl 
kontrolu, zda je důchod využíván pouze 
ve prospěch oprávněného a případně osob, 
které je povinen vyživovat.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl 
zvláštní příjemce ustanoven, obecní úřad 
rozhodnutí o ustanovení zvláštního pří-
jemce zruší.

Existují i další možnosti omezení naklá-
dání s příjmy nebo majetkem při patologic-
kých závislostech a neplnění vyživovací 
povinnosti, ale o těch až někdy příště. 

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru správního, 
živnostenského a školství

Platné doklady pro cestování dětí  
V polovině letošního roku dochází 

k poměrně významné změně týkající 
se cestování dětí, zejména dětí ve věku 
do deseti let. 

Podle novely nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o normách pro bez-
pečnostní a biometrické prvky v ces-
tovních dokladech, vydávaných člen-
skými státy, jsou zápisy dětí do deseti 
let v cestovních dokladech rodičů plat-
né do 26. června 2012. Po tomto datu, 
resp. již před 26. červnem (s ohledem 
na délku pobytu a podmínky cílové 
země), budou muset mít děti cestující 
do zahraničí vlastní cestovní doklad. 
Za cestovní doklad vydávaný dětem do 
15 let se hradí správní poplatek 100 Kč. 

Druhou možností, platnou od 
1.1.2012, je nový typ občanského prů-
kazu se strojově čitelnými údaji s či-
pem nebo bez čipu vydávaný dětem do 
15 let za správní poplatek 50 Kč pro 
cestování pouze po Evropské unii. 

Všeobecné informace k platnosti 
cestovních dokladů
Pro cestování do všech států světa 

lze použít všechny vzory cestovních 
pasů České republiky, pokud jim ne-
skončila doba platnosti. Platnost ces-
tovního dokladu skončí uplynutím 
doby v něm vyznačené, ohlášením 
jeho ztráty nebo odcizení, uplynutím 
doby 3 měsíců ode dne změny příjmení 
občana, pokud k ní došlo v souvislosti 
s uzavřením manželství občana, po-
zbytím státního občanství nebo úmr-
tím držitele cestovního pasu. Orgán 
příslušný k vydání cestovního dokla-
du rozhodne o skončení jeho platnos-
ti, jestliže je poškozen tak, že zápisy 
v něm jsou nečitelné nebo je porušena 
celistvost, jeho držitel podstatně změ-
nil svoji podobu nebo pas obsahuje ne-
správné údaje.

Podrobné informace o cestovních 
dokladech i občanských průkazech 
naleznete na stránkách města www.
svetlans.cz  (městský úřad – odbor 
správní, školství a živnostenský – ži-
votní situace). 

Přejeme všem cestovatelům krásnou 
dovolenou plnou zážitků a předpoklá-
dáme, že k jejímu hladkému průběhu 
přispějí i výše uvedené informace. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2012
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 492 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Svět-
lé n. S. nebo v místních částech. Maji-
telé chat a rekreačních chalup hradí po-
platek ve výši 492 Kč za každou stavbu.

Poplatek je splatný dle vyhlášky 
města Světlá n. S. do 31. 3. 2012.

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

Poplatek za psy pro rok 2012
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2012. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

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

Akce připravované městem Světlá 
n. S. v rámci schváleného rozpočtu na rok 
2012:

Rekonstrukce zázemí fotbalového 
stadionu  II. část stavby – 5 200 tis. Kč.
Dokončení stavby zázemí fotbalového 

stadionu. Investorem stavby je Fotbalový 
klub Bohemia Světlá nad Sázavou. Město 
přispívá fotbalovému klubu výše uvede-
nou částkou formou investičního příspěv-
ku na stavbu. Tento způsob financování 
je volen s ohledem na podmínky dotace 
poskytnuté ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy získané fotbalovým 
klubem v roce 2011. Na financování druhé 
části stavby je též požádáno fotbalovým 
klubem o dotaci.  

V rámci stavby budou dokončeny pro-
story garáže, sociálního zázemí a šaten 
pro juniory, sklad, občerstvení, místnost 
pro správce, společenská místnost, soci-
ální zařízení pro veřejnost, místnost pro 
komentátora; dále fasáda, opěrná zeď od-
dělující prostor hřiště a zázemí, tribuna 
s kapacitou 200 sedících diváků, venkovní 
úpravy a zpevněné plochy.

Se stavbou by mělo být započato počát-
kem června, dokončení se předpokládá na 
konec srpna tohoto roku.

Zhotovitel stavby: PKS INPOS, a. s., Br-
něnská 126/38, Žďár n. S.  

Rekonstrukce zázemí fotbalového 
stadionu  II. část stavby – 50 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek fotbalovému 

klubu pro zajištění vybavení zázemí fotba-
lového stadionu.

Chodník ul. Josefodolská 
– 1 860 tis. Kč
Jedná se o společnou stavbu Kraje Vy-

sočina – úprava komunikace II/347 a měs-
ta Světlá n. S. – chodníky, zelené pásy po 
stranách komunikace.

Na žádost Kraje Vysočina je stavba roz-
dělena do dvou částí (viz situaci stavby):
 • první část – úprava křižovat-

ky II/347 Světlá n. S. se silnicí 
III/34711 (směr Příseka), část nad 
železničním přejezdem. Realizace 
stavby je předpokládána v obdo-
bí červenec  – září 2012. Opatření: 
úprava křižovatky ve směru na Pří-
seku – investor Kraj Vysočina; vy-
budování chodníku ve směru na Jo-
sefodol po levé straně silnice II/347, 
veřejné osvětlení – investor město 
Světlá n. S. 

 • druhá část – křižovatka silni-
ce II/347 a místní komunikace 
č. 000445c ulice Nádražní. Re-
alizace stavby je předpokládána 
v roce 2013 v případě odsouhlase-
ní Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
a Zastupitelstvem města Světlá n. S.  
Opatření: úprava křižovatky silnice 
II/347 s místní komunikací, ul. Ná-
dražní, dešťová kanalizace – inves-
tor Kraj Vysočina; chodník po levé 
straně ulice Nádražní a Josefodol-
ské, veřejné osvětlení, úpravy vjez-
dů, zelené pásy podél silnice II/347 

– investor město Světlá n. S.  

Realizace ZTV Pod Vodárnou pro 15 
RD – 1 360 tis. Kč
Dokončení stavby základní technické 

vybavenosti – komunikace, chodníky, ply-
novod, plynovodní přípojky, pilíře pro mě-
ření elektro a umístění hlavního uzávěru 
plynu.

Zhotovitel stavby: firma SYNER VHS 
Vysočina, a. s., Na Hranici 14, Jihlava.

Zahájení stavby se předpokládá v květ-
nu 2012, dokončení září 2012.

Veřejné osvětlení, rozvody pro dálkový 
přenos dat v lokalitě 15 RD Pod 
Vodárnou – 900 tis. Kč
Zhotovení veřejného osvětlení lokality 

15 rodinných domů a pokládka chrániček 
HDPE 40/33 v délce 1260 m. 

Zhotovitel stavby: firma VČE – montáže, 
a. s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, 
nabídková cena 768 360 Kč.

Přeložení stožárů vysokého napětí 
v lokalitě 15 RD Pod Vodárnou 

– 300 tis. Kč
Přeložka stávajících dvou stožárů vy-

sokého napětí. Stožáry jsou překládány 
do míst mimo budovanou komunikaci. 
Realizaci zajišťuje firma ČEZ Distribuce, 

a. s. – vlastník vedení vysokého napětí 
v lokalitě.

Domov pro seniory, Na Bradle 1113  
odstranění vlhkosti – 800 tis. Kč
Oprava nefunkční venkovní svislé hyd-

roizolace západní strany domova, prove-
dení drenáží, úprava terénu.

ZŠ Komenského – rekonstrukce 
elektroinstalace a části kanalizace  
v budově ZŠ Jelenova – 1 450 tis. Kč
Rekonstrukce elektroinstalace – silno-

proudé a slaboproudé rozvody. Oprava 
vadného stoupacího potrubí splaškové 
kanalizace v části učeben budovy prvního 
stupně základní školy.

Průmyslová zóna Světlá n. S., základní 
technická vybavenost – 20 680 tis. Kč
Vybudování páteřní komunikace slou-

žící pro příjezd do plochy průmyslové 
zóny, ke sběrnému dvoru a skládce TKO 
Rozinov, přeložka části stávající účelové 
komunikace před areálem spol. Crystalite 
Bohemia, s. r. o. Další objekty – chodníky, 
veřejné osvětlení,  chráničky pro optic-
kou síť, úpravy areálu skládky a sběrného 
dvora (přemístění váhy a vrátnice, úpravy 
oplocení areálu), autobusové zastávky.

Náklady na stavbu: 20 446 896,73 Kč.
Stavba okružní křižovatky o průměru 

34 m. Náklady stavby okružní křižovatky 
ve výši 2 165 497 Kč jsou přislíbeny Kra-
jem Vysočina.

Zhotovitel stavby: firma Lubomír Dvo-
řák, Mírová 3336, Havlíčkův Brod.

Zahájení stavby: 2. 4. 2012, dokončení 
stavby: září 2012.

Počátkem dubna byla podána na mini-
sterstvo financí žádost o dotaci na stavbu 
základní technické vybavenosti ve výši  
15 mil. Kč.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

Z návštěvy hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka na radnici

Z návštěvy poslankyně Parlamentu ČR 
Jany Fischerové na radnici
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Z odboru životního prostředí

Chovatelská přehlídka trofejí
Městský úřad Světlá n. S., Městský 

úřad Havlíčkův Brod a Městský úřad 
Chotěboř ve spolupráci s Českomorav-
skou mysliveckou jednotou, Okresním 
mysliveckým spolkem Havlíčkův Brod 
pořádají Chovatelskou přehlídku trofejí 

zvěře ulovené v mysliveckém roce 2011-
2012 v honitbách okresu Havlíčkův Brod. 
Chovatelská přehlídka trofejí se bude ko-
nat v sále restaurace U Palánů v Perknově 
ve dnech od 13. do 16. května.

Slavnostní zahájení proběhne v nedě-
li 13. května od 9:00 hod., v ostatní dny 
bude přehlídka otevřena pro veřejnost od 
8:00 do 16:00 hod.

V úterý 15. května mezi 8:00 a 14:00 
hod. proběhne celodenní program pro 
školní a předškolní děti, v jehož rámci 
bude zajištěn odborný výklad o myslivos-
ti a přírodě. Bude připravena výtvarná 
soutěž a další soutěže zaměřené na po-
znávání přírody.

Hodinu návštěvy a odborný výklad 
k chovatelské přehlídce trofejí je třeba 
si předem domluvit s Janem Votavou 
 na tel. č. 603 891 713 popř. na e-mailu  
statkar@atlas.cz.

Z odboru dopravy

BESIP ve Světlé n. S.   
Městský úřad Světlá n. S. dlouhodobě 

provádí preventivní činnost v oblasti bez-
pečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích v souladu se zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své práci se soustřeďuje mimo jiné na 
preventivní aktivity v oblasti působení 
na lidského činitele, a to formou kampa-
ní, dopravní výchovy a rozšiřováním in-
formací o osvědčených postupech v této 
oblasti. Při své činnosti spolupracuje 
s ostatními orgány státní správy působí-
cími v oblasti prevence dopravních nehod, 
zejména s Policií České republiky – Kraj-
ské ředitelství policie Kraje Vysočina, 
Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod 
a s Městskou policií Světlá n. S. a to např. 
při dopravních akcích zaměřených na pre-
venci v oblasti bezpečnosti na pozemních 
komunikacích. Právě taková akce zamě-
řená na dodržování rychlosti v obci se 
chystá v druhé polovině roku. Současně 
také spolupracujeme s organizací Český 
červený kříž, která velice ochotně pomá-
há při zajišťování soutěže Mladý cyk-
lista. ČČK ve spolupráci s regionálním 
pracovníkem BESIPu (paní Vojtovou) 
uskutečnil v dubnu besedu zaměřenou 
pro seniory s názvem Senioři v silniční 
dopravě. Město Světlá n. S. ve spolupráci 
s regionálním pracovníkem BESIPu také 
zajišťuje distribuci výukových materiálů 
do mateřských a základních škol ve svém 
správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností.

V současné době ve spolupráci s měs-
ty Havlíčkův Brod a Chotěboř probíhá 
příprava oblastního kola dopravní soutě-
že Mladý cyklista, která se uskuteční na 
dopravním hřišti při Základní škole Lá-
necká ve Světlé n. S. dne 10. května. Do 
oblastního kola této soutěže postoupí ví-
tězná družstva místních kol, která si pořá-
dají základní školy. Zde na soutěžící čeká 
test z pravidel silničního provozu, jízda 
po dopravním hřišti, zásady poskytování 
první pomoci, jízda zručnosti a nově je 
zařazena disciplína práce s mapou, kdy 
soutěžící musí na mapě najít nejbezpeč-
nější cestu z bodu A do bodu B. Vítězná 
družstva v jednotlivých kategoriích dále 
postoupí do krajského kola konaného dne 
7. června ve Velkém Meziříčí. 

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci březnu 2012 ře-
šila celkem 99 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 87 
přestupků, 12 jich bylo oznámeno správ-
ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 5 písemností na žádost ostat-
ních orgánů, jednou jsme spolupracovali 
s inspekcí životního prostředí, jednou se 
na nás obrátil soud s žádostí o spolupráci. 
Provedli jsme odchyt šesti psů. Čtyři byli 
předáni svým majitelům. Ostatní čekají na 
nového pána. Touto cestou bych chtěl upo-
zornit zájemce o psy, že si mohou zvířata 
po domluvě s městskou policií prohlédnout 
v odchytovém zařízení a případně si nové-
ho pejska zadarmo převzít. Jejich fotogra-
fie jsou umístěny na http://www.svetlans.
cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 2. března hlídka městské policie sta-
věla v  Čapkově ulici řidiče, o němž věděla, 
že má soudem vysloven zákaz řízení. Ten 
na jejich výzvy nereagoval. Celá věc skon-
čí opět u soudu. Tentokrát budou strážníci 
v roli svědků. Dne 12. března řešili stráž-
níci krádež zboží v obchodě Penny. Žena 
na místě zaplatila blokovou pokutu. Dne 
13. března strážníkům řidič vozidla v Sá-
zavské ulici nepředložil řidičský průkaz. 
Následně bylo zjištěno, že řidič je tzv. vy-
bodován. Na místo byla přivolána policie 
ČR a celá záležitost jí byla předána. Dne 
18. března hlídka strážníků zastavila vo-

zidlo v Lánecké ulici. Měla podezření, že 
řidič je pod vlivem alkoholu. Provedená 
dechová zkouška prokázala 1,27 promile. 
Na místo byla přivolána policie ČR a řidi-
če si převzala k provedení dalších úkonů. 
Dne 19. března byl v  Jelenově ulici naří-
zen odtah vozidla, které bylo zaparkované 
v místech, kde je vodorovné dopravní zna-
čení. Vozidlo tvořilo překážku. Řidička 
si vozidlo vyzvedla v Havlíčkově Brodě, 
strážníkům zaplatila blokovou pokutu. 
Dne 23. března v 16:00 hod. bylo přijato 
telefonické oznámení – v Horních Bohuši-
cích u čp. 868 leží v komunikaci muž. Po 
příjezdu na místo strážníci muže přenesli 
mimo komunikaci a zavolali RZS. Násled-
ně tento muž skončil v péči lékařů. Téhož 
dne se strážníci městské policie ve ve-
černích hodinách zúčastnili akce, kterou 
organizovala Policie ČR. Byla zaměřena 
na kontrolu provozoven – podávání alko-
holu osobám mladším osmnácti let a hraní 
na výherních automatech. Ve Světlé nad 
Sázavou nebyl zjištěn žádný přestupek. 
V březnu jsme provedli celkem sedm mě-
ření rychlosti vozidel. Nově jsme začali 
měřit rychlost v obci Kynice, se kterou 
máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. 
Nejvyšší naměřená rychlost na povolené 
padesátce byla 85 km/h.

Zdeněk Novák
velitel MP

Město Světlá n. S.
pořádá

FARMÁŘSKÉ TRHY
17. května

od 8 do 16 hod.
nám. Trčků z Lípy



strana 7 květen 2012 Světelský zpravodaj

▶

Poděkování patří rovněž pracovníkům 
Technických a bytových služeb Svět-
lá n. S., kteří se postarali o odvoz pytlů 
s odpadem. 

Jitka Gögeová
referent OŽP

Zpráva z akce
Třetí ročník čištění řeky Sázavy na 

Vysočině (od Havlíčkova Brodu po 
Chřenovice) je úspěšně za námi! Do 
akce se letos zapojilo na 550 lidí, kteří 
odvedli skvělou práci. Díky nim byla 
vyčištěna řeka Sázava a některé její pří-
toky v délce asi 60 km. Sešlo se neuvě-
řitelné množství zapálených lidí, kteří 

po sobě zanechali mnoho pytlů plných 
odpadu typu PET lahví, obalů, skle-
nic, plechovek ale i pneumatik, kusů 
nábytku, hadic a domácích spotřebičů. 
Výskyt takového odpadu u řeky je pro 
většinu lidí naprosto nepochopitelný. 
Když si někdo dá tu práci a naloží do 
auta křeslo, proč není schopen ho rov-
nou odvézt do sběrného dvora? Uvědo-
mujeme si, že odpad do přírody uložili 
lidé a pouze lidé ho mohou z přírody 
zase odstranit.

(kráceno)

Martina Hupková  
dobrovolná organizátorka akce

Žáci ZŠ Lánecká ul.

Světelští turisté na akci Čistá Sázava

Žáci ZŠ Komenského ul.

Srdečně zveme všechny příznivce mys-
livosti, přátele přírody, děti a učitele.

Bc. Julie Němcová
referent OŽP

Akce Čistá Vysočina 
a Čistá Sázava
V měsíci dubnu probíhal v Kraji Vyso-

čina další ročník krajského projektu Čistá 
Vysočina, zaměřený na úklid okolí silnic, 
veřejných prostranství, lesů, vodních toků 
atd. Město Světlá n. S. se k této akci opět 
připojilo díky učitelům a žákům obou 
světelských základních škol, studentům 
Akademie – VOŠ, Gymnázia, SOŠUP 
Světlá n. S., občanům místních částí Be-

netice, Lipnička, Josefodol, Závidkovice 
a členům volejbalového oddílu. Odpadky 
byly sbírány v okolí silnic a cest, vodních 
toků, v parcích, na parkovištích, v okolí 
hřišť a lesů. 

V koordinaci s tímto projektem probí-
hala také akce Čistá řeka Sázava 2012, je-
jímž cílem bylo vyčistit řeku a její břehy 
od nečistot, se kterými si příroda nepora-
dí. Do akce se zapojili jako každý rok žáci 
devátých tříd ZŠ Komenského a ZŠ Lá-
necká, členové rybářského svazu a Klubu 
českých turistů. Čištění řeky probíhalo 
ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dub-
na. Byl sesbírán odpad v úseku od lávky 
v Nádražní ulici až do Smrčné. I přes 

nepříznivé počasí byla kolem řeky sesbí-
rána spousta odpadu, především plastové 
a skleněné obaly od nápojů a různých po-
travin, ale také třeba pneumatiky. 

Všem účastníkům obou akcí děkujeme 
za odvedený  kus práce a zkrášlení pro-
středí, ve kterém žijeme.

Studenti Uměleckoprůmyslové akademie

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Přístup k informacím katastru 
nemovitostí
V dnešním příspěvku vás chceme 

seznámit s užitečnými pomůckami 
při zjišťování údajů o nemovitostech 
vedených katastrálním úřadem. Tyto 
nástroje jsou už delší dobu dostupné 
a nejsou pro veřejnost neznámé, ale 
na druhou stranu se nejedná o každo-
denně využívané programy, a proto 
neuškodí krátká rekapitulace možností 

práce s informacemi katastru nemovi-
tostí tak, jak je současná aplikace na-
bízí.

Na začátek několik základních údajů. 
Správu údajů o nemovitostech má ve 
své kompetenci Český úřad zeměmě-
řičský a katastrální, který postupuje 
podle zákona č. 344/1992 Sb., o katas-
tru nemovitostí České republiky (ka-
tastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Území obce s rozšířenou 
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▶

Kriminalita na Světelsku
nápoje a dvě lahve alkoholu, vše v hod-
notě 1 115 Kč. Zboží poté uschoval do 
kapes a pod oděv a chtěl projít poklad-
nou bez zaplacení. Zde byl zadržen pra-
covníky prodejny. Jmenovaný byl již za 
obdobnou trestnou činnost v posledních 
třech letech odsouzen. Ve zkráceném 
přípravném řízení mu policejní inspek-
tor sdělil podezření ze spáchání přečinu 
krádeže.

V pátek 6. 4. v dopoledních hodi-
nách byl policejní hlídkou ve Světlé 
n. S. kontrolován 34letý řidič osobního 
vozidla. Policisté u řidiče provedli ori-
entační dechovou zkoušku s pozitivním 
výsledkem 2,08 promile alkoholu v de-
chu. Při druhém měření řidič nadýchal 
1,89 promile. Následně se dobrovolně 
podrobil lékařskému vyšetření ve zdra-
votnickém zařízení. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz a další jízdu 
mu policisté zakázali. Ve věci byly za-
hájeny úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Ve čtvrtek 12. 4. v odpoledních ho-
dinách byl hlídkou městských strážníků 
ve Světlé n. S. kontrolován 49letý řidič 
osobního vozidla. Řidič při kontrole 
policistům nepředložil řidičský průkaz. 
Následnou lustrací v centrální eviden-
ci řidičů bylo zjištěno, že má rozhod-
nutím Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě uložen zákaz činnosti, spočíva-
jící v zákazu řízení motorových vozidel 
a to od listopadu loňského roku do října 
2013. Ve zkráceném přípravném řízení 
mu policejní inspektor sdělil podezře-
ní ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

Policisté ve Světlé n. S. přijali ozná-
mení o vloupání do expedičního skladu 
v areálu firmy v obci Josefodol. Nezná-
mý pachatel se v přesně nezjištěné době 
od 8. do 22. 3. vloupal do uvedeného 
skladu, kde otevřel dva kartony a odci-
zil z nich různé sklářské výrobky. Po-
škozená společnost vyčíslila škodu na 
více jak 35 000 Kč.

Krádež smrkové kulatiny šetří poli-
cisté ve Světlé n. S. Neznámý pacha-
tel v době od 15. do 20. 3. odcizil na 
lesním pozemku u místní části Dobrá 
Voda nejméně 30 m3 smrkové pilařské 
kulatiny. Poškozené společnosti vznik-
la škoda ve výši nejméně 66 000 Kč. Po-
licisté zahájili úkony trestního řízení na 
neznámého pachatele pro přečin krádež.

Ve čtvrtek 29. 3. v odpoledních ho-
dinách byl policejní hlídkou ve Světlé 
n. S. kontrolován 49letý řidič osobního 
vozidla. Provedenou lustrací v evidenci 
řidičů však bylo zjištěno, že jmenova-
nému byl v srpnu loňského roku roz-
hodnutím Městského úřadu ve Světlé 
n. S. vysloven zákaz činnosti spočíva-
jící v zákazu řízení motorových vozidel 
a to do dubna letošního roku. Dále roz-
hodnutím Okresního soudu v Havlíč-
kově Brodě byl jmenovanému uložen 
zákaz řízení motorových vozidel s plat-
ností od listopadu 2011 do října roku 
2013. Ve zkráceném přípravném řízení 
mu policejní inspektor sdělil podezře-
ní ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

Z přečinu krádeže je podezřelý 33letý 
muž z Prahy. V pátek 30. 3. krátce 
před 20. hodinou odcizil v supermar-
ketu v Zámecké ulici různé zboží a to 
sprchové gely, ústní vody, energetické 

působností Světlá nad Sázavou pa-
tří pod Katastrální úřad pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, 
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod, 
tel: 569 668 111.

Předmětem evidence katastru nemo-
vitostí je vedení údajů o nemovitos-
tech, obsahující jejich soupis a popis 
a jejich geometrické a polohové určení. 
Součástí je dále evidence vlastnických 
a jiných věcných práv k těmto nemo-
vitostem. Jsou zde informace, které 
slouží k ochraně práv k nemovitostem, 
pro daňové účely, k ochraně životní-
ho prostředí, údaje o zemědělském 
a lesním půdním fondu, nerostném 
bohatství, kulturních památkách, úda-
je pro statistické účely a další. Tento 
informační systém je veden pro celé 
území České republiky a to převážně 
počítačovou technologií. Základní jed-
notkou je katastrální území. Těch je 
na území ČR celkem 13 026, na území 
ORP Světlá n. S. celkem 76. Vedené 
informace lze rozdělit na dvě základ-
ní části. Zaprvé soubor geodetických 
informací, což představuje katastrální 
mapu buď v analogové, nebo nově již 
digitální podobě (v rámci ČR 60 % ka-
tastrálních území), a za druhé soubor 
popisných informací, který obsahuje 
textové údaje o katastrálních územích, 
o parcelách, o stavbách, o bytech a ne-
bytových prostorech, o vlastnících a ji-
ných oprávněných osobách, o právních 
vztazích atd.

Pro přístup k těmto informacím 
slouží aplikace Nahlížení do katastru 
nemovitostí, která je dostupná na in-
ternetové adrese: http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/. Zde je možné získávat někte-
ré vybrané údaje týkající se vlastnictví 
parcel, staveb a bytových nebo nebyto-
vých jednotek a dále informace o stavu 
řízení založených na katastrálním pra-
covišti pro účely zápisu vlastnických 
a jiných práv k nemovitostem. Základ-
ní rozcestník umožňuje vyhledávat 
parcelu, stavbu, jednotku, řízení, přejít 
do zobrazení mapy nebo nově vyhledat 
nemovitosti zapsané na listu vlastnic-
tví. Aplikace je volně přístupná, nevy-

žaduje registraci a je bezplatná. Kromě 
vyhledání popisných informací umož-
ňuje i nahlížení do mapy s možností 
tisku. Součástí mapy je možné zobra-
zit i leteckou ortofotomapu, která nyní 
ukazuje stav území k roku 2010 v roz-
lišení 25 cm/pixel. Tato mapa je peri-
odicky obnovována v tříleté periodě, 
od letošního roku se bude přecházet 
dokonce k dvouleté periodě. 

V aplikaci „Nahlížení do katastru 
nemovitostí“ však není možný úplný 
výpis z katastru nemovitostí tak, jak 

ho poskytují pracoviště katastrálního 
úřadu. Pro tento účel slouží aplikace 
nazvaná Dálkový přístup, dostupná na 
adrese: https://katastr.cuzk.cz, která je 
však již placená a slouží pouze pro re-
gistrované uživatele. Zde je umožněn 
úplný on-line přístup k údajům katast-
ru nemovitostí.

Podrobnější informace je možné zís-
kat na adrese http://www.cuzk.cz.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

C
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Ulice Nové město, dům čp. 83  
Zatím nejstarší nalezená zmínka 

o domku pochází z roku 1815, nejstaršími 
známými majiteli jsou Franz a Magdale-
na Greberovi, zapsaní k roku 1827. O tři-

cet let později jsou uváděni pecnář Ignác 
Pokorný a jeho žena Eleonora, v roce 
1882 Josef a Marie Budínských a v průbě-
hu roku 1898 jsou postupně uváděni hned 
tři majitelé: od 18. srpna Albert Budínský, 
od 29. září Jan Srb a od 8. října Marie 
Krejzlová. V roce 1899 se majiteli stali 
Jan a Kateřina Havlovi a následujícího 
roku Františka Piskačová. Od roku 1911 
byla majitelkou domku Anna Janáková.

Dne 21. srpna 1912 byl sepsán protokol, 
v němž Alois Janák udává, že sousedé 
Alois Prášek a Anna Holanová „…před 
domem svým provedli zvýšení navezením 
hlíny […] a následkem toho je můj dům vo-
dou zaplavován.“ V odpovědi na stížnost 
starosta Václav Červenka v témž protoko-
lu uvádí: „Při komissionálním šetření na 
místě samém uděleny p. stěžovateli pokyny 
jak odpomoci vnikání vody z ulice k jeho 
domu, načež týž slíbil opatření k zamezení 
dalšího poškozování budovy provésti.“

Stěžování měli Janákovi asi v krvi, pro-
tože ze dne 8. května 1932 pochází do-
pis místní stavební komisi: „Podepsaná 

Anna Janáková majitelka domu čp. 83 na 
Novém městě stěžuje si tímto, že pan Jan 
Prášek soused při nově zřizovaném dřev-
níku a chlívku zřídil okap na můj majetek 
takže dešťová voda teče na můj plot. Po-

dotýkám, že po 8 roků byl okap na stranu 
jeho a toto zřídil bez mého dovolení a vě-
domí. Žádám zdvořile, by stavební komise 
nařídila panu Práškovi stavbu tuto upra-
viti tak, aby majetku mému dešťová voda 
neškodila.“ Stížnost byla předložena na 
schůzi stavební komise dne 11. května, 
kde bylo usneseno provést opět „komi-
sionelní šetření na místě samém.“ To se 
konalo 25. května a bylo zjištěno, že „…
voda se střechy chlévků odtéká na vlastní 
pozemek majitelů, takže stížnost vedená 
jeví se jako bezpodstatná. Městská rada 
21. 6. usnesla se vydati vyřízení zamítavé.“

Domek čp. 83 byl částečně podsklepe-
ný, byla v něm kuchyň, dva pokoje a ko-
mora, nesplachovací WC. Podle voličské-
ho seznamu z června 1921 v něm bydleli: 
domkářka Anna Janáková (*1879), vý-
měnkářka Marie Janáková (*1850), ptáč-
ník Václav Slupský (*1861) s manželkou 
Kateřinou (*1872) a brusičkou granátů 
Kateřinou Slupskou (*1864).

V roce 1949 se majitelem stal Karel 
Janák a v roce 1957 manželé Antonín 

Stalo se

V Čechách
 • řed  220 lety 15. května 1792 byla 

zřízena stolice (katedra) českého ja-
zyka a literatury na pražské univerzi-
tě, prvním profesorem byl František 
Martin Pelcl;

 • před 70 lety 27. května 1942 uskuteč-
nili českoslovenští parašutisté Gabčík 
a Kubiš atentát na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydri-
cha, byla to nejvýznamnější ozbroje-
ná akce československého odboje.

Ve světě vědy a techniky
 • před 270 lety v roce 1742 Švéd Ande-

rs Celsius navrhl stodílkovou stupnici 
teploměru;

 • před 90 lety v roce 1922 začala fir-
ma Michelin vyrábět první balónové 
pneumatiky a zavedla jejich jednotné 
rozměry.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 260 lety v roce 1752 hrabě Filip 

Kolovrat Krakovský založil v Dolní 
Březince první brusírnu českých gra-
nátů;

 • před 190 lety v roce 1822 zdědil 
světelské panství Jan starohrabě ze 
Salm-Reifferscheidtu.

Josef Böhm

(*1903) a Marie (*1908) Práškovi. Po 
smrti Marie Práškové nabyl veškerého 
jejího majetku (dům se stavební parce-
lou a zahrada) jako dědic ze zákona její 
manžel Antonín a po jeho smrti zdědili 
majetek rovným dílem jeho sourozenci 
Ladislav Prášek (*1908), Jaroslav Prášek 
(*1906) a Marie Choutková (*1913).

Na podkladě výsledků místního šetření 
povolil dne 19. března 1987 odbor výstav-
by, komunálního hospodářství a služeb 
a obchodu Městského národního výboru 
ve Světlé n. S. odstranění stavby rodinné-
ho domku. Stavba bude odstraněna do 30. 
dubna 1987 oprávněnou organizací OSP 
Havlíčkův Brod, středisko Ledeč n. S. 

-jv-

čp. 81

čp. 82
čp. 83

čp. 84
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
www.hb.charita.cz

Program na květen: provázet nás bude 
pohádka O kohoutkovi a slepičce 

Pondělí:	8:30	–	11	hod.:	
	 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
	 Keramická dílnička pro děti s rodiči
Úterý:		 dopoledne	Hudební školička
	 19:00	hod.	Večerní dílna 
Středa:	 8:30	–	11	hod. 
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
 Pojď si hrát – hernička
Pátek:		 8:30	–	11	hod.	
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
Keramická	dílnička:	
 7. 5. slepička z hádků
 14. 5. obilné zrno
 21. 5. kachle na zeď
Výtvarná	dílna	(dopolední):
 4. 5. zvířátka z roliček
 11. 5. šáteček od švadlenky
 18. 5. déšť pro travičku
 25. 5. zrníčka pro slepičku
           a kohoutka

V sobotu 19. května od 15 do 17 hod. 
Den dětí: diVadelní	maraton	–	rodiče	

hrají	dětem	– pohádky loutkové a maňáskové: 
přijďte si dětem zahrát a podívat se s nimi, 

jak hrají jiní.
Srdečně zveme…

Březen – měsíc čtenářství

Čteme hodně, málo nebo vůbec? A co 
naše děti? Jaké knihy je zajímají, co 
čtou?

Za zvířátky do knížek, Za pokladem 
kapitána Černovouse, Tajemná výprava 

do středověku, to jsou programy nakla-
datelství Thovt, s jejichž pomocí se snaží 
dětem ukázat, co vše mohou malí čtenáři 
v zajímavých knížkách objevovat. 

Těchto programů jsme se zúčastnili 
dne 28. a 29. března, kdy s nimi do naší 

školy přijela paní Andrtová. Obě dopole-
dne byla naplněna seznámením s činnos-
tí nakladatelství, ukázkou knih, hrami 
a různými úkoly, které děti plnily formou 
vyhledávání informací v knížkách. Sou-
částí projektu byla i prodejní výstavka 
knih otevřená do odpoledních hodin. 

Další akcí, které se v březnu děti zúčast-
nily, byla návštěva městské knihovny spo-

jená s velikonoční výstavou v Galerii Na 
Půdě. Paní Roženské děkujeme za pěkný 
výklad o velikonočních tradicích i za pro-
hlídku knihovny. Nabídla dětem vhodné 
tituly přiměřené jejich věku a četbou pou-
tavých úryvků z několika knížek se snaži-

la u nich vzbudit zájem o čtení. Doufáme, 
že se někteří díky této akci do knihovny 
opět vrátí a stanou se z nich pilní čtenáři.

 V dnešní době plné počítačových her 
vítáme každý nový podnět, který u dětí 
probudí zájem o četbu, jež je tak důležitá 
pro jejich další vzdělávání.

Za ZŠ v Komenského ul.
E. Dušková a H. Štercová

Mateřské centrum Rolnička Světlá n. S., tel. 728 228 565
zve rodiče s dětmi na Den dětí divadelní maraton

Rodiče hrají dětem
v sobotu 19. května od 15 do 17 hod. v MC Rolnička

pohádky loutkové a maňáskové

Přijďte si dětem zahrát a podívat se s nimi, jak hrají jiní. 
Srdečně zveme! 
Vstupné 20 Kč
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▶

Národní soutěže ZUŠ

Jako každoročně byly i v letošním škol-
ním roce MŠMT vyhlášeny národní sou-
těže ZUŠ. Ve školním roce 2011/2012 byla 
soutěž vyhlášena mimo jiné v sólovém 
a komorním zpěvu a v dechových a bicích 
nástrojích.

Školní kolo této soutěže v sólovém a ko-
morním zpěvu se uskutečnilo 11. ledna 
a zúčastnilo se ho 29 dětí ze ZUŠ Světlá 
n. S. a z pobočky Golčův Jeníkov. Porota 
poslala do okresního kola, které se konalo 
8. února v ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčko-
vě Brodě, 14 mladých zpěváků a zpěva-
ček (K. Kovandová, J. Fiala, Z. Palánová, 
N. Wernerová, A. Štrbová, B. Lacinová, 

Zájezd do Anglie

Naše ZŠ Komenského se zúčastnila ve 
dnech 29. března až 3. dubna poznáva-
cího zájezdu do jižní Anglie. Měli jsme 
možnost poznat anglickou kulturu, Lon-
dýn a spoustu památek. Dalšími účastní-
ky byli žáci ze základních škol Vlašim 
a Čechtice. Vyjížděli jsme ráno okolo 
osmé a v odpoledních hodinách jsme 

přejížděli hranice s Německem. Násle-
doval přejezd přes Belgii, Francii a ná-
jezd do podmořského Eurotunelu.

1. den – Čekal nás desetihodinový po-
byt v Londýně a zhlédnutí památek, jako 
je Big Ben, Picadilly Circus, katedrála 
sv. Pavla, Westminsterské opatství, Tra-
ffalgar Square, komory Horní a Dolní 
Sněmovny a také návštěva Přírodopis-
ného muzea. Okolo šesté hodiny odpo-
ledne jsme se na svozovém parkovišti 
rozdělili do rodin, bydlících v okrajové 
čtvrti Londýna - Bexley of Heath, kde 
jsme byli ubytováni.

2. den – Absolvovali jsme výlet do Ro-
chesteru, muzea Charlese Dickense, na-
vštívili jsme katedrálu sv. Ondřeje a také 
Rochester Castle. Následovala prohlídka 
středověkého vodního hradu Leeds Ca-
stle, kde jsme si zkusili bludiště z živého 
plotu.

3. den – Další den ráno jsme se jeli 
kouknout na postavu „Long Man“ z kří-
dových kamenů na strmém svahu. Dále 
nás čekala procházka nad křídovými 
útesy Seven Sisters. V pobřežním městě 

Brighton jsme navštívili Royal Pavilon 
v čínsko-indickém stylu. Naší poslední 
činností byl rozchod po centru Brighto-
nu a návrat do rodin.

4. den – S již sbalenými kufry jsme se 
rozloučili s našimi opatrovníky a čtvrtí 
Bexley. Před námi bylo dalších 10 hodin 

strávených v Londýně. Krásný výhled na 
celé město nám umožnil Monument to 
the Great Fire, následoval přechod přes 
Tower Bridge, pevnost Tower a prohlíd-
ka korunovačních klenotů. Lodí jsme 
pokračovali po řece Temži až do Gree-
nwiche, do místa, kudy prochází nultý 
poledník. Tímto jsme zakončili nás po-

Před Leeds Castle

První pomoc v 8. třídách

Koncem měsíce března k nám do ZŠ 
v Komenského ul. přijela paní Ilona Lou-
žecká, pracovnice Českého červeného kří-
že z Havlíčkova Brodu, aby 8. třídám vylo-
žila, jak se zachovat při záchraně lidského 
života. Na začátku dne nás čekal šestihodi-
nový blok teorie, ale také praxe první po-
moci. Během dne jsme napjatě poslouchali 
výklad o nespočetných druzích zranění 
a ten proložili vlastní zkouškou ošetření. 
Nebyl vynechán ani hlavní krok, který 
je se záchranou lidského života nejčastěji 
spojován, a to masáž srdce a umělé dýchá-
ní. Toto jsme si nacvičili na cvičební figu-
ríně „Andule“. Zakončením celé akce byl 
krátký test, který napsal každý, kdo byl při 
výkladu pozorný. Odměnou mu byla dob-
rá známka do přírodopisu a maličkosti se 
symbolem Českého červeného kříže. Ten-
to den nám přinesl do budoucna mnoho 
poznatků a naše znalosti mohou případně 
pomoci zachránit život.

Děkujeme za zorganizování této akce 
a ochotu pracovníkům ČČK.

Barbora Dušková a Hana Říhová, 8.b

byt v Anglii a naše cesta už směřovala 
do ČR. 

Odvezli jsme si spoustu zážitků, ale 
také vědomostí a zkušeností, které jistě 
v budoucnu využijeme.

Dominika Fialová, Zuzana Rutová, 8.b

M. Šimůnková, N. Fialová, B. Kadlecová, 
Z. Kořánová, K. Kadlecová, V. Holubová, 
O. Zajíc, P. Droberjárová). Ve velké kon-
kurenci 4 základních uměleckých škol na 
okrese Havlíčkův Brod se neztratili a ob-
sadili přední místa. Krajského kola se ale 
mohlo zúčastnit jen 7 pěvců z 50 účast-
níků. Postup si vyzpívala ve 3. kategorii 
Zuzana Kořánová a v 5. kategorii Kateři-
na Kadlecová, která si ještě navíc odnesla 
ocenění za nejlepší dopolední výkon.

V úterý 13. března se konalo v ZUŠ 
Humpolec krajské kolo tohoto hudebního 
klání a obě zástupkyně naší školy získaly 
ocenění. Zuzana Kořánová obsadila ve 
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▶

Světlá tančí 2012

Dům dětí a mládeže Světlá n. S. ve 
spolupráci s Vlaďkou Raneckou, vedoucí 
kroužku disko tance, připravil 24. břez-
na pro milovníky tance mimořádnou po-
dívanou. Do Světlé n. S. se sjely taneční 
soubory z Třebíče, Havlíčkova Brodu, 
Ledče n. S., Přibyslavi, Zruče n. S., Čás-
lavi a Světlé n. S. ZŠ Láneckou v sobotu 
zaplnilo 500 účastníků soutěže. 350 taneč-
níků v krásných kostýmech předvedlo 27 
úchvatných vystoupení v 7 kategoriích.

V některých případech byla soutěž tak 
vyrovnaná, že pro pětičlennou porotu bylo 
opravdu těžké vybrat 3 nejlepší soubory ve 

všech 7 kategoriích. Nejlepší tanečníci si 
odnesli diplomy, poháry a sladkosti. 

Za taneční kroužek DDM Světlá n. S. vy-
stoupily dvě taneční skupiny, jedna v kate-
gorii 9 – 12 let disco dance a druhá v kate-
gorii 13 – 16 let disco dance. Obě taneční 
skupiny se ve svojí kategorii umístily na 
krásném druhém místě. V nových úborech 
tyrkysovo hnědé kombinace barev jim to 
opravdu slušelo.

Všichni tanečníci, tanečnice i diváci se 
tvářili spokojeně a určitě si nenechají ujít 
2. ročník soutěže „Světlá tančí 2013“, kte-
rou už začínáme připravovat.

Taneční skupiny vedené Vlaďkou Ra-
neckou nacvičují nová vystoupení pro 
další ročník soutěže.V tomto školním roce 
ještě předvedou úspěšná vystoupení na 
soutěžích ve Žďáru n. S., ve Rtyni v Pod-
krkonoší, v Čáslavi, v Přibyslavi a Havlíč-
kově Brodě.

Přejeme tanečním skupinám hodně ná-
padů do další činnosti a těšíme se na shle-
danou v dalším ročníku taneční soutěže 
Světlá tančí 2013. D. Kocmanová

své kategorii 2. místo, Kateřina Kadle-
cová 1. místo s postupem do celostátního 
kola, které se koná 27. – 29. dubna v Tur-
nově. Obě žákyně jsou ze třídy zástupkyně 
Daniely Hamaričové.

Školní kolo dechových a bicích nástrojů 
se konalo v ZUŠ Světlá n. S. 12. ledna. Zú-
častnilo se ho 28 žáků. Z nich postoupilo 
do okresního kola, konaného 16. března 
v ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě, 
8 zástupců (T. Pospíšilová, K. Kadleco-
vá, E. Krajanská, J. Dvořák, D. Halama, 
Z. Bachura, L. Ptáčníková, A. Hromád-
ko). Mladí muzikanti předvedli pěkné 
výkony a získali krásná ocenění. Do kraj-
ského kola ve Žďáře n. S. postoupili: Te-
reza Pospíšilová – hra na příčnou flétnu – 
ze třídy uč. V. Berana, Lenka Ptáčníková 
a  Adam Hromádko – hra na saxofon – ze 
třídy učitele V. Vodrážky. I zde předved-
li žáci naší školy kvalitní výkony, získali 
přední umístění a Tereza Pospíšilová ve 
své kategorii vyhrála a zajistila si postup 
do celostátního kola, které se koná 4. až 
6. května v Kladně.

Ředitelství ZUŠ Světlá n. S. děkuje 
všem zúčastněným za vzornou reprezenta-
ci školy, blahopřeje žákům a jejich peda-
gogům k dosaženým výsledkům a přeje 
jim mnoho dalších úspěchů v hudebním 
i osobním životě.

Nelze zapomenout

Exkurze do Osvětimi dne 11. dubna 
2012 -  jedna z dílčích doprovodných ak-
tivit školního projektu Šest miliónů srd-
cí, který jsme si představili v minulém 
čísle Světelského zpravodaje. 

Je časné a trochu i kalné ráno. Kolem 
čtvrté hodiny se na Sázavské ulici schá-

Všichni s pohnutím naslouchají výkladu průvodkyně prostřednictvím sluchátek.

zejí účastníci poznávací cesty do Osvětmi 
– žáci Uměleckoprůmyslové akademie 
i účastníci ze spřátelených základních 
škol – ZŠ Lánecké a ZŠ Komenského. Au-
tobus je přistaven včas, cestovní kancelář 
VOMA z Třebíče zajistila celou akci na-
prosto bezchybně a její řidiči i průvodce 

jsou velmi milí. Cesta do Polska je dlouhá, 
všichni ještě dospávají zkrácenou noc. 

V devět hodin ráno překračujeme čes-
ko-polskou hranici a krátce před desátou 
hodinou jsme v cíli cesty.

Pan průvodce Vlasák zajišťuje vstup 
a my s místní průvodkyní, vybaveni 
sluchátky, procházíme pod neblaze pro-
slulým nápisem Arbeit macht frei a vstu-
pujeme do základního tábora Osvětim/
Auschwitz. Počasí nám přeje, je krásný 
slunečný den, ale nás mrazí z vyprávě-
ní průvodkyně. Postupně procházíme 
areálem zděných budov. Některé jsou 
v původním stavu, aby návštěvníci po-
znali podmínky, v nichž za války živořili 
a umírali vězňové. Další pak jsou přemě-
něny na expozice připomínající chod tá-
bora, každodenní život uvězněných, jmé-
na řady obětí, v dalších pak vidíme kopie 
dokumentů, věci z majetku vězňů – boty, 
osobní předměty, brýle, dokonce i hračky. 
Děsivě působí třeba i tuny lidských vlasů 
stříhaných ženám a dívkám. Prohlídku 
této části ukončujeme u plynové komory 
a spalovacích pecí krematoria.

Po krátké pauze nás autobus převáží do 
tábora Auschwitz II – Birkenau a výčet 
hrůz pokračuje. Vidíme železniční přípoj-
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▶

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 19. března do 15. dubna

Beletrie
Ludlum Robert
Ostermanův víkend

 – Johna Tannera požádají, aby dal 
v sázku vlastní život i životy jeho 
ženy a dětí, ale nikdo mu nevysvětlí, 
oč v této akci vlastně jde a jaká s se-

Z domova pro seniory

pěknému počasí jsme přivítali mnoho ná-
vštěvníků. 

Ve středu 21. března se obyvatelé domo-
va vypravili na výstavu Jarní zvyky a tra-
dice, která se konala v Galerii Na Půdě. 

Dne 28. března se konala další z řady 
přednášek Univerzity slunečního věku, 
tentokrát na téma Život a dílo Antonína 
Dvořáka. Přednášejícím byla Daniela Ha-
maričová, učitelka zpěvu z místní základ-
ní umělecké školy. 

26. března se konal již tradiční jarní 
výlet k zahradníku Starklovi do Čásla-
vi. Obyvatelé domova tak měli možnost 
zhlédnout na vlastní oči první rostlinky 
a květiny v rámci jarní výstavy. 

Ve čtvrtek 29. března se v jídelně oby-
vatel konala tradiční kavárnička zahrnující 
posezení u kávy a poslech hudby. K dobré 
náladě přispěli pánové Čech a Hroch, za 
což jim velmi děkujeme. 

Text a foto: Monika Horáková  
sociální pracovnice

ku, kam přijížděly vlaky s deportovanými, 
i rampu, na níž komando SS provádělo 
selekci lidí. Tento tábor je mnohem roz-
lehlejší, bloky zde však byly dřevěné a na 
konci války byla většina z nich rozebrána. 
O to působivější je les cihlových komínů, 
které jediné zůstaly na původních místech. 
Jen málo bloků je dochovaných – latríny, 
umývárny, ženské bloky. 

Prohlídku končíme u poválečného 
monumentu na památku obětí, kde jsou 

i pamětní desky ve 22 jazycích. Pokládá-
me květiny u desky s českým nápisem: 

„Nechť toto místo, na kterém hitlerovci 
vyvraždili kolem půl druhého milionu 
mužů, žen a dětí, hlavně židů z různých 
zemí Evropy, zůstane na věky výkřikem 
zoufalství a výstrahou pro lidstvo.“ Ce-
lek pamětního areálu působivě doplňují 
trosky dvou velkých krematorií, která se 
Němci před vyklizením tábora pokusili 
zničit.

Dne 16. března proběhla již druhá před-
náška Univerzity slunečního věku s ná-
zvem Pravěk Havlíčkobrodska. Přednáše-
jícím byla Bc. Martina Pajerová.  Studenti 
měli možnost dozvědět se něco o dávné 
historii Světelska i okolí a také měli mož-
nost dotknout se exponátů, které slečna 
Pajerová přinesla s sebou na ukázku. 

V sobotu 17. března se na náměstí kona-
ly Josefské trhy. Domov pro seniory zde 
nabízel ve svém stánku výrobky obyva-
tel s jarní a velikonoční tematikou. I díky 

Po čtyřech hodinách vyčerpávající pro-
hlídky areál obou částí tábora opouštíme. 
Trvá však ještě dlouho, než se v autobusu 
rozproudí běžný hovor. Odjíždíme, ale 
v duchu stále vidíme obraz navštíveného 
místa. Je to místo děsivé, a přesto jsem 
ráda, že se mezi mladými lidmi našlo to-
lik zájemců, kteří chtějí vidět a vědět, jaká 
byla minulost našeho světa.

Mgr. L. Zadinová
 vedoucí projektu Šest milionů srdcí

Foto: Barbora Karlíková

Krátce po exkurzi nám dorazil děkovný 
e-mail z CK, který velmi potěšil, a dovolu-
jeme si jej přetisknout: 

Vážená paní Zadinová,
prosíme Vás o přijetí tohoto emailu a zá-

roveň o jeho předání Vašemu panu řediteli. 
Dnes mě požádal pan řidič společně s pa-
nem průvodcem, abych Vaší škole, tedy 
žákům, vyjádřil maximální poděkování za 
jejich vzorné chování a reprezentaci Vaší 
školy v rámci zájezdu do Polska. Toto po-
děkování se mi nepodařilo nikdy za dvacet 
let činnosti uskutečnit. Chování Vašich 
žáků plynoucí z rodinné výchovy a z vý-
chovného působní Vaší školy bylo příklad-
né. Určitě k tomuto přispělo i odpovědné 
pedagogické vedení. V této době přijmout 
informaci, že se vůbec někdo umí chovat 
slušně a má vztah k veřejnému soukromé-
mu majetku, je obrovsky potěšující a po-
vzbuzující.

Ještě jednou za zájezd do Polska děku-
jeme.

V přátelské úctě
Ing. Vondráček Zdeněk

VOMA, s. r. o. Cestovní kancelář

bou nese rizika. Autor, jak je jeho 
dobrým zvykem, rozehrává brilant-
ní špionážní zápletku napínavou od 
začátku až do konce.

Nesvadbová Barbara
Borůvky

 – Nová kniha s podtitulem „Muži 
jsou skvělý doplněk“ navazuje na 
předchozí knihu fejetonů Brusinky. 

I zde autorka zůstává věrná svému 
oblíbenému tématu, kterým jsou 
vztahy žen a mužů.

Pamuk Orhan
Nový život 

 – Vypravěčem tohoto postmoderní-
ho příběhu o hledání smyslu ži-
vota, velké lásky a smrti je mla-
dý student, jenž se vydává na 



Světelský zpravodaj květen 2012 strana 14

▶ mysteriózní cestu napříč Anatolií 
a snaží se nalézt nový život, který 
mu přislíbila záhadná kniha.

Vašíček Arnošt
Ztracená brána 

 – V podzemí Starého Města poblíž 
rotundy svatého Kříže řádí záhad-
né monstrum. Podle pověstí po-
dobné stvoření útočilo na stejném 
místě již začátkem 15. století. Po-
kouší se pachatel napodobit sério-
vého vraha z minulosti, nebo se ta-
jemné zlo vrací?

Naučná literatura
Burkert Ivan
Tajný výlet za svatým Jakubem 

 – Pozoruhodné zpracování neoby-
čejné autorovy cesty z Hradce 
Králové do Santiaga de Compos-
tela, kterou patrně ještě nikdo ne-
absolvoval na vysokém kole (velo-
cipédu).

Rejthar Stanislav
Dobří vojáci padli 

 – Vzpomínky válečného pilota, pří-
slušníka 313. čs. stíhací perutě 
RAF ve Velké Británii, který se 
zúčastnil i Slovenského národního 
povstání, jsou připomínkou nejen 
válečných útrap a vítězství nad na-

cisty, ale i svědectvím o doživotní 
perzekuci těch, kteří proti nim bo-
jovali na západní frontě.

Roubíková-Švehlová Jana
Dcery nepřátel státu
– Osobní příběh autorky je jen kamín-

kem v zobrazené mozaice osudů dal-
ších podobně postižených žen, jejichž 
otcové a případně i oba rodiče strávili 

v 50. letech z politických důvodů dlou-
há léta ve vězení.

Knihy pro děti a mládež
Brüning Christianne
Japonská minizvířátka 

 – Podrobný návod, jak vytvářet ja-
ponskou technikou navlékání 
z malých rokajlových korálků ve-
selé figurky – hravé kočičky, ště-
betavé ptáčky, veselé tučňáky 
a celou řadu dalších.

Holub Jiří
Jak se zbavit mstivý Soni 

 – V Žábokudlech se rozpoutala vál-
ka páťáků proti přísné paní učitel-
ce.

Hrochová Lucie
Poznání z nebes 

 – Kniha je volným pokračováním 
příběhu Přátelství z nebes. Dvě 
dospívající dívky Isabela a Cathe-
rine, z nichž jedna zemřela a stal 
se z ní anděl, se ocitají ve světě, se 
kterým nemá ani jedna z nich zku-
šenosti. Ubrání se temným silám 
Spojenců Negativity?

Eva Kodýmová
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Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce loutkových 

pohádek na představení Tradičního loutkového 
divadla Zvoneček, Praha

PeRníKovÁ 
cHAlouPKA

Klasická světová pohádka o Jeníčkovi a Mařence, 
kteří zabloudí k domku zlé Ježibaby a Ježidědka. 
V této pohádce kromě starých známých postav 
hrají i roztomilé loutky různých lesních zvířátek, 

a to všechno v malebných dekoracích a za 
doprovodu veselé hudby.

Taneční sál ve Světlé n. S.
v sobotu 12. května v 15 hod.

Pro děti ve věku od 3 let, v délce trvání 40  min. 
(bez přestávky).
Vstupné 60 Kč. 

Předprodej od 23. 4. v TIC, 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Vernisáž

V úterý 17. dubna se v tanečním sále 
Společenského domu otevírala tradiční 
Výstava výtvarníků – neprofesionálů 

Světelska. Vernisáž zahájili krátkou hu-
dební produkcí Lucie Honzlová (zpěv) 
a Petra Kopecká (hudební doprovod) 

z Humpolce, úvodní slovo přednesla 
ředitelka kulturního zařízení KyTICe 
Jana Kupčíková. Pár slov k přítomným 
výtvarníkům a hostům pronesli také sta-
rosta města Jan Tourek a za vystavující 
výtvarníky Petr Křivský. Kytice z rukou 
pořadatelů obdrželi k životnímu jubileu 
Eva Kamešová (80), Ladislav Láznička 
(75) a Ladislav Havel (70) a také Oldřich 
Sýs jakožto účastník první výstavy. 

Text a foto: Jaroslav Vála
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Jaroslav Marek

* 27. 4. 1922, Kalná, okr. Benešov
† 22. 3. 2012, Světlá nad Sázavou

Dětství prožil v malé vsi u Polné, po 
vychození školy se vyučil natěračem. 
V době okupace byl nasazen na práce 
v Německu, po válce nastoupil do slu-
žeb ministerstva vnitra, kde působil až 
do svého odchodu do důchodu. V roce 
1951 se přestěhoval do Světlé nad Sáza-
vou.

Již v dětských letech měl možnost 
sledovat malování obrazů svého strýce 
neprofesionála. S vlastní tvorbou začal 
v sedmnácti letech a s určitými přestáv-
kami maloval až do konce svého života.

Používal výhradně olejové barvy, 
kterými na plátno zachycoval hlavně 
motivy zdejšího kraje a také různá záti-
ší. Byl realista a realisticky se projevo-
val i ve svých obrazech.

Své výtvarné vzdělání si doplňoval 
návštěvami výstav a pročítáním různých 
publikací zaměřených na malování.

Od roku 1962 pravidelně vystavo-
val své obrazy ve Světlé nad Sázavou, 
v minulosti i v Havlíčkově Brodě, Hum-
polci a jednou také v nizozemském Ha-
arlemu.

Z. Horní 
(z medailonu výtvarníka J. Marka)

Nový 
Kalendář 

akcí
Kalendář s přehledem kulturních, 

společenských a sportovních akcí, 
které se od května do srpna usku-
teční ve Světlé n. S. nebo v blízkém 
okolí, je zájemcům zdarma k dis-
pozici v turistickém informačním 
centru. Vydavatelem kalendáře je 
kulturní zařízení KyTICe.

-zh-
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Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Již jenom pár dní zbývá do tradič-
ní květinové sbírky Český den proti 
rakovině. Letošní 16. ročník připad-
ne na středu 16. května a proběhne 
jako každoročně na celém území Čech 
a Moravy. Tématickým zaměřením le-
tošní sbírky je Nádorové onemocnění 
ledvin.

Proč právě ledviny? Za posledních 
pětatřicet let narostl výskyt nádorů 
ledvin v naší zemi téměř na čtyřnáso-

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

bek. Nárůst je ovlivněn i zlepšujícími 
se diagnostickými možnostmi, větší 
pravděpodobností záchytu onemocnění 
a zlepšenou informovaností veřejnosti. 
Cílem programu roku 2012 je informo-
vat veřejnost o možnostech, jak si své 
ledviny chránit – změňme svůj životní 
styl, zlepšeme pitný režim, konzumujme 
kvalitní potraviny, nekuřme, předchá-
zejme zánětům v organismu, zhubněme.

Bližší informace získáte na www.lpr.
cz nebo www.denprotirakovině.cz.

V našem městě se Květinový den letos 
uskuteční opět pod patronací kulturního 
zařízení KyTICe. 16. května budete moci 
potkávat dvojice studentek z místní Aka-
demie a ženy z Českého svazu žen, které 
budou nabízet kytičky s oranžovou stuž-
kou a letáčky. Až vás osloví, nebo si je 
sami vyhledáte, vložte prosím do ozna-
čené pokladničky finanční příspěvek mi-
nimálně 20 Kč za jeden kvítek.

Přispívat můžete též na sbírkový 
účet Českého dne proti rakovině 

Beseda s Irenou Fuchsovou

V úterý 17. dubna proběhla v naší 
knihovně beseda s Irenou Fuchsovou, 
oblíbenou spisovatelkou knih přede-
vším pro ženy, ale nejen o ženách. 

Byly jsme velice rády, že přijala naše 
pozvání a dorazila i do naší knihovny. 
Okamžitě dokázala svojí pozitivní ener-
gií, báječným vypravěčským uměním 
a bohatými životními zkušenostmi zau-
jmout všechny zúčastněné. 

Kdo měl možnost paní Fuchsovou po-
znat, rázem pochopil, proč se její knihy 
na regálech knihoven moc neohřejí. Dý-
chá z nich realita a  bez nadsázky lze 
říci, že jsou to takové malé životabudiče. 
Přejeme paní Fuchsové hodně tvůrčích 
sil a již se těšíme na její další knižní ti-
tuly.  

J. R.
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▶ (6500065/0300), nebo posílat dárcov-
ské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 
87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, pří-
jemce vaší pomoci – LPR – obdrží 27 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, podporu onkologické 
výchovy, výzkum a vybavenost onkolo-
gických center.

Generálním partnerem letošního roč-
níku sbírky zůstává stejně jako loni Čes-
ká pošta, proto se budou pokladní vaky 
odevzdávat na jejích vybraných poboč-
kách (též ve Světlé n. S.).

V minulém roce bylo nabídnuto ve 
Světlé 1 692 květů a na konto sbírky 
jsme přispěli částkou 40 620 Kč. V 750 
městech a vesnicích České republiky 
se za 800 tisíc květů podařilo získat  
14 206 mil. Kč.

Připojte se i vy k těm, kteří letos napl-
ní motto sbírky: Jednou za rok květinu, 
nejen k narozeninám.

Eva Kodýmová

Víte, že...

…v posledním čísle časopisu Průzkumy 
památek 2/2011, který vydává odborné 
pracoviště Památkového ústavu Praze 
a v němž jsou kromě odborných statí zve-
řejněny i přehledy článků z odborného tis-
ku, jsou v dlouhém abecedním seznamu 
uvedeny také dva odkazy na práce bada-
telky Mgr. Aleny Křivské? Jedná se o člán-
ky ze Světelského zpravodaje 2010 Bádání 
pokračuje a Zaniklý hřbitov v Dolní ulici.

-jv-

Výzva na zajištění 
občerstvení 

Komise MA 21, která zajišťuje pro 
město Světlá realizaci projektu Společ-
ná setkávání v roce 2012, hledá provo-
zovatele občerstvení ze Světlé n. S. pro 
akci Den dětí, jež  se koná dne 2. 6.  od 
10.00 do 16.00 hod. na fotbalovém sta-
dionu.

V nabídce uveďte:  
 • Kontaktní údaje (včetně uvedení živ-

nosti a IČ).
 • Rozsah zajištění občerstvení (jaká 

bude nabídka nápojů a jídla, možnost 
teplého občerstvení).

 • Zda současně zajistíte zdarma dal-
ší služby (osvětlení, posezení, altány, 
občerstvení pro účastníky, občerst-
vení pro organizátory apod.), uveďte 
v jakém rozsahu (kolik míst na sezení, 
altánů, jejich velikost, jaké občerstve-
ní a pro kolik osob apod.).

Nabídky zasílejte písemně nebo předej-
te osobně v zalepené obálce do 11. května 
na Městský úřad ve Světlé n. S. ing. Janě 
Satrapové, odbor majetku, investic a regi-
onálního rozvoje. Obálku s nabídkou opat-
řete nápisem „Den dětí – neotvírat“.

Skupina si vyhrazuje právo výběru jed-
noho provozovatele s nejvýhodnější nabíd-
kou. Podmínkou je zajištění občerstvení 
po celou dobu konání akce. Všichni, kdo 
zašlou nabídku, budou o výsledku výběru 
informováni do 15. 5. 2012.

Bližší informace na www.svetlansma21.
webnode.cz.

Tisková zpráva

Jdeme blíž k našim pojištěncům
Dne 16. dubna 2012 bylo otevřeno 

kontaktní místo pro klienty VZP ČR ve 
Světlé nad Sázavou.  Úřadovna se nachá-
zí na adrese Nové město 65. Pracovnice 
je dispozici pojištěncům VZP ČR čtyři 
dny v týdnu. V níže uvedených úřed-
ních hodinách mohou pojištěnci, klienti 
a smluvní partneři využít služby klient-
ského pracoviště VZP ČR.

 
Úřední hodiny úřadovny:
po 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
út 8:00 – 11:15 12:00 – 14:00
st 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
čt 8:00 – 11:15 12:00 – 14:00
pá zavřeno
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Čtyřnozí šampióni ze Světlé

Tak jako někdo má koníčka pěstování 
kaktusů nebo sbírání známek, Světelač-
ka Miloslava Šrámková chová psy a ne 
ledajaké. Její miláčci mají nezbytný prů-
kaz původu, nechybí jim řádná výchova 
a díky tomu se mohou zúčastňovat růz-
ných výstav či soutěží a dokonce i mezi-
národních, ze kterých vozí vysoká oceně-
ní a tituly šampiónů. Právě v tom je její 
koníček na vysoké úrovni, zasluhující 
pozornost. Sama dovede o své zálibě za-
svěceně vyprávět, a tak zde jsou její zají-

Kácení stříbrného smrku

Ke krátké zprávě z minulého čísla přidáváme dnes fotoreportáž z kácení stříbrného smrku před kostelem sv. Václava.  (foto: -jv-)

mavá slova i pro vás, čtenáře Světelského 
zpravodaje:

„Již odmala jsem milovala zvířata, pře-
devším kočky a psy, proto jsme doma neu-
stále nějaké zvířátko měli. Například jsem 
v králíkárně odchovala spousty morčat. 
Měli jsme doma psa basseta, ale bez pa-
pírů, tedy průkazu původu, ten nám však 
v roce 2008 zemřel. V té chvíli jsem již vě-
děla, že si pořídím pejska jiného, ale s ‚pa-
pírama’. Ušlechtilí psi jsou totiž zárukou 
kvality a to především v oblasti zdraví. Ten 

kdo chová pejsky s průkazem původu, tedy 
čistokrevné, snaží se nešířit vrozené vady 
a nemoci. A proč jsem se rozhodla opět 
pro basseta? V blízkých Závidkovicích je 
jedna z největších chovatelských stanic 
bassetů u nás, jezdila jsem se tam dívat 
na hezká štěňátka, obdivovala jsem jejich 
krásné hebké uši a potom ty oči, tomu se 
nadalo odolat. Tak jsem se tam jela opět 
podívat, bohužel, právě pro mě žádné ště-
ňátko neměli. Paní chovatelka ale našla 
řešení, objevila mi vhodného pejska 
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Očkování proti vzteklině

V sobotu 19. května proběhne očková-
ní psů proti vzteklině následovně:

Světlá n. S.:
  Před ZŠ Jelenova  10:00 hod
  Na Bradle u COOPu 10:15
  Na Rozkoši u Tech.služeb 10:30 
  Světlá n.S., U sokolovny 10:45

Místní části:
  Závidkovice  7:30
  Radostovice 7:45
  Kochánov  9:15
  Lipnička  9:30
  Dolní Březinka  9:45
  Bohušice 11:00
  Benetice 12:30
  Opatovice 12:45
  Žebrákov 13:00
  Horní Dlužiny  13:15
  Dolní Dlužiny 13:20

Cena: 100 Kč, očkovací průkaz s se-
bou! Dle přání možno aplikovat kombi-
novanou vakcínu proti dalším nemocem, 
odčervení a přípravky proti klíšťatům 
a blechám.

MVDr. Roman Doktor

v jedné chovatelské stanici v Hradci 
Králové. Hned jsem se pro něj vypravila, 
získala jsem ho již se jménem Cyril. Jeli-
kož basseti jsou smečkoví psi, začala jsem 
tedy uvažovat o kamarádovi pro Cyrilka. 
Nejdříve jsem pečlivě vybrala otce a po-
tom to přišlo. Z chovatelské stanice v Odo-
lena Vodě byli krýt u pejska, který byl vy-
brán jako předpokládaný otec. A povedlo 
se. Tenkrát se narodilo 10 štěňat, bylo tedy 

z čeho vybírat. Již předem jsem si zajistila 
první výběr a to pejska pro výstavy. V pěti 
týdnech proběhla první návštěva a při té 
bylo rozhodnuto, 17. března loňského roku 
jsem si jela pro Navara.“

– Jak jste došla k tomu, zúčastňovat se 
se svými pejsky výstav?

To přišlo samo, toužila jsem poznat 
něco nového a zajímavého. Jednou jsem 
se jela podívat do Brna na výstavu psů 
a tam mě uchvátilo to množství pejsků 
a lidí, kteří se o ně zajímali a měli ohrom-
nou radost z úspěchů svých miláčků. Byla 
jsem lapena. Ač jsou všechny výstavy dost 
náročné, jsou navíc zábavné a když prá-
vě ten můj pejsek vyhraje, nebo se dobře 
umístí, má z toho radost i on. Opravdu 
cítí, že i mně udělal radost a to je z celé 
výstavy nejkrásnější.

– Vaši psi již sklidili mnohá ocenění, při-
bližte nám některé z nich.

Starší Cyril získal za tři výstavní sezó-
ny opravdu hodně ocenění. Úplně prvním 
jeho úspěchem bylo v roce 2009 vítězství 

na mezinárodní výstavě v rakouském Inns-
brucku, kde se stal vítězem plemene. Přišla 
další ocenění, C.I.B. (mezinárodní šampi-
ón krásy),  C.I.E. (mezinárodní výstavní 
šampión) a je desetinásobným šampiónem 
okolních zemí. Vrcholem každé výstavní 
sezony je vždy Světová výstava. V roce 
2010 se konala v Bratislavě a Cyril z pat-
nácti pejsků ve své kategorii získal rCAC 
(rezervní certifikát čekatele na šampióna). 

Potom přišla Světová výstava v Dánsku 
a tam získal ocenění V2 (výborná známka, 
2. místo) a na podzim se zúčastnil Evrop-
ské výstavy ve Slovinsku, kde opět dostal 
ocenění rCAC. Letos se těšíme na Světo-
vou výstavu do Rakouska, kam je přihlá-
šen i můj mladší pejsek Navaro. Ten je ješ-
tě mladý a výstavní kariéru má teprve před 
sebou, ale úspěchy již sklízí i on. V srpnu 
loňského roku byl v Mladé Boleslavi nej-
lepší v kategorii dorostu a letos v únoru 
získal první ocenění Juniora šampióna 
Česka. Moji pejsci mají důkladně vybrané 
rodiče s výstavními předpoklady, proto se 
jim na výstavách daří.

– Co příprava na takovou soutěž obnáší?
Především se musí s pejskem odmala 

cvičit správný postoj a běh v kruhu. Je to 
docela náročné, ale píle se vyplácí. Po-
tom již zbývá na soutěž se přihlásit, na-
sednout do auta a jet tam, kde se výstava 
koná. Pejsek se tam musí předvést, jak 
nejlépe umí. V kruhu je rozhodčí, který 
bedlivým okem hodnotí to, co pejsek umí, 
tělesný vzhled a také jakou má povahu. 
Napíše posudek a rozhodne o pořadí. Na 
výstavě strávím celý den, ale potkám tam 

mnoho kamarádů se stejnými zájmy a do-
vím se tam nové věci z chovu čtyřnohých 
kamarádů. Když se dostaví úspěch, je ten 
den na výstavě nádherný.

– Děkujeme za rozhovor a přejeme ještě 
hodně radostných chvil s Vašimi pejsky.

jív 
Foto: jív (2), Ing. Iva Černohubová (1)

Desetinásobný mezinárodní šampión Cyril s poháry, medailemi  
a svojí paní Miloslavou Šrámkovou

Navaro a Cyril

Navaro Český Junior šampión na výstavě
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očekávání a na účet papežského díla puto-
valo krásných 5 100 Kč. Děkujeme šikov-
ným pekařkám a především vám všem, 
kteří jste přispěli na dobrou věc.

I. Kovandová

Noc kostelů
V letošním roce se i naše farnost zapo-

jila do mezinárodní akce, jejímž cílem je 
vzbudit zájem o společenskou a kultur-
ní hodnotu kostelů. Noc kostelů se bude 
snažit prezentovat i chrámy jako prostor 
pro setkávání lidí, kteří stojí mimo cír-
kev. Program jsme rozložili do dvou dnů. 
V pátek 1. června se představí žáci ZUŠ 
ze Světlé n. S. Zazní nejen hudba, ale 
budou přečteny i texty dětí, které navště-
vují literárně dramatický obor. V sobotu  
2. června si vás dovolíme pozvat na před-
nášku Mgr. Aleny Křivské o historii naše-
ho chrámu, která začne v 15 hodin. Srdeč-
ně zvou pořadatelé.    

J. R.

Bělice 2012
Je sobota 14. dubna 14 hodin 20 minut, 

nacházíme se na okraji lesa pět minut ost-
ré chůze od samoty Bělice nedaleko Kališť. 
Kolem nás prochází skupina sedmi dětí 
(jak se později dozvídáme, první skupina 

ze čtyř) a míří k vysokému stromu. Děti 
se pustí do vyrábění pohanských bůžků. 
Ve chvíli, kdy jsou bůžci hotovi, přichá-
zí důstojná postava Metodějova, přikládá 
na oheň a vyzývá přítomné, aby se vzdali 
pohanství, spálili modly a žili jako křesťa-
né. Kousek odtud se děti seznamují se sta-
roslověnskou abecedou hlaholicí, jejímž 
autorem byl právě Metoděj, zkouší si psát 
jednotlivé znaky a podepsat se jimi. Na 
jiném místě je třeba Metoděje – panáčka 
z lega vysvobodit z jámy, děti svou šikov-
ností překonávají nástrahy labyrintu pod 
napětím, aby se dostali k žebříku. Nedale-
ko odtud se poutníci setkávají s knížetem 
Bořivojem, který se chystá ke křtu, aby 
nemusel sedávat na zemi se psy a poha-
ny, ale mohl hodovat s ostatními křesťany 
u stolu, jak se píše v Kristiánově legendě.

Ne, nebojte, neocitli jsme se v devátém 
století, jen jsme nakoukli do odpoledního 
dění na víkendovém setkání rodin z far-
nosti ve Světlé n. S. Na konci odpolední 
historické cesty čekala na děti jízda la-
novkou a lezení na provazové síti, táborák, 
fotbálek i sladké odměny. A když se večer 

setmělo, v lese za chatou začal rej divo-
ženek, studánkových víl, hejkala, vodníka 
a nějakých dalších potvor. Asi si mysleli, 
že se jich děti budou bát, ale stezku odva-
hy zvládly všechny na jedničku. 

Nedělní ráno patřilo řádné ranní roz-
cvičce, dobré snídani a společným hrám. 
Na jedenáctou hodinu jsme dorazili do 
Kališť na dětskou mši svatou. Při návratu 
nás poctilo nebe řádnou dávkou studené-
ho dubnového deště a po nedělním obědě 
už nás čekalo jen balení, úklid a cesta 
domů. Letošní Bělici zdar! A už se těšíme 
na tu příští...

Radka Bouchalová

Misijní štrůdlování – záchrana dětí 
trpících hladem.
V neděli 15. dubna se i naše farnost za-

pojila do celostátní akce, kterou vyhlásil 
národní ředitel Papežského misijního díla 
P. Mgr. Ing. Jiří Šlég v rámci aktivit Týdny 
pro neziskový sektor. Cílem bylo oslovit 
co nejvíce ochotných lidí, kteří mají chuť 
upéci štrůdl a nabídnout ho s prosbou 
o dar pro hladovějící či jinak trpící děti 
v misijích. 

V sobotu se peklo, v neděli hodovalo. 
U nás se po mši rozdalo skoro 200 porcí 
jablečných závinů. Výsledek předčil naše 

Z naší farnosti

DiaKoutek

Vážení čtenáři!
Také  začínáte se zdravějším život-

ním stylem „od pondělka“, abyste ve 
středu nejprve od své ideální představy 
trochu odbočili, pak podlehli depre-
si, že jste slabí a k ničemu a stejně to 
nemá cenu, takže  to už porušíte i veš-
kerá další předsevzetí? Pak si v sobotu 
řeknete, že ale přece nějak zabojovat 
musíte a dáte se do toho, ale  až 
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Letní provoz v Pěšinkách

odměnu na posledním stanovišti, do-
spělí pak mohou ochutnat třeba proslulý 
Služátecký talíř, neuvěřitelnou vepřo-
vou specialitu. K tanci i poslechu zahra-
je skupina Fernet a žáci ZUŠ ve Světlé 
n. S. Jejich vystoupení bude prokládáno 
soutěžemi, které bude režírovat Režná 
paní, strašlivá vládkyně zdejších lesů. 
Děti i dospělí si budou moci zaskotačit 
v lanovém centru připraveném brod-
skými skauty, prohlédnout si hasičskou 
techniku spravovanou dobrovolnými 
hasiči ve Světlé n. S. Dále na všechny 
čeká vystoupení pejskařů, prohlídka ze-
mědělské techniky a pokud se vše po-
daří zařídit, pak také vystoupení vojáků 
české armády s jejich stroji. 

Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že 
do Služátek se dostanete nejsnáze ky-
vadlovým autobusem ze Světlé n. S. Ten 
ze zastávky v Komenského ulici vyjede 
v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 a 11.00 hod. 
Zpět ze Služátek pak v 10.15, 10.45, 
11.15, 12.00, 12.30, 13.00 hod. Více 
informací najdete na www.sluzatky.
cz a nově také na www.pohadkovyles.
sluzatky.cz 

Hynek Bouchal

Služátecký pohádkový les

Zážitek pro celou rodinu
Jak jsme informovali na stránkách 

Světelského zpravodaje již v minulém 
čísle, Pohádkový les ve Služátkách 
proběhne letos v sobotu 9. června. Na 
trať bude možné vyrazit mezi devátou 
a dvanáctou hodinou dopolední. Služá-
tecký pohádkový les je při tom akcí, na 
které si díky bohatému doprovodnému 
programu užije celá rodina. 

Na všechny nejdříve čeká procházka 
plná pohádkových postav a ještě pohád-
kovějších úkolů, při kterých se vyřádí 
celá rodina. Po absolvování tohoto pu-
tování jistě nikdo nepohrdne občerstve-
ním, které se připravuje v cíli. Děti si 
mohou opéct buřty, které dostávají jako 

od pondělka? Asi tušíte, že tento 
postup není ideální, nicméně je vel-
mi obvyklý, také k němu někdy cítím 
sklony. Jisté uklidnění jsme získala 
z jedné přednášky PhDr. Ivy Málkové, 
zakladatelky hnutí STOB, neúnavné 
popularizátorky zdravého stravování 
i životního stylu. Mluvila o tzv. kole 
dle Prochasky. Oč jde?

Jedna z psychologických škol popisu-
je,  jak člověk poznává a mění své  ri-
zikové chování. Rizikovým chováním 
rozumíme třeba kouření, nedostatek 
fyzické aktivity, obezitu bez snahy 
upravit svůj stravovací režim. Zdravot-
níci (Velicer, 2000) se domnívají, že 
takové chování stojí v posledních le-
tech za 50 % předčasných úmrtí a hlav-
ní  výzvou veřejného zdravotnictví je 
proto naše chování (životní styl). Zesi-
luje se úsilí hledat odpovědi na to, jak 
změny rizikových zvyků úspěšně pod-
pořit. A odborníci říkají, že abychom 
rizikové chování mohli měnit, musíme 
nejprve pochopit a přijmout, že je rizi-
kové a znamená problém. I potom, co 
si člověk problém uvědomí, není vět-
šinou hned motivován ke změně, nebo 
jen částečně. Nevěří si, že to dokáže. 
Postupně se ale odhodlá a udělá první 
drobné změny – na poštu místo autem 
jde pěšky. Postupně roste sebedůvěra, 
zvyky se mění, začíná být vidět výsle-
dek. Vše jde snadněji, pokud má pod-
poru a motivaci v rodině, od psychote-
rapeuta, od svého lékaře. Pak už zbývá 
maličkost, nový styl udržet. A to je 
problém. Zpočátku se prostě do starých  
zvyků často vrátíme (relaps). Ale je tře-
ba  v něm nezůstat, vrátit se „na cestu 
pravou“, jako když sjedeme ze silnice, 
také nezůstaneme v poli věčně. Stále 
znovu, dokola. Povzbudit nás může, že 

čím déle „na cestě pravé“ setrváváme, 
tím méně nás to svádí ji opustit. 

Změnám pomáhá, když si z nich udě-
láme od počátku zvyk: každý den ráno 
vypiji hrnek čaje bez cukru. Každý den 
po svačině jdu na procházku. A samo-
zřejmě, že nejde hned a bez zaváhání 
vše dokonale. Ale „každý krok se počí-
tá“, což je i heslo velké ozdravné akce 
na podporu nejzdravějšího způsobu 

každodenní fyzické aktivity – chůze. 
Nemusíte hned nachodit 10 000 kroků 
denně, což je už dostatečné množství. 
I tisíc kroků pro začátek je o moc lep-
ší než nic. A to opravdu není nemožný 
úkol, pro nikoho. Takže – od ponděl-
ka?

Hodně energie na cestu přeje 

Eva Pěkná

Po náročné zimní sezoně, která trva-
la více než sedm měsíců, přešel zimní 
stadion Sportovního centra Pěšinky na 
letní provoz. Ještě v prvním dubnovém 
týdnu využívala led hokejová škola 

Hockey talent academy, ale v čase veli-
konočních svátků led zmizel a ve čtvr-
tek 12. dubna položila čtveřice zaměst-
nanců SC na betonovou plochu umělý 
multifunkční povrch Sport Court. Ten 

bude nyní sloužit mnoha jiným spor-
tům. Již v prvním týdnu letního pro-
vozu, který začal v pondělí 16. dubna, 
odstartoval čtyřmi zápasy II. ročník 
futsalové ligy, plochu si rezervovala 
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Hockey Talent Academy ČR – Uragan 
Sankt Peterburgh 8:5
Patrně nejvýznamnější hokejovou akcí 

končící zimní sezony 2011/2012 na ledě 
Sportovního centra Pěšinky bylo meziná-
rodní přátelské utkání mezi týmy Hockey 

Talent Academy a ruským Uragan Sankt 
Peterburgh ročníků 1998, které se usku-
tečnilo v neděli 25. března. Uspořádání 
tohoto zápasu ve Světlé nad Sázavou 
bylo vyjádřením spokojenosti ze strany 
trenérů a hokejových nadějí, tedy žáků 
hokejové akademie HTA, s podmínkami 
a prostředím, jaké jim Sportovní centrum 

Pěšinky během zimy nabídlo. Pro hráče 
HTA bylo utkání jednou z možností vy-
bojovat si nominaci do družstva, které 
bude v dubnu reprezentovat Českou re-
publiku na prestižním světovém turnaji 
hokejových nadějí World Tournament 

v rakouském Zell am See. Úvod byl sku-
tečně slavnostní, po nástupu obou druž-
stev na led zazněly státní hymny Ruska 
a Česka, jako hlavní řídil utkání ligový 
rozhodčí Slavík. O důležitosti zápasu pro 
všechny hokejisty v bílých dresech HTA 
svědčilo to, s jakou bojovností vstoupili 
do utkání se silným soupeřem. Po prv-

družstva mužů a žen florbalu, oddíl 
badmintonu a též inline bruslaři. Pro 
své sportovní aktivity si objednala 
sportoviště s umělým povrchem též 
Základní škola Lánecká. 

V kalendáři akcí na léto 2012 má 
SC Pěšinky několik zajímavých akcí. 
Například 19. května se tam uskuteč-
ní neoficiální mistrovství republiky 

v kung-fu, 2. a 3. června soustředění 
reprezentačních celků hokejbalu do 
20 let a nad 40 let a na 9. a 10. června 
si Sportovní centrum vybral Česko-
moravský svaz hokejbalu pro finálová 
utkání Českého poháru žen a mužů. 
Leč hokejistům a bruslařům se po ledu 
dlouho stýskat nebude. Nový led by 
měl být v Pěšinkách již 22. července, 
kdy bude oficiálně zahájena třetí zim-

ní sezona Sportovního centra. První-
mi, kteří si nový led vyzkouší, budou 
účastníci hokejové školy Čapla Hockey 
Academy. 

Pro dříve narozené hokejové příz-
nivce není jméno Čapla neznámé, or-
ganizátorem školy je totiž náš bývalý 
vynikající obránce z 50. a 60. let Jozef 
Čapla. Hrál v dresu Slovanu Bratislava, 
v reprezentačním dresu získal v roce 
1965 na mistrovství světa ve finském 
Tampere stříbrnou medaili, nyní již 
žije mnoho let v Německu, ale na zemi, 
odkud pochází, nezapomněl, také pro-
to bude jeho hokejová škola v červenci 
ve Světlé.    

Text a foto: jív

Nabitý závěr zimní sezony v Pěšinkách

Společná fotografie obou týmů, v bílých dresech HTA

Tým HTA, stojící druhý zleva je trenér Ondřej Smrž ze Světlé n. S. 
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Machačová na MS v Melbourne

Mistrovství světa v dráhové cyklistice, 
které se konalo od 4. do 8. dubna v austral-
ském Melbourne, bylo pro Světelačku Jar-
milu Machačovou poslední nadějí vybojo-
vat si účast na letních olympijských hrách 
v Londýně. Sedmým místem v bodovacím 
závodě na 25 km a osmým místem ve 
scratchi tam Jarmila potvrdila, že je světo-
vou dráhařkou, avšak letenku do Londýna 
nezískala. Ženy tam budou totiž o medaile 
na dráhařském velodromu bojovat pouze 
v omniu, které je cyklistickým vícebo-
jem složeným ze šesti různých disciplín 
a Jarmile tento závod všestrannosti nese-
dí. Kdyby se v Londýně jela ženská bodo-

ní třetině vedli 3:0 a na začátku druhé 
dvacetiminutovky dokonce 4:0. Potom 
soupeř díky své typicky ruské urputnosti 
hru vyrovnal a další góly padaly na obou 
stranách. Přestože na ledě bojovali tepr-
ve čtrnáctiletí kluci, nechyběly pohledné 
hokejové akce, perfektní bruslení hráčů 
obou týmů a střely na branku, za které by 
se nemusel stydět ligový hokejista. Na-

konec se z vítězství 8:5 radovali domácí, 
přestože se družstvo sešlo kompletní až 
na ledě před zápasem. V hokejové akade-
mii se totiž trénuje převážně individuálně, 
trenér má v práci na ledové ploše jednoho 
hráče. V týmu vítězů, vedeném triumvi-
rátem trenérů Pytlík, Štrba, Smrž, měly 
zastoupení hokejové kluby Kometa Brno, 
Mountfield České Budějovice, HC Rytíři 
Kladno, SHK Hodonín, SKLH Žďár n. S., 
Vajgar Jindřichův Hradec, Dukla Jihlava. 
Filip Chymo byl z HC Rebel Havlíčkův 
Brod a brankář Ondráš přijel ze slovenské 
Skalice. Škoda, že takový zápas měl ma-
lou propagaci, zejména hokejisté žákov-
ských družstev Světlé by měli mít účast 
povinnou.

Text a foto: jív

Střídačka ruského týmu Uragan Sankt 
Peterburgh

Divizní úspěch stolních tenistů

A družstvo stolních tenistů TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. má za sebou třetí 
sezonu v divizní soutěži. V té premiérové 
2009/2010, kterou hráli pingpongáři ještě 
v tělocvičně základní školy v Lánecké uli-
ci, skončili překvapivě na pěkném 5. mís-

tě. Následující divizní sezonu 2010/2011 
již hráli v nové herně Sportovního centra 
Pěšinky a potvrdilo se, že pro nováčka ve 
vyšší soutěži bývá nejtěžší druhá sezona, 
v konečném účtování jim patřilo 8. místo, 
když je dělil pouhý bod od sestupové je-
denácté příčky. Před třetí sezonou v divizi 
se družstvo posílilo příchodem Vladislava 
Trýba z Ledče n. S. a již samotný vstup do 
soutěže naznačil, že by družstvo nemuselo 

Zleva: Martin Karel, Vladislav Trýb, Josef Bříza, Ladislav Vosyka a Radek Vosyka

mít problémy s udržením divizní přísluš-
nosti, protože v I. kole zvítězilo v Havlíč-
kově Brodě nad Jiskrou 10:6. Nakonec po 
dvaadvaceti kolech soutěže skončili stolní 
tenisté Světlé na vynikajícím 4. místě se 
ziskem 49 bodů za 12 vítězství, 3 remízy 

a 7 prohraných zápasů. První hráč svě-
telské soupisky Ladislav Vosyka opět 
patřil k nejúspěšnějším hráčům divize 
2011/2012, v soutěži si zahrál 70 dvouher, 
59 vítězných a v jedenácti zápasech odchá-
zel od stolu poražen. V hodnocení hráčů 
mu ve dvouhrách patřilo 3. místo z osma-
čtyřiceti, kteří odehráli více než 40 dvou-
her. V A družstvu Světlé si dále zahráli Jo-
sef Bříza s 28 vítězstvími a 24 prohrami ve 
dvouhře, Radek Vosyka 31/32, Vladislav 
Trýb 28/35, Martin Karel 5/21 a Jan Růžič-
ka 0/2. Ve čtyřhrách byla nejsilnější zbraní 
Světlé dvojice Ladislav Vosyka, Josef Bří-
za, ze sedmnácti zápasů jich 9 vyhrála.

Konečná tabulka divize stolního tenisu 
Vysočiny 2011/2012:

 1. TJ Spartak Pelhřimov A 64 bodů
 2. SK Jihlava A 60
 3. SK Telč 53
 4. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. A 49
 5. TJ Slavoj Třešť A 46
 6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 43
 7. TJ Žďár n. S. 42
 8. TJ Spartak Třebíč 41
 9. Sokol Rovečné 34
 10. TJ Slavoj Polná 33
 11. Sokol Nížkov 33
 12. Jiskra Humpolec 22

Text a foto: jív

vačka nebo scratch, měla by místo v naší 
olympijské výpravě jisté a navíc i naději na 
jednu z medailí. Po loňském stříbru z mis-
trovství světa a letošní bronzové medaili 
z mistrovství Evropy v bodovacím závodě 
nejsou umístění v první desítce ve dvou 
disciplínách na mistrovství světa v Mel-
bourne neúspěchem. Vždyť cyklistka ze 
Světlé n. S. nemá možnost se pravidelně 
připravovat na kryté dráze běžných para-
metrů, ta nejbližší je totiž ve Vídni, kam 
se občas dostane s dráhaři Dukly Praha. 
Náš jediný velodrom s dřevěným oválem 
v Praze Motole má délku 150 m a ve světě 
se závodí na 250 m dlouhých drahách.
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Volejbalistkám skončila sezona

Volejbal patří ve Světlé n. S. mezi nej-
populárnější sporty s nejdelší historií, 
vždyť jeho začátky se datují rokem 1932, 
kdy se odbíjená začala hrát v místním 
Sokole. Tu oblibu si volejbal udržel až do 
současnosti, prim mají především žen-

ské kategorie. V klasickém šestkovém 
volejbalu reprezentovala v soutěžích 
Kraje Vysočina TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. družstva žen, starších a mladších 
žákyň.

Ženy pod vedením trenérky Jaroslavy 
Holoubkové v sestavě Monika Beránková, 
Marie Benešová, Hana Hanychová, Věro-
slava Marešová, Romana Pinkasová, He-
lena Štrosová, Dagmar Mlsnová, Kamila 
Štercová, Lucie Kopicová a Lucie Fučíko-

vá hrály krajský přebor, ve kterém starto-
valo deset družstev. Po čtyřkolové soutěži, 
ve které každé družstvo sehrálo 36 zápasů, 
skončily reprezentantky Světlé na 6. mís-
tě. Šestnáct zápasů vyhrály a dvacet jich 

prohrály. Přitom vstup do soutěže, která 
začala 24. září 2011, neměly právě nejlepší, 
po šesti kolech byly na posledním místě ta-
bulky bez jediné výhry. Zlom nastal až v 7. 
kole, ve kterém zažily první radost z ví-
tězství, vyhrály ve Žďáře n. S. 3:2. Šesté 
místo je oproti předcházející sezoně zlep-
šení, vždyť v krajském přeboru 2010/2011 
skončily ženy Světlé na 8. místě krajského 
přeboru.

Konečná tabulka: 
 1. Jiskra Havlíčkův Brod A
 2. Jiskra Humpolec A
 3. TJ Slavoj Polná
 4. TJ OA Třebíč
 5. Spartak Pelhřimov A
 6. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.

Krajský přebor starších žákyň měl dvě 
části. V té úvodní bylo deset družstev roz-
děleno do dvou skupin, ve kterých se hrálo 
na šest kol, to znamená, že každé družstvo 
mělo po dohrání skupiny na svém kontě 
24 utkání a první dvě družstva z každé 
základní skupiny postupovala do skupiny 
finálové, ve které se již hrálo o medaile. 
Žákyně Světlé, dirigované trenérkou Ire-
nou Kořínkovou, si ve skupině Vysočina 
západ vedly dobře. 19 zápasů vyhrály, zís-
kaly 43 bodů a to jim stačilo na 2. místo, 
zaručující postup do čtyřčlenné finálové 
skupiny. Pořadí skupiny Vysočina západ 
po první části soutěže: 1. ŠSK Demlova 
Jihlava, 2. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 3. 
Sokol Senožaty, 4. Jiskra Havlíčkův Brod 
A, 5. DDM Slavoj Polná. Ve skupině, ve 
které se hrálo o medaile, se svěřenkyním 
Ireny Kořínkové již tolik nevedlo. Pouze 
jedno utkání dokázaly vyhrát a v jedenác-
ti byly poraženy, skončily tak na čtvrtém 
místě krajského přeboru, ale toto umístě-
ní v kraji z deseti družstev není rozhodně 
pro světelský volejbal neúspěchem. Starší 
žákyně hrály v sestavě Iva Kohoutová, Zu-
zana Chládová, Martina Pacholíková, Mi-
chaela Piskačová, Kristýna Šlosrová, Mo-
nika Kubíčková, Monika Hrstková, Šárka 
Semerádová a Veronika Semerádová.

Konečné pořadí: 
 1. Sokol Bedřichov
 2. Sokol Nové Veselí
 3. ŠSK Demlova Jihlava
 4. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.

Mladší žákyně Světlé n. S. hrály v kraj-
ském přeboru již tradičně o medaile. 
V soutěži této kategorie bylo 8 druž-

Družstvo mladších žákyň se stříbrnými medailemi, zleva: Šárka Semerádová, Zuzana 
Přichystalová, Aneta Růtová, Veronika Semerádová, Monika Kubíčková, Monika 
Hrstková, Anna Myšičková, Lucie Remarová a trenérka Jaroslava Holoubková

Družstvo žen, horní řada zleva: Alena Fučíková, Marie Benešová, Romana Pinkasová, 
Helena Štrosová. V pokleku zleva: Monika Beránková, Věra Marešová  

a Hana Štrosová.
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▶ stev a ve čtyřkolové soutěži se tak ka-
ždé utkalo čtyřikrát s každým soupeřem. 
Naděje světelského volejbalu dokázaly 23 
utkání vyhrát a jen 5 jich prohrály. Získaly 
za to 51 bodů a již před posledním dvoj-
zápasem si zajistily druhé místo v soutěži 
a stříbrné medaile. Poslední dva zápasy 
soutěže hrály svěřenkyně trenérky Jaro-
slavy Holoubkové 31. března doma v tě-
locvičně ZŠ Lánecká proti bronzovým 
medailistkám, družstvu Sokola Bedřichov. 
Potvrdily svoje druhé místo v krajském 
přeboru, když v obou duelech vyhrály, 
v prvním 3:0 a v tom druhém 3:1. Pro obě 
družstva byl závěr soutěže slavnostní, po 
závěrečném míči obdržela družstva od zá-
stupce Krajského volejbalového svazu Vy-
sočina a vedoucího soutěže Miroslava Ko-
houta stříbrné a bronzové medaile. Sestava 
mladších žákyň TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S: Monika Kubíčková, Monika Hrstko-
vá, Šárka Semerádová, Veronika Seme-
rádová, Anna Myšičková, Aneta Růtová, 
Lucie Remarová a Zuzana Přichystalová. 

Konečné pořadí: 
 1. ŠSK Demlova Jihlava
 2. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.
 3. Sokol Bedřichov

jív
Foto: J. Víšek (1), J. Holoubková (1)

významných silničních závodech 
zúročil svoji kvalitní zimní přípra-
vu. O Velikonoční neděli startoval na 
známém mezinárodním Běhu městem 
Jarmily Kratochvílové v Golčově Je-
níkově. Trať dlouhou 14 960 m zaběhl 
nejrychleji Elisa Kiprotich z Keni, čas 
v cíli měl 47:38 min. a na 12. místě cel-
kového pořadí doběhl František Tichý. 
V cíli bylo klasifikováno 130 startují-
cích. 

Mnohem větší pole běžců bylo 
o týden později na startu mistrovství 
České republiky v půlmaratonu v Par-
dubicích. Při prezentaci zaznamenali 
pořadatelé 1500 atletů, závod dlouhý 
21 kilometrů a 97 metrů dokončilo 
1277. Zvítězil Mike Kiprop Cheruiyoz 
z Keni v čase 1:06:33 hod., titul mis-
tra republiky získal druhý v cíli Vít 
Pavlišta z Liberce a na 36. místě celko-
vé klasifikace skončil František Tichý. 
Úspěchem pro atleta ze Světlé bylo, že 
s časem 1:17:15 hod. zvítězil v katego-
rii nad 40 let. 

jív
Foto: M. Tichá

Stupně vítězů kategorie nad 40 let 
mistrovství ČR v půlmaratonu: zleva 

Tomáš Kuželka (Sokol Převěnice), 
František Tichý a Rostislav Petráš  

(Nový Jičín)

Šestačtyřicetiletý atlet vytrvalec 
František Tichý, reprezentující klub 
Catus Bike Team Světlá n. S., ve dvou 

Jarní forma vytrvalce Tichého

Plaskoň na mistrovství republiky

Po sprinterce Haně Ptáčníkové, kte-
rá startovala na letošním halovém mis-
trovství republiky juniorů, byl dalším 
svěřencem trenéra Foťka, který se 
svými výkony kvalifikoval na šampi-
onát České republiky, patnáctiletý Do-
minik Plaskoň. Startoval na jubilejním 
20. mistrovství České republiky žáků 
a žákyň v halové atletice, které se ko-
nalo 3. a 4. března v Jablonci nad Ni-
sou, kde po oba dny bojovalo o tituly 
a cenné medaile 330 žáků a žákyň z je-
denadevadesáti oddílů České republi-
ky. Světelák, který se v zimním období 
připravuje ve velice skromných pod-
mínkách na tvrdé dlažbě chodby v bu-
dově Základní školy Lánecká, star-
toval na šampionátu v modrém dresu 
Hvězdy SKP Pardubice hned ve třech 
disciplínách. Tou první byl sprint na 
60 m. David na polytanovém povrchu 
jablonecké haly dosáhl v rozběhu času 
7,71 s a kvalifikoval se do jednoho ze 
dvou osmičlenných meziběhů. Tam 
dokázal zopakovat svůj čas z rozběhu. 

Do finále sice nepostoupil, ale s tímto 
dosaženým časem skončil na 15. mís-
tě z 26 startujících. Další disciplínou 

atleta ze Světlé byl běh na 150 m. Ve 
svém čtyřčlenném rozběhu skončil na 
2. místě s časem 18,70 s a kvalifikoval 
se tak do B finále. Tam se mu již nepo-
vedlo zopakovat čas z rozběhu, běžel 
za 19,23 s a skončil na 4. místě. To zna-
menalo celkově 8. místo na mistrovství 
republiky. Poslední disciplínou Domi-
nika Plaskoně na šampionátu v Jablon-
ci byla třístovka a opět se mu podařilo 
dosáhnout v rozběhu výborného času. 
40,16 s a 2. místo v rozběhu bylo skvě-
lým výsledkem, který znamenal opět 
účast v B finále. V něm skončil na 3. 
místě s časem 41,33 s a na žákovském 
šampionátu mu v této disciplíně patři-
lo cenné 7. místo. 

Text a foto: jív

C
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Florbalové začátky ve Světlé 

Vloni v květnu vznikl ve Světlé florba-
lový oddíl Sklo Bohemia, který přihlásil 
do soutěží dvě družstva – juniorky a ženy. 
Po půlročním intenzivním tréninku na 
letní ploše zimního stadionu jsme do sezo-
ny přesto vstupovali jako naprostí amatéři, 
protože žádná z dívek se florbalu dříve 
nevěnovala závodně, zatímco většina sou-

peřek už hraje florbal přes deset let. Tudíž 
cílem v první sezoně bylo především zís-
kávání zkušeností. 

Obě soutěže se hrají podobným systé-
mem, kdy se družstva spolu utkají v sezó-
ně dvakrát – juniorek je 12 družstev (tedy 
22 zápasů), žen 11 družstev (20 zápasů). 
Soutěž je organizována pomocí turnajo-
vých systémů, kdy za jeden hrací den ode-
hraje tým dva zápasy. Podrobnější statis-
tiky lze vyhledat na www.cfbu.cz v sekci 
adresář, popř. na www.florbalsvetla.cz.

Juniorky překvapily bodovým ziskem
Juniorky (ročníky 1997 až 1993) byly 

zařazeny do nejvyšší soutěže - 1. ligy, di-
vize III (celkem v republice existuje 36 
družstev juniorek rozdělených do 4 divi-
zí). Utkali jsme se se soupeřkami z Krá-
lovéhradeckého kraje, Pardubického kraje, 
Vysočiny a Jihočeského kraje. Nakonec 
jsme ročník zakončili s bilancí 5 výher, 
1 remízy a 16 porážek na 10. místě z 12 

družstev. Dokázali jsme dvakrát porazit 
Pardubice 6:1 a 3:1, jednou Dačice 6:2, 
Jihlavu 4:2 a České Budějovice 3:2. Remí-
zu 3:3 hráčky vydřely na domácím turnaji 
proti favoritovi z Trutnova. 

Skvěle hráčky v poli držela vynikající 
brankářka Barbora Sadílková, v kanad-
ském bodování excelovala kapitánka 

Andrea Doležalová, která s 31 góly a 10 
asistencemi (celkem 41 bodů) skončila na 
pěkné 6. příčce mezi 200 hráčkami. Dále 
se nejvíce prosadila Kristýna Zadinová 
s 17 body za 9 branek a 8 asistencí, Alena 
Veletová se 7 body za 4 góly a 3 asistence 
a Eva Tichá, která zaznamenala 5 přihrá-
vek. Několik hráček sice kvůli věku opou-
ští tuto kategorii, ale základ týmu může 
hrát tuto soutěž ještě dva či tři roky, což 
by mohlo znamenat zopakování letošního 
úspěchu i v dalším ročníku.

Konečné pořadí: 1. Orlicko – Třebovsko 
63 bodů, 2. Hradec Králové 55, 3. Jičín 47, 
4. Dobruška 44, 5. Trutnov 37, 6. Jihlava 
32, 7. České Budějovice 31, 8. Žďár nad 
Sázavou 24, 9. Dačice 17, 10. Světlá nad 
Sázavou 16, 11. Dvůr Králové 12, 12. Par-
dubice 7.

Ženy získávaly zkušenosti
Mnohem těžší situaci měly ženy (roč-

níky 1992 a starší), které se utkáva-

Foto z Kutné Hory z přípravného turnaje žen před sezónou. Stojící zleva: trenér 
Marek Didiaš, Sandra Juklová, Martina Prášková, Lucie Uhrová, Barbora Váchová, 
Barbora Nováková, Eva Tichá, vedoucí družstva Tomáš Rosecký, Markéta Výborná. 
Sedící zleva: Kristýna Zadinová, Nikola Provazníková, Alena Veletová, Aneta Tichá, 
Šárka Dřínovská, Barbora Zahradníčková, Renata Čiháková a brankářka Barbora 

Sadílková,ležící kapitánka Renata Kohoutová

ly s daleko zkušenějšími soupeřkami 
z Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. 
Proto nepřekvapí poslední místo v tabul-
ce 2. ligy, regionu V a 19 porážek. Histo-
rickým milníkem se pro jasně nejmladší 
tým soutěže stalo vítězství nad rezervou 
extraligové Jihlavy v poměru 3:1. S týmy 
ze špičky tabulky přišly sice debakly, 
ale několikrát nebylo daleko od dalšího 
úspěchu, především v zápasech s Třebo-
ní a Rebels České Budějovice. Pokud dív-
ky u florbalu vydrží, dá se předpokládat 
s léty tréninku výrazné zlepšení, neboť 
věkový průměr družstva byl pod dvaceti 
lety. V brance se prostřídaly Renáta Či-
háková a Nikola Zajíčková, v obraně se 
nejvíce dařilo Barboře Zahradníčkové 
a Barboře Novákové. V útoku byly za 9 
kanadských bodů nejproduktivnějšími 
hráčkami kapitánka Renata Kohoutová 
za 6 gólů a 3 asistence a Markéta Výbor-
ná za 5 branek a 4 asistence. Dále 6 ka-
nadských bodů získaly Martina Prášková 
za 5 gólů a 1 přihrávku a Sandra Juklová 
za 4 branky a 2 asistence.

Konečné pořadí: 1. Tábor 53, 2. Štíři 
České Budějovice 45, 3. Havlíčkův Brod 
44, 4. Soběslav 41, 5. Písek 31, 6. Jindři-
chův Hradec 27, 7. Jihlava B 24, 8. Rebels 
České Budějovice 22, 9. United České 
Budějovice B 16, 10. Třeboň 11, 11. Světlá 
nad Sázavou 3.

Příští sezónu se do soutěží České 
florbalové unie zapojí i družstvo mužů, 
které by mělo startovat v Lize Vysoči-
ny. Co nejvíce trápí florbalový oddíl, je 
naprosto jasné. Ve Světlé neexistuje hala 
potřebných rozměrů pro florbal, 40 x 20 
metrů, což znepříjemňuje, ale i prodra-
žuje činnost oddílu. Neb pro domácí 
zápasy i tréninky nám slouží sportovní 
hala v Ledči. 

Bude tedy někdy ve Světlé sportov-
ní hala, aby druhý nejrozšířenější sport 
v ČR po fotbalu našel důstojné prostředí? 
Potom by určitě začala fungovat i mlá-
dežnická družstva, neboť o florbal je ve 
Světlé mezi mládeží obrovský zájem.

Za pomoc chci poděkovat městskému 
úřadu za poskytnutí finančního daru, 
Sportovnímu zařízení v Pěšinkách za 
umožnění tréninků při letním provozu, 
prodejně Sport Tichý a Doležal a firmě 
pana Bezoušky MB Comp.

Tomáš Rosecký
sekretář florbalového oddílu
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…Pelhřimov a konkrétně jeho Masa-
rykovo náměstí, dějiště letošního slav-
nostního zahájení jarní turistické se-
zony, má spojitost s naším městem? Je 
jím uprostřed náměstí stojící kamenná 
kašna.

První zmínka o její existenci je 
z roku 1546, dnešní podoba pochází 
z roku 1828. Je dílem Schlesingerovy 
huti ze Světlé nad Sázavou, jak o tom 
vypovídá nápis vytesaný na západní 
straně. 

Kašna má kruhový tvar se šesti pilíř-
ky po obvodu. Uprostřed stojí osmibo-
ký sloup zakončený zdobenou římsou, 
na níž je posazena čtyřboká hlavice se 
čtyřmi lvími hlavami chrlícími vodu. 
Na této hlavici je umístěna socha sv. 
Jakuba Většího v poutnickém šatu 
zdobeném lasturami a s kloboukem 
spuštěným na záda. Levou ruku drží 
na prsou, do ohybu lokte má vloženu 
poutnickou hůl zakončenou křížkem, 
v pravé drží baňku, která slouží jako 
pátý chrlič vody. 

Umístění sochy sv. Jakuba na kašně 
je symbolické, protože Pelhřimov má 
ve znaku poutníka a pokud bychom 
vzali v úvahu, že název Pelhřimov je 
odvozen od latinského Pelegrimus, což 
v podstatě znamená poutník, pak ho 
můžeme považovat i za patrona Pel-
hřimova.

Jaroslav Vála
Foto: Luboš Göbl

Turistika

Výroční konference oblasti Vysočina
Zástupci sedmnácti odborů KČT 

z celé Vysočiny se sjeli do Jihlavy 
a v sále radnice si téměř šedesát dele-
gátů, oficiální hosté, zástupci značka-
řů i turisté vyslechli souhrnné zprávy 
o činnosti, kterou klub vyvíjel v roce 
2011. 

Více než tisíce akcí uspořádaných 
jednotlivými odbory v oblasti Vysočina 
v loňském roce se zúčastnilo na čtyřicet 

tisíc turistů. Celoevropské setkání turis-
tů Eurorando, které se koná jedenkrát 
za pět let, připadlo na rok 2011 a jeho 
motto znělo: Voda ze střechy Evropy. 
Akce se setkala v naší oblasti s velkým 
ohlasem, protože turisté si uvědomují 
význam vody pro život. Všech 22 odbo-
rů v oblasti se zapojilo, bylo uspořádáno 
28 vycházek a pochodů k pramenům řek, 
potoků i ke studánkám, jichž se zúčast-
nilo více než dva a půl tisíce lidí, kteří 
tím vzdali hold tokům Vysočiny.

Loni pracovalo v terénu 113 značka-
řů KČT Vysočina, kteří obnovili zna-
čení jedné třetiny všech pěších tras 
kraje (skoro 1000 km) a nově vyznačili 
33 km cest, v obvodě Havlíčkův Brod 
vznikla i nová Naučná stezka Bohusla-
va Reynka.

Všichni zájemci o turistiku mají i letos 
nepřeberné množství možností vydat se 
na pěší trasy i cyklojízdy, protože v Ka-
lendáři turistických akcí, který byl v po-
čtu 3 500 ks jako každoročně vydán ob-

lastním výborem KČT, jsou i pro letošní 
rok oblíbené, mnohdy několik desítek let 
pořádané tradiční pochody stejně jako 
akce nové, které mají za cíl rozšířit mož-
nosti poznání našeho regionu.

Součástí programu výroční konferen-
ce bylo předání diplomů a odměn těm, 
kteří se umístili na prvních místech 
v loňské soutěži o Nejvýkonnějšího tu-
ristu oblasti KČT Vysočina v kategorii 
pěší a cyklo. 

Míša Svatošová

Zahájení jarní turistické sezóny
V sobotu 17. března zahájili turisté 

z Vysočiny jarní sezónu. Stalo se tak 
na Masarykově náměstí v Pelhřimově, 
kde po několika krátkých proslovech 
symbolicky odemkli cestu do přírody.

Mezi lidmi po náměstí procházel 
pelhřimovský poutník Pilgrim s šedi-
vým knírem a bradkou, oděný v čer-
ném plášti, na hlavě klobouk a v ruce 
hůl.

640 turistů se vydalo na někte-
rou z pěších tras po městě a do blíz-
kého okolí, cílem mnohých byl vrch 
Křemešník. Teploty šplhaly k téměř 
letním hodnotám, ale na Křemešní-
ku byl v provozu lyžařský vlek a pár 
nadšenců ještě využívalo zdejší sjez-
dovku. Turisté však mířili jednak do 
poutního kostela, kde byla každou půl-
hodinu komentovaná prohlídka, jed-
nak k rozhledně Pípalka, aby se  pod 
azurovým nebem bez jediného mráčku 
pokochali pohledem na sluncem prozá-

Kašna na pelhřimovském náměstí

Víte, že...

Výhled z rozhledny na Křemešníku
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Ve středu 25. dubna 2012 byly ve 
Smetanově síni Autoklubu ČR v Praze 
vyhlášeny nominace na titul Česká do-
pravní stavba / Technologie / Inovace 
roku 2011. Vypisovateli soutěže jsou 
ministerstvo dopravy a Státní fond do-

Pelhřimovský poutník (vlevo)

Po uzávěrce

pravní infrastruktury, organizátorem 
TOP EXPO CZ.

Diplomy zástupcům oceněných přihla-
šovatelů předali jménem vypisovatelů ná-
městek ministra dopravy Ing. Ivo Toman, 
MBA a ředitel odboru řízení výdajů SFDI 

řenou Vysočinu. Vstupné se tentokrát 
nevybíralo, a tak odolal asi jen málo-
kdo. Ale stejně těžké bylo minout bez 
povšimnutí restauraci či terasu hotelu 
Křemešník, kde už to ovšem zadarmo 
nebylo…

-jv-
Foto: M. Bártová (1), J. Vála (1)

Diplom s nominací stavby Železniční most Světlá nad Sázavou 
na Dopravní stavbu roku 2011

Ing. Karel Havlíček. S hodnocením poroty 
přítomné seznámil její dlouholetý předse-
da, prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor 
ČVUT. 

V kategorii A – „STAVBA“ bylo nomi-
nováno deset staveb, mezi nimi železniční 
most ve Světlé nad Sázavou. Přihlašovate-
lem je TOP CON SERVIS s. r. o., investory 
byly Správa železniční dopravní cesty, stát-
ní organizace a město Světlá n. S., dodava-
telem Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., 
projektantem TOP CON SERVIS s. r. o.

Cílem soutěže, vypisované tradičně 
Ministerstvem dopravy ČR a Státním 
fondem dopravní infrastruktury, je profe-
sionální prezentace oborů české dopravní 
stavitelství a inženýrské profese nejen 
laické i odborné veřejnosti, ale také české 
a evropské politické reprezentaci. Do sou-
těže mohly být přihlášeny dopravní stav-
by, úseky dopravních staveb, samostatné 
stavební objekty a technologie, které byly 
uvedeny do provozu v období od 1. 1 .2011  
do 31. 12. 2011. Hlasování o Cenu veřej-
nosti bude ukončeno 14. května.

Tituly Česká dopravní stavba / Techno-
logie / Inovace roku 2011 budou předány 
v Betlémské kapli na Galavečeru soutěže 
17. května.

Převzato z www.top-expo.cz
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