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Vážení čtenáři,
ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, ko-

nečně venku polevuje celodenní výheň 
rozmarného raně letního slunce. Té-
mata k úvodníku se tedy přímo nabí-
zejí a věřte, rozhodně se jedná o lehké, 
hravé náměty. Leč přesto se nakonec 
nemohu ubránit tomu, abych v násle-
dujícím textu poněkud zvážněl.

Ačkoliv už jsem si dal přísný osobní 
zákaz čtení provokativních komentá-
řů pod různými internetovými články, 
přesto často prokážu takovou osobní 
neukázněnost, že své dobře míněné 
rady sám neuposlechnu a jediným 
kliknutím na hřbet myši se vnořím do 
rozbouřeného moře myšlenek mých 
spoluobčanů. A je mi smutno. Často 
velmi smutno. Z přihlouplých příspěv-
ků často čiší všechny myslitelné nízké 
pudy jejich pisatelů – závist (u Čechů 
tak trochu národní disciplína), zesměš-
ňování všeho a všech, vulgární urážení 
a tak by se dalo pokračovat dále. Za 
většinou takových projevů hlouposti 
bohužel stojí pouze a jenom hrubá ne-

znalost. Ta mě nedávno zarazila u jed-
noho článku, jehož téma bylo zcela ne-
utrální (obyčejné denní zprávy). Jenže 
postupně se celá diskuse zvrhla v dosti 
nepěkné výpady vůči židům. Zcela bez 
kontextu, zcela neodůvodněně. Aby 
toho nebylo málo, objevilo se i několik 
odkazů na poslední dobou čím dál po-
pulárnější popírače holocaustu. 

Konečně se dostávám k obsahovému 
jádru tohoto úvodníku. Pro potvrzení 
nesmyslnosti podobných výše zmíně-
ných výroků není třeba chodit dale-
ko. Právě v těchto červnových dnech 
si totiž připomínáme přesně 70 let od 
odvlečení židů ze Světlé nad Sázavou 
v rámci Hitlerovy obludné myšlenky 

„konečného řešení židovské otázky“. 
Při třech transportech (5., 9. a 13. červ-
na 1942) bylo do Terezína deportováno 
69 židů, k nim se do přeplněných vla-
ků (v těchto třech případech se jednalo 
o dosti početné transporty) vešly ještě 
desítky židovských obyvatel Leštiny, 
Lipnice či tehdejšího Smrdova. Odtud 
byli postupně rozváženi (pokud nena-

šli smrt už v Terezíně) do pracovních či 
přímo vyhlazovacích táborů v Osvěti-
mi či Treblince, podstatná část skonči-
la v nepříliš zmiňovaném běloruském 
likvidačním táboře v Malém Trostinci 
(u tohoto tábora je smutným parado-
xem, že těsně před tím, než sem byli 
odvlečeni i někteří ze světelských židů, 
se po neúspěšném útoku partyzánů 
výrazně zhoršilo zacházení s vězněný-
mi…). Více než padesát z těchto světel-
ských občanů našlo v hrůzách nacistic-
ké zvrácenosti smrt. 

Toto jsou strohá historická fakta, kte-
rá se možná dají různě interpretovat, 
ovšem těžko je někdo může popírat či 
ignorovat. Bohužel čím více se v čase 
vzdalujeme od těchto smutných dějů, 
tím více zapomínáme na studium faktů 
a tím více jejich váhu bagatelizujeme. 
Ostatně podobný proces lze vysledovat 
i v postoji k deformacím komunistické 
éry. Inu, těžko pro nás může být his-
torie matkou moudrosti, když jí nena-
sloucháme.

JP

Slovo úvodem

Zasedání zastupitelstva 25. dubna

Zastupitelstvo města:
1.   Schválilo obecně závaznou vyhláš-

ku č. 2/2012 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.

2.   Schválilo územní studii zastavitel-
né plochy Z45 v Dolních Bohuši-
cích jako závaznou pro rozhodování 
v území a souhlasí s jejím vložením 
do evidence územně plánovací čin-
nosti.

3.   Schválilo vyhlášení výběrového ří-
zení na poskytování půjček z Měst-
ského fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2012 s termínem pro ukončení 
podání žádostí do data 31. 5. 2012 
a „Zásady“ pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvo-
je bydlení města Světlá n. S. v cel-
kové výši 1 700 000 Kč pro rok 
2012.

4.   Schválilo podání žádosti o dota-
ci z programu Akce financované 
z rozhodnutí Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu a vlády ČR po 1. 1. 
2008 Ministerstva financí ČR na 

financování realizace akce Průmy-
slová zóna Světlá n. S., základní 
technická vybavenost, včetně in-
vestičního záměru.

5.   Schválilo aktualizaci Přílohy 
č. 1 Zřizovacích listin příspěv-
kových organizací města Světlá 
n. S., týkající se vymezení movité-
ho a nemovitého majetku organiza-
ci zapůjčeného a předaného k hos-
podaření.

6.   Schválilo uzavření smlouvy o spo-
lupráci – koordinaci při výstavbě 
přeložky plynárenského zaříze-
ní ve Světlé n. S. v obytné lokalitě 
Pod Vodárnou mezi městem Svět-
lá n. S. a VČP Net, s. r. o., Hradec 
Králové.

7.   Schválilo převod částky ve výši 
10 000 Kč z rozpočtové rezervy za 
účelem úhrady podílu města Svět-
lá n. S. na umístění cyklopointu na 
pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Ko-
chánov u Lipničky v rámci projektu 
MAS Královská stezka „Cyklo pro-
jekt bez hranic“.

8.   Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 617/17 k. ú. Mrzkovice o výmě-
ře 105 m2 od paní D. H., Praha 2 
a pana J. H., Jindřichův Hradec za 
cenu 70 Kč/m2.

9.   Schválilo převod historického 
majetku, pozemku parc. č. 940 
o výměře 743 m2 a pozemku parc. 
č. 943 o výměře 442 m2 v k. ú. Dol-
ní Březinka, do majetku města 
Světlá n. S. 

10.  Schválilo převod pozemku parc. 
č. 168/4 v k. ú. Světlá n. S. o výměře 
206 m2 z vlastnictví Pozemkového 
fondu České republiky do vlastnic-
tví města Světlá n. S. 

11.  Schválilo prodej nově vytvoře-
ného pozemku parc. č. st. 2092, 
k. ú. Světlá n. S., o výměře 30 m2 
manž. M. a F. K., Světlá n. S., za 
cenu celkem 6 000 Kč.

12.  Schválilo prodej nově vytvořené-
ho pozemku parc. č. 37/7 o výměře 
645 m2 v k. ú. Dolní Bohušice panu 
J. P., Světlá n. S., za cenu celkem 
6 450 Kč.
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▶

13.  Schválilo prodej pozemků 
  parc. č. 835/1 o výměře 74 m2, 

parc. č. 835/2 o výměře 38 m2, 
parc. č. 836/4 o výměře 592 m2, 
parc. č. 836/5 o výměře 277 m2 
a parc. č. 836/6 o výměře 77 m2 vše 
v k. ú. Světlá n. S. panu L. N., Svět-
lá n. S., za cenu 10 Kč/m2.

14.  Schválilo záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 328/9 v k. ú. Dolní 
Dlužiny o výměře cca 100 m2.

15.  Schválilo přijetí daru (podílu 
347/1000 na pozemku parc. č. stav. 
55 o výměře 913 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. a podílu 347/1000 na pozem-
ku parc. č. 1141 o výměře 507 m2 
v k. ú. Světlá n. S.) od likvidátora 
firmy Stabys, s. r. o., Na Slupi 1/93, 
Praha 2.

16.  Schválilo poskytnutí finančního 
daru ve výši 50 tis. Kč na zajištění 
akce Světláfest 2012 pořadateli této 
akce.

17.  Schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2012. 

18.  Schválilo uzavření smlouvy o úvěru 
s Československou obchodní ban-
kou a.s. na investiční úvěr na finan-
cování investiční akce Průmyslová 
zóna Světlá n. S., základní technic-
ká vybavenost ve výši 13 mil. Kč.

19.  Odložilo rozhodnutí o poskytnutí 
slevy na zakoupený pozemek parc. 
č. 858/47 v k. ú. Světlá n. S. (loka-
lita Pod Vodárnou) do příštího za-
sedání ZM a uložilo odboru MIRR 
vypracovat znalecký posudek, kte-
rý by akceptovat všechna ome-
zení, která jsou u pozemku parc. 
č. 858/47 v k. ú. Světlá n. S. a která 
by vedla k poskytnutí slevy z ceny 
pozemku.

Jan Tourek, starosta města

Město Světlá n. S. pořádá

FARMÁŘSKÉ 
TRHY

21. června od 8 do 16 hod.
nám. Trčků z Lípy

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012,
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-

vou se na svém zasedání dne 25. 4. 2012 
usnesením č. 40/2012 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)  Město Světlá nad Sázavou touto vy-
hláškou zavádí místní poplatek za 
užívání veřejného prostranství (dále 
jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává fi-
nanční odbor městského úřadu (dále 
jen „správce poplatku“).1 Na toto ří-
zení se vztahuje zákon č. 280/2009 
Sb., daňový řád (dále je daňový řád), 
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů, stanoveno jinak. 

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)  Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství se vybírá za zvláštní uží-
vání veřejného prostranství, kterým 
se rozumí provádění výkopových 
prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskyto-
vání prodeje a služeb, pro umístě-
ní stavebních nebo reklamních za-
řízení, zařízení cirkusů, lunaparků 
a jiných obdobných atrakcí, umís-
tění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní 
a reklamní akce nebo potřeby tvor-
by filmových a televizních děl.2

(2)  Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství platí fyzické i právnické 
osoby, které užívají veřejné pro-
stranství způsobem uvedeným v od-
stavci 1.3

Čl. 3 
Veřejná prostranství 
Poplatek podle této vyhlášky se platí 

za užívání veřejných prostranství, která 
jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy 

začalo užívání veřejného prostranství, 
a trvá až do dne, kdy toto užívání faktic-
ky skončilo.

Čl. 5
Lhůty pro plnění ohlašovací 
povinnosti

(1)  Poplatník je povinen ohlásit 
zvláštní užívání veřejného pro-
stranství správci poplatku nejpoz-
ději 7 dní před zahájením užívání 
veřejného prostranství. V případě 
užívání veřejného prostranství po 
dobu kratší než dva dny je povi-
nen splnit ohlašovací povinnost 
nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud ten-
to den připadne na sobotu, neděli 
nebo státem uznaný svátek, je po-
platník povinen splnit ohlašovací 
povinnost v nejblíže následující 
pracovní den.

(2)  V ohlášení poplatník uvede:4

 a) jméno, popřípadě jména, a příjme-
ní nebo název nebo obchodní firmu, 
obecný identifikátor, byl-li přidě-
len, místo pobytu nebo sídlo, mís-
to podnikání, popřípadě další adre-
sy pro doručování; právnická osoba 
uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplat-
kových věcech,

 b) čísla všech svých účtů u posky-
tovatelů platebních služeb, včet-
ně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislos-
ti s podnikatelskou činností, v pří-
padě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatní-
ka,

 c) další údaje rozhodné pro stanovení 
výše poplatkové povinnosti, zejmé-
na předpokládanou dobu, způsob, 
místo a výměru užívání veřejného 
prostranství, včetně skutečností do-
kládajících vznik nároku na úlevu 
nebo případné osvobození od po-
platku.

(3)  Poplatník, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 ad-
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▶ resu svého zmocněnce v tuzemsku 
pro doručování.5

(4)  Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník nebo plátce 
povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)  Po ukončení užívání veřejného pro-
stranství je poplatník povinen ohlá-
sit skutečný stav údajů uvedených 
v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 
dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku

(1)  Poplatek činí za každý i započatý 
m2 a každý i započatý den užívání 
veřejného prostranství:

 a) za umístění dočasné stavby 
  sloužící pro poskytování
  prodeje  7 Kč
   - měsíční paušální částka 
  činí za m2  50 Kč
 b) za umístění zařízení 
  sloužícího pro poskytování 
  prodeje
  - v době konání trhů  60 Kč
  - v době konání poutě  100 Kč 
  - v ostatních dnech  10 Kč 
 c) za umístění zařízení sloužícího 
  pro poskytování služeb  10 Kč
  - měsíční paušální částka 
  činí (předzahrádky) za m2 60 Kč
 d) za umístění stavebního 
  zařízení a stavebního 
  materiálu 2 Kč
 e) za umístění reklamního 
  zařízení 60 Kč
 f) za umístění a provoz cirkusů  1 Kč
 g) za umístění a provoz lunaparků 

a jiných obdobných atrakcí v době 
poutě 

  v době konání poutě  20 Kč
  týdenní paušální částka 
  činí za m2  70 Kč
  v ostatní dny 10 Kč
  h) za vyhrazení trvalého 
  parkovacího místa 3 Kč
  - roční paušální částka 
  činí za m2  600 Kč
 i) za užívání veřejného 
  prostranství pro kulturní 
  a sportovní akce 1 Kč
 j) za užívání veřejného 
  prostranství pro potřeby 
  tvorby filmových 
  a televiz. děl  10 Kč
(2)  Z akcí pořádaných na veřejném pro-

stranství, jejichž výtěžek je určen 
na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, se poplatek neplatí.

Čl. 7
Splatnost poplatku 

(1)  Poplatek je splatný
 a) při užívání veřejného prostranství 

po dobu kratší než 30 dnů nejpozdě-
ji v den, kdy bylo s užíváním veřej-
ného prostranství započato,

 b) při užívání veřejného prostranství 
po dobu delší než 30 dnů nejpozdě-
ji v den, kdy užívání veřejného pro-
stranství skončilo,

 c) poplatek stanovený týdenní nebo 
měsíční paušální částkou je splatný 
první den v příslušném týdnu nebo 
měsíci,

 d) poplatek stanovený roční paušální 
částkou je splatný do 31. 1. přísluš-
ného kalendářního roku.

(2)  Připadne-li lhůta splatnosti na 
sobotu, neděli nebo státem uznaný 
svátek, je dnem, ve kterém je 
poplatník povinen svoji povinnost 
splnit, nejblíže následující pracovní 
den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

(1)  Poplatek se neplatí:
 a) za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa pro osobu zdravotně postiže-
nou7,

 b) v případě, že dojde po provádění 
výkopových prací k celoplošné re-
konstrukci komunikace nebo chod-
níku, poplatek se nevybere,

 c) místní poplatek se neplatí za pře-
nosná reklamní zařízení, která jsou 
z veřejného prostranství od 22.00 
do 6.00 hod. odstraňována.

Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství podle čl. 6 bod d) se neplatí, 
je-li doba záboru kratší než tři měsíce 
(umístění stavebního zařízení).

Čl. 9
Navýšení poplatku 

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny po-
platníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu obecní úřad popla-
tek platebním výměrem.8

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků 
může obecní úřad zvýšit až na troj-
násobek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku.9

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 

města Světlá n. S. č. 5/2010 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostran-
ství ze dne 8. 12. 2010.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

1. 6. 2012.

Ing. Lenka Arnotová
místostarostka

Mgr. Jan Tourek
  starosta

Příloha č. 1
Ulice Boženy Němcové, Čapkova, 

Dolní, Dolní Bohušice, F. A. Jelínka, 
Haškova, Havířská, Havlíčkova, Horní, 
Horní Bohušice, J. J. Staňka, Jelenova, 
Josefodolská, Kamenická, Kolovratova, 
Komenského, Krátká, Lánecká, Ma-
lostranská, Na Bradle, Na Hrázi, Na 
Sídlišti, Na Úvoze, Nad Cihelnou, Nad 
Tratí, Nádražní, Nerudova, Nová čtvrť, 
Nové město, Panuškova, Pěšinky, Pod 
Kadlečákem, Poštovní, Pplk. Hradecké-
ho, Příčná, Průmyslová, Revoluční, Roz-
koš, Sadová, Sázavská, Sklářská, Škol-
ní, U Dílen, U Rybníčků, U Stromečku, 
V Polích, Vodárenská, Vysočanská, Wol-
kerova, Zahrádecká, Zahradní, Zámec-
ká, Zelená, náměstí Trčků z Lípy a dále 
pozemky v katastrálním území Světlá 
n. S.: parc. st. č. 136/1, parc. č. 62/7, parc. 
č. 136/1, parc. č. 136/7, parc. č. 213/1, parc. 
č. 235/27, parc. č. 235/53, parc. č. 235/56, 
parc. č. 235/57, parc. č. 724/3, parc. 
č. 724/208, parc. č. 745/1, parc. č. 767/1, 
parc. č. 794/2, parc. č. 1094/1, parc. č. st. 
242, parc. č. st. 243.

1  §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o míst-
ních poplatcích“)

2  § 4 odst. 1 zákona o místních 
  poplatcích
3  § 4 odst. 2 zákona o místních 
  poplatcích
4  § 14a odst. 1 zákona o místních 
  poplatcích
5  § 14a odst. 2 zákona o místních poplat-

cích
6  § 14a odst. 3 zákona o místních 
  poplatcích
7  § 4 odst. 3 poslední věta zákona 
  o místních poplatcích
8  § 11 odst. 1 zákona o místních 
  poplatcích
9  § 11 odst. 3 zákona o místních poplat-

cích
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▶

Z odboru správního, školství a živnostenského

Ochrana obyvatelstva za 
mimořádných či krizových situací
Ochranu obyvatelstva za mimořád-

ných či krizových situací způsobených 
živelnými pohromami nebo závažnými 
technickými a technologickými havá-
riemi zabezpečují ve Světlé n. S. stejně 
jako v celé ČR orgány města v čele se 
starostou ve spolupráci se základními 
složkami integrovaného záchranného 
systému (hasiči profesionální i dobro-
volní, policie, zdravotnická záchranná 
služba) a dalšími složkami. K řešení si-
tuací, kdy jsou ohroženy životy a zdraví 
lidí, zvířat, životního prostředí a majet-
ku využívá město Světlá n. S. jako svůj 
pracovní orgán krizový štáb. Vedoucím 
je starosta města, členy jsou jmenovaní 
odborníci z výše uvedených složek a dal-
ší právnické či fyzické osoby disponující 
silami a prostředky pro odstranění ná-
sledků mimořádných událostí (speciální 
technika, nákladní automobily, bagry 
apod.). 

Při hrozící nebo již vzniklé mimořád-
né situaci jsou občané města varováni 
varovným signálem „Všeobecná vý-
straha“. Jedná se o kolísavý tón sirény 
v trvání 140 s, který může zaznít opa-
kovaně. Bezprostředně po provedeném 
varování zazní z městského rozhlasu 
tísňová informace, ve které je občan 
obeznámen s tím, co se stalo a jak se 
má zachovat. Informace jsou posky-
továny i z regionálních rozhlasových 
stanic. Funkčnost varovného systému 
je pravidelně ověřována každou první 
středu v měsíci ve 12 hodin tzv. zkouš-
kou sirén, v tomto případě je tón sirény 
nepřerušovaný. 

Některým mimořádným událostem 
lze úspěšně předcházet, na některé je 
možné se včas připravit. Některé při-
jdou bez varování, způsobí mnoho škod 
na majetku a ohroženy jsou i životy lidí. 
Musíme s nimi počítat a být připrave-
ni. Připraven znamená být informován, 
znát své okolí a možná nebezpečí. 

Občané našeho města v prvním dese-
tiletí 21. století čelili několika živelním 
pohromám v podobě povodní. Ti, co žijí 
v bezprostřední blízkosti řeky Sázavy, 
vědí z vlastní zkušenosti, že blíží-li se 
velká voda, musí vystěhovat vše potřebné 
do vyšších pater a zásobit se pytli s pís-
kem pro vytvoření ochranného valu k za-
bránění vniknutí vody do obydlí. Velkým 
problémem posledních let se staly příva-
lové deště, které nelze dopředu předvídat, 
a proto často dochází k velkým škodám. 

Dalším nebezpečím, které nelze opomi-
nout, je únik nebezpečných chemických 
látek do ovzduší, ať již v důsledku havá-
rie v silniční či železniční dopravě nebo 
v důsledku průmyslové havárie ve sta-
cionárních zařízeních. Ve Světlé n. S. to 
jsou především sklárny, kde je v procesu 
leštění skla využívána vysoce toxická 
kyselina fluorovodíková. Jisté nebezpečí 
představuje i zimní stadión, kde je jako 
chladící médium používán toxický amo-
niak. Tyto havárie mohou způsobit 

Schůze rady 30. dubna

Rada města:
1.   Schválila pořádání sportovně-kul-

turní akce Děti žijí sportem dne 
26. května od 13 hod. v prostorách 
náměstí Trčků z Lípy. 

2.   Schválila finanční dar ve výši 
12 500 Kč pro oddíl stolního tenisu 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. na za-
koupení stolů na stolní tenis.

3.   Uložila komisi pro koordinaci spor-
tů připravit klíč na přerozdělení pří-
padných příjmů z hazardu (novela 
zákona č. 202/1990 Sb.) a provést re-
vizi členské základny oddílů. 

4.   Schválila poskytnutí dotace z roz-
počtu města v rámci Pravidel pro 
poskytování dotací městem Světlá 
n. S. TJ Sklo Bohemia, oddílu volej-
balu, ve výši 8 000 Kč. 

5.   Uložila TBS Světlá n. S., p. o., aby 
předložila plán oprav a potřebnosti 
rekonstrukcí účelových a místních 
komunikací v majetku města Světlá 
n. S. (pasport komunikací).

6.   Schválila hospodářský výsledek 
TBS Světlá n. S., p. o., za rok 2011.

7.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč pro MO ČSŽ, 

Světlá n. S., za účelem zajištění akce 
Den dětí dne 2. června v prostorách 
zámeckého parku.

Jan Tourek, starosta města

Pietních aktů u pamětní desky na budově 
radnice a u památníku na levém břehu 
Sázavy se 8. května zúčastnily děti ze 

základních škol.

Foto: Jaroslav Vála

Náhradní svoz popelnic

TBS Světlá n. S., p. o., informují oby-
vatele města a obyvatele místních částí 
o mimořádném svozu popelnic ve dnech 
od 4. do 9. července.
 • Ve středu dne 4. července proběhne 

svoz domovního odpadu z popelnic 
společně i za čtvrtek 5. července.

 • Ve čtvrtek dne 5. července a v pátek 
dne 6. července z důvodu státního 
svátku nebude proveden svoz odpa-
du z popelnic.

 • V pondělí dne 9. července proběhne 
svoz domovního odpadu z popelnic 
společně i za pátek 6. července.

 • V úterý dne 10. července proběhne 
svoz domovního odpadu z popelnic 
již standardně.

TBS Světlá n. S., p. o.

Pietní akt
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Rizikové chování dospívajících  
(1. část)
Blížící se prázdninové období, které 

osvobozuje děti a dospívající mládež od 
školních povinností a přináší jim spous-
tu volného času, je přímo živnou půdou 
pro rizikové chování dospívajících, jako 
je např. nadměrné užívání alkoholu i ne-
alkoholových drog. Obecně je známo, že 
fyzické osobě, která prodá, podá nebo ji-
nak umožní požití alkoholického nápoje 
osobě mladší osmnácti let, hrozí podle 
zákona o přestupcích pokuta až do 3 000 
Kč. Méně už je mezi veřejností známo, že 
provozovateli, který prodá nebo podá al-

koholický nápoj osobě mladší 18 let, hrozí 
podle zákona o opatřeních k ochraně před 
škodami způsobenými tabákovými vý-
robky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami pokuta za správní delikt ve výši 
50 000 Kč až 500 000 Kč. Jedná se jistě 
o opatření potřebná, která omezují pravi-
delnou konzumaci alkoholu dospívajícími. 
Vycházejí ze skutečnosti, že nezralý orga-
nismus dětí je mnohem citlivější k negativ-
ním účinkům alkoholu a při pravidelném 
pití také vzniká závislost mnohem rychleji 
než u dospělých. Cílem této prevence není 
vychovat z dětí naprosté abstinenty, ale 
osoby, které nebudou mít s alkoholem ve 

Z odboru sociálních věcí

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Podpora volnočasových aktivit 
obyvatel města
V rámci podpory volnočasových aktivit 

obyvatel města rozhodla rada a zastupi-
telstvo města v roce 2012 o realizaci níže 
uvedených opatření podporujících rozvoj 
volnočasových aktivit obyvatel města 
Světlá n. S. 
 • Úprava pískoviště na dětském hřišti 

v ulici Na Sídlišti. Původní betono-
vou plochu nahradilo dřevěné písko-
viště o rozměrech 3 x 3 m od firmy 
Dřevoartikl, spol. s r. o., Znojmo. Te-
rénní úpravy zajistily TBS Světlá 
nad Sázavou, p. o. Celkové náklady 
47 036 Kč.

 • Doplnění oplocení sportovního ví-
ceúčelového hřiště v Dolní ulici 
a oprava povrchu sportovního hřiště 
v místní části Závidkovice – na tuto 
akci je požádáno o finanční příspěvek 
v rámci programu Sportoviště 2012 
z grantového programu Kraje Vyso-
čina Fond Vysočiny. Spolu s opravou 
povrchu hřiště v Závidkovicích by 
měla být též provedena výměna slou-
pů na volejbal. Předpokládané nákla-
dy 48 000 Kč.

 • Instalování venkovních fitness 
strojů na pozemku parc. č. 519/12 
v k. ú. Světlá n. S. Jedná se o poze-
mek stávajícího „holandského“ hřiště 
v Sázavské ulici, na které má město 
připravenou projektovou dokumen-
taci revitalizace zahrnující úpravu 
přístupových chodníků a vytvoření 
herních míst pro děti ve věkových 
kategoriích 2-5 let, 6-12 let a do 15 let. 
V současné době je na projekt revita-
lizace dětského hřiště vydáno územ-
ní rozhodnutí a je požádáno o vydání 
stavebního povolení. Jako rozšíření 

budoucí nabídky aktivit v této loka-
litě město využilo možnosti požá-
dat o nadační příspěvek poskytova-
ný Nadací správného životního stylu 
v rámci letošního Evropského roku 
aktivního stárnutí a mezigenerač-
ní solidarity na dodávku a montáž 
třech kusů fitness posilovacích strojů. 
V rámci nadačního programu získalo 
město Světlá n. S. nadační příspěvek 
ve výši 78 372 Kč, podíl města Světlá 
n. S. 49 989 Kč. K instalování fitness 
prvků by mělo dojít v průběhu měsí-
ce června. Pokud se venkovní fitness 
hřiště osvědčí, bude v zájmu vedení 
města pokračovat a doplnit nabídku 
posilovacích strojů.

 • Projektová dokumentace revitaliza-
ce dětského hřiště je k nahlédnutí na 
webových stránkách města v sekci 
Město a samospráva - připravované 
projekty města – revitalizace sídliště.

 • Město Světlá n. S. podalo dne 16. 3. 
2012 žádost o dotaci na výstavbu čás-
ti cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná, 
úsek Světlá n. S. – napojení na stá-
vající asfaltovou komunikaci vedou-
cí k lanovému mostu v Mrzkovicích 
z programu Výstavba a údržba cyk-
listických stezek spravovaného Stát-
ním fondem dopravní infrastruktury. 
Rozpočtové náklady stavby se pohy-
bují ve výši 12 234 tis. Kč, dotace je 
možná ve výši 65 % uznatelných ná-
kladů. V případě úspěchu žádosti je 
realizace plánována v termínu září 

– listopad 2012. V opačném případě 
bude město Světlá n. S. vzhledem 
k výši investičních nákladů usilovat 
o získání dotace na realizaci z dalších 
dotačních titulů. 

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

nebezpečí otravy, občané mohou být 
ohroženi i následnými požáry či úlomky 
trosek v důsledku exploze zařízení. 

Základním pravidlem, jak si zachránit 
život, je nepřibližovat se k místu havárie. 
Pokud se nacházíme na venkovním pro-
stranství, vyhledáme úkryt v nejbližší bu-
dově a zároveň si chráníme dýchací cesty. 
K tomu postačí jakákoliv tkanina nejlépe 
navlhčená (kapesník, šála apod.). Pravi-
dlo číslo jedna zní, že úkryt vyhledáváme 
vždy ve vyšších patrech budovy, v uza-
vřené místnosti, na odvrácené straně od 
místa havárie, protože většina toxických 

chemických látek je těžší vzduchu a klesá 
k zemi. Zde pak vyčkáme dalších pokynů 
záchranných složek. 

Profesionální hasiči kromě provádění 
záchranných a likvidačních prací dis-
ponují ve svých skladech základními 
prostředky nouzového přežití (ošacení, 
přikrývky, lehátka apod.). Město Světlá 
n. S. zajistí postiženým občanům dočasné 
náhradní ubytování a stravování. Úkolem 
policie je zabránit rabování majetku eva-
kuovaných občanů.

Zákonnou povinností orgánů města je 
seznamovat občany s charakterem mož-

ného ohrožení, s připravenými záchran-
nými a likvidačními pracemi a ochranou 
obyvatelstva. Potřebné informace jsou 
dostupné i na internetových stránkách 
města www.svetlans.cz, případně na 
www.hzscr.cz a dalších.

Podaná informace není určena k vy-
tvoření obav či paniky, ale jak je již výše 
uvedeno, „připraven znamená být infor-
mován, znát své okolí a možná nebezpe-
čí“, buďme tedy připraveni. 

Jaroslava Zatočilová
úředník OSŠaŽ
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svém životě problém ať již zdravotní (ža-
ludeční vředy, jícnové varixy, poškození 
jater, ledvin, slinivky, vysoký krevní tlak, 
srdeční choroby, zvětšení prsů u mužů, po-
ruchy krátkodobé paměti, alkoholová epi-
lepsie, alkoholová demence, alkoholické 
halucinózy, paranoidní bludy: žárlivecký 
a pronásledování, atd.), nebo v konflikt-
ním fungování v sociálních vztazích (např. 
agresivita, nespolehlivost, velikášství, od-
cizení, lhaní, sebelitování). 

Při občasných kontrolách restauračních 
zařízení prováděných příslušnými opráv-
něnými subjekty bylo v našem správním 
obvodu zjištěno pouze minimum nezleti-
lých osob, u kterých byla dechovou zkouš-
kou potvrzena přítomnost alkoholu v těle. 
V žádném případě však nelze z tohoto vý-
sledku učinit závěr, že dospívající mládež 
v našem regionu abstinuje. Požívání alko-
holu nezletilými dětmi se spíše orientovalo 
do míst, kde je veřejná kontrola jen velice 
obtížná a související rizika výrazně zvý-
šená. Zde pak lze spoléhat jen na rodiče, 
že mají přehled o tom, jak jejich potomek 
tráví volný čas a jak je to s jeho přístupem 
k alkoholu, případně na rozumnější vrs-
tevníky dítěte nebo starší kamarády. 

Ani rodič však nemůže být všudypří-
tomný a zcela zabránit požívání alkoholu 

– ostatně vzpomeňme si na naše dospí-
vání. Je však vhodné najít si alespoň čas 
v okamžiku, kdy dítě má zájem s Vámi 
komunikovat a promluvit s ním o rizicích 
spojených s nadměrným užíváním alkoho-
lu. Tedy o tom, že občasná, ale význam-
ná konzumace alkoholu sice nezpůsobuje 
výše uvedená chronická onemocnění, ale 
může mít také své fatální důsledky, jako 
např.:
 • nebezpečí úrazů (zvláště ve spojení 

s jízdou na kole nebo skoky do vody) 
a jiných poranění včetně sebevražd, 

 • otravy, bezvědomí, vdechnutí zvrat-
ků, zástava dechu a jiné akutní kom-
plikace, 

 • poškození vyvíjejících se sítí buněk 
neurotoxickým stresem,

 • agresivita odbourávající se ve rvač-
kách, vandalismu a jiné trestné čin-
nosti, 

 • ztrácení zábran a nebezpečí nechtě-
ného otěhotnění u děvčat, sexuál-
ně přenosných onemocnění (AIDS) 
nebo jiných infekčních chorob (žlou-
tenka),

 • nebezpečí nabalování dalšího riziko-
vého chování, např. užívání nealko-
holových drog.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z finančního odboru

Předpokládané výnosy z výherních 
hracích přístrojů (VHP ) a jiných 
technických herních zařízení 
povolovaných ministerstvem financí 
(JTHZ) v roce 2012

Od 1. 1. 2012 je účinná novela zá-
kona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách (sbírka zákonů 
č. 458/2011). Touto novelou došlo k celé 
řadě zásadních změn.

Správní poplatek
Došlo ke změně sazby u správních 

poplatků za povolení provozu VHP. Dří-
vější sazba za povolení provozu jednoho 
přístroje činila 10 000 až 30 000 Kč v zá-
vislosti na délce povolení. 

Nová sazba je 5 000 Kč za jednu žá-
dost, přičemž v jedné žádosti může být 
neomezený počet přístrojů.

V roce 2011 provozovatelé zaplatili 
na správních poplatcích městu Světlá 
n. S. 730 000 Kč, z toho polovina byla 
převedena na účet Finančního úřadu Jih-
lava. Příjem pro obec z těchto poplatků 
tedy činil 365 000 Kč.

V roce 2012 tento poplatek bude odha-
dem 40 000 Kč v důsledku snížení počtu 
VHP. Je to jediný poplatek, který platí 
provozovatelé přímo obci.

Místní poplatek
Dle obecně závazné vyhlášky města 

č. 2/2010 byl vybírán místní poplatek 
za provozovaný VHP a koncový termi-
nál JTHZ ve výši 5 000 Kč čtvrtletně, 
tedy 20 000 Kč za provozovaný pří-
stroj ročně.

V roce 2011 město Světlá n. S. inka-
sovalo na místním poplatku za VHP 
650 259 Kč.

Poplatek je od roku 2012 nahrazen 
odvodem ve výši 55 Kč/den za každý 
provozovaný VHP a JTHZ, tj. 20 075 
Kč ročně. Poplatek budou provozovatelé 
odvádět místně příslušnému finančnímu 
úřadu zálohově čtvrtletně. Finanční úřad 
následně tento odvod přerozdělí ve pro-
spěch oprávněných obcí. Podle vyjádření 
finančního úřadu bychom první zálohu 
mohli očekávat letos v měsíci květnu až 
červnu letošního roku.

Odvod na veřejně prospěšné účely
Tento poplatek odváděli v minulosti 

provozovatelé VHP podle dosažených tr-
žeb po odečtení místních a správních po-
platků. Sazba odvodu činila minimálně 
6 % podle výše zisku. Město mělo povin-

nost prokazovat použití těchto prostřed-
ků na veřejně prospěšné účely jednotli-
vým provozovatelům. Za rok 2011 tento 
odvod činil 142 445 Kč. Viz tabulku.

Od 1. 1. 2012 je sazba tohoto po-
platku podle novelizovaného zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích jednotná ve 
výši 20 %. Z této částky obdrží obce 
80 % a stát 20 %. Odvod budou provo-
zovatelé rovněž odvádět FÚ, který pro-
středky přerozdělí obcím.

Podle odhadu ministerstva financí by 
příjem z hazardu pro město Světlá n. S. měl 
dosáhnout výše 2,5 mil Kč. Tyto prostřed-
ky by měly být určeny převážně na podpo-
ru sportu. Podle našeho odhadu vyinkasu-
jeme minimálně o 1 mil. Kč méně. Rozdíl 
je způsoben tím, že MF ČR vycházelo ve 
svých výpočtech z počtu povolených pří-
strojů v roce 2009, počet skutečně provo-
zovaných přístrojů v roce 2012 bude nižší 
a klesá i objem prosázených peněz.

Jaroslava Holoubková, úředník FO

Přehled výnosů z VHP a JTHZ ve Světlé n. S. v letech 2008 – 2011

rok Vsazeno Vyplaceno Tržby

Správní 
poplatky, 
z toho po-
lovinu činí 
odvod FÚ 

Místní 
poplatky

Odvod 
prostředků 

na VPÚ

Tržby 
obce 

celkem

počet 
VHP
JTHZ

2008 27 619 577 18 755 794 8 863 783 888 000 549 461 433 689 1 427 150 31
2009 23 900 175 17 350 667 6 549 508 924 000 564 954 304 616 1 331 570 33
2010 15 359 793 10 309 247 5 050 546 768 000 466 407 228 969 1 079 376 24

JTHZ 2010    32 610  32 610 7
2011 11 790 933 8 232 471 3 558 462 730 000 464 389 142 445 971 834 24

JTHZ 2011     185 870  185 870 9
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Z odboru dopravy

Dopravní soutěž Mladý cyklista 
Město Světlá n. S. ve spolupráci s měs-

ty Chotěboř a Havlíčkův Brod, Krajským 
ředitelstvím PČR Kraje Vysočina, DI Ha-
vlíčkův Brod, Obvodním oddělením PČR 
Světlá n. S., Městskou policií Světlá n. S., 
Regionálním pracovištěm BESIP v Jihla-
vě, Autoškolou Jelínek, Autoškolami La-
dislav Mucha a Lubomír Och, Českým 
červeným křížem Světlá n. S., Zdravotní 
pojišťovnou METAL-ALIANCE Svět-
lá n. S. a Základní školou Lánecká ve 
Světlé n. S. uspořádalo dne 10. května na 
dopravním hřišti při ZŠ Lánecká oblast-
ní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. 
Do této soutěže se přihlásilo 104 dětí ze 
škol z celého okresu Havlíčkův Brod, ale 
na poslední chvíli se jedno družstvo ne-
mohlo z důvodu nemoci dostavit, a tak se 
na start v mladší kategorii postavilo 15 
družstev a ve starší kategorii 10 družstev. 
Družstva musí být smíšená, dvě dívky 
a dva chlapci, a musí být splněna věko-
vá kategorie. Hlavně menší školy mají 
v poslední době problém sestavit takové 
družstvo, aby splnilo obě tyto podmínky, 
a proto se organizátoři rozhodli, že druž-
stva, která toto nemohou splnit, si můžou 

přijet zasoutěžit, ale bez možnosti umís-
tění se. 

Počasí bylo už od samého rána na 
straně všech organizátorů i soutěžících, 
sluníčko svítilo a nebe bylo bez mráč-
ků. Před samotným vypuknutím soutěže 
proběhlo slavnostní zahájení za účasti 
starosty města Jana Tourka a jako čest-
ný host soutěžící přivítal starosta Ledče 

n. S. Petr Vaněk. Na soutěžící čekalo 
celkem pět disciplín, tedy jízda zručnosti, 
umístěná před budovou ZŠ Lánecká, jíz-
da po dopravním hřišti při ZŠ Lánecká, 
dále pro ně zdravotnice z Českého čer-
veného kříže připravily otázky z první 
pomoci s praktickou ukázkou správného 
ošetření zranění a v počítačové učebně 

na ně čekal test z pravidel silničního pro-
vozu. Novinkou oproti minulým rokům 
byla nová disciplína práce s mapou. Na 
soutěžící čekal úkol najít na mapě co nej-
bezpečnější cestu jako cyklista z bodu 
A do bodu B, přes kontrolní stanoviště, 
samozřejmě za dodržení pravidel sil-
ničního provozu. Přes počáteční obavy 
a nervozitu soutěžících tato disciplína 

dopadla nejlépe, všichni soutěžící ji 
zvládli bez ztráty bodů. 

Pak nadešel čas sčítání bodů, psaní 
diplomů a samotné vyhlášení výsledků 
a předání cen. Na tento okamžik se asi 
nejvíce těšili samotní soutěžící, a tak se 
za slunečného počasí všichni netrpělivě 
shromáždili před budovou na dopravním 

hřišti. Předání cen probíhalo za účasti 
místostarostky Lenky Arnotové a ředite-
le ZŠ Lánecká Vlastimila Špatenky. Pro 
vítězná družstva v obou kategoriích byly 
připraveny dva putovní poháry. Vítězná 
družstva postupují do krajského kola této 
soutěže, které se uskuteční 7. června ve 
Velkém Meziříčí. Pro umístěná tři druž-
stva v každé kategorii byly připraveny 
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Z odboru životního prostředí

Informace o zápachu z areálu skláren 
ve Světlé n. S.
Poměrně často se na Městský úřad 

Světlá n. S., odbor životního prostředí, 
obrací občané města s dotazem na zápach 
z areálu skláren. Proto sdělujeme násle-
dující:

Česká inspekce životního prostředí, 
Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, pro-
vedla dne 27. března ohlášenou kontrolu 
provozu neutralizace (součást chemické 
leštírny skla, kterou provozuje Leštírna 
Habry, s. r o.) v areálu skláren Bohemia 
Crystalite, s. r o., Světlá n. S. Uvedeného 
dne nebyl subjektivně žádný zápach zjiš-
těn. Při obhlídce vnitřního zařízení neut-
ralizace bylo zjištěno, že je provozováno 
běžným způsobem. Dle České inspekce 
životního prostředí může docházet ke 
vzniku ojedinělých pachových epizod 
při vyskladňování cisteren se suspenzí 
karbidového vápna, přičemž jednotlivé 
šarže se liší obsahem stopového množství 
pachových příměsí. Provedená kontrola 
nezjistila žádné porušení povinností pro-
vozovatele středního zdroje znečišťování 
ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Jelikož je chemická leštírna skla dle 
platné legislativy středním zdrojem 
znečišťování ovzduší, má kompetenci 
provádět kontroly či ukládat nápravná 
opatření právě Česká inspekce životní-
ho prostředí. Případné dotazy a podněty 
týkající se zápachu ze skláren tedy ne-
směřujte na Městský úřad Světlá n. S., ale 
na Českou inspekci životního prostředí, 
Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bě-
lohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod,  
tel. 569 496 111.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

***

Příprava zpracování lesních 
hospodářských osnov
Koncem května bylo vydáno Nařízení 

města Světlá n. S. č. 1/2012, kterým se 
vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov Světlá n. S. Toto 
nařízení je vyvěšeno na úředních des-
kách všech obecních úřadů obcí, které 
se nacházejí ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností (ORP) Světlá 
n. S. nebo je k nahlédnutí na webových 
stránkách města (www.svetlans.cz), po-
případě na MěÚ Světlá n. S., odboru ži-
votního prostředí.

Platnost současných lesních hospodář-
ských osnov (LHO Světlá n. S. 516 830 
a 516 847) končí dnem 31. 12. 2013, a pro-
to budou zadány ke zpracování nové lesní 
hospodářské osnovy s aktuálními údaji 
o vlastnících pozemků a o lesních poros-
tech. Zajištění zpracování lesních hospo-
dářských osnov zabezpečuje v souladu 
s lesním zákonem MěÚ Světlá n. S., od-
bor životního prostředí (dále jen zadava-
tel). Náklady na zpracování osnov hradí 
stát. Zařizovací obvod nových lesních 
hospodářských osnov tvoří všechna kata-
strální území ležící ve správním obvodu 
ORP Světlá n. S. 

Nové lesní hospodářské osnovy budou 
vypracovány z důvodu zjištění stavu lesa 
a pro výkon státní správy lesů v lesích ve 
vlastnictví fyzických a právnických osob, 
které vlastní méně než 50 ha lesa v Kraji 
Vysočina, s výjimkou těch, kteří hospo-
daří podle schváleného lesního hospodář-
ského plánu. Právnické a fyzické osoby, 
pro které se budou zpracovávat lesní hos-
podářské osnovy, mohou podávat písem-
ně zadavateli (Městskému úřadu Světlá 
nad Sázavou, odboru životního prostředí) 
své hospodářské záměry a požadavky na 
zpracování lesních hospodářských osnov 
na svém majetku, a to buď osobně nebo 
prostřednictvím svého odborného les-
ního hospodáře. Termín pro uplatnění 
záměrů a požadavků vlastníků lesa se 
stanovuje do 30. 11. 2012. Lesní hospo-
dářské osnovy budou zpracovány s plat-
ností na 10 let, a to na období od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2023. Výstupem zpracování 
lesních hospodářských osnov budou les-
nické mapy (obrysová, porostní, těžební 
atd.), dále textová část (všeobecné údaje 
o vlastnících lesa, přírodní poměry atd.) 
a hospodářská kniha obsahující tabul-
kové údaje o lesních porostech (druhová 
skladba porostu, věk, zakmenění, hospo-
dářský soubor, lesní typ, návrh těžby, ná-
vrh zalesnění apod.). 

Vlastníci lesa, pro které budou lesní 
hospodářské osnovy zpracovány, mohou 
následně využít osnovu pro hospodaření 
v lese. Dále se údaje z osnovy používají 
např. ke znaleckým posudkům pro ohod-
nocení majetku, pro odnětí pozemků 
z plnění funkcí lesa, pro dědické řízení 
apod. Dle lesního zákona obdrží každý 
vlastník lesa osnovu týkající se jeho lesa 
bezplatně. 

Bc. Julie Němcová
úředník OŽP

bohaté ceny, dále byla v každé kategorii 
vyhlášena tři místa za nejlepší jednotliv-
ce, ale ani soutěžící, kteří se neumístili, 
neodešli z prázdnou. Pro každého z nich 
byl připraven malý dárek v podobě pexe-
sa, které věnovalo město Havlíčkův Brod.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě soutěže, ale i na jejím 
samotném průběhu, a soutěžícím za je-
jich ukázněnost. Věříme, že se soutěž vy-
dařila, a budeme se těšit na příští ročník.

Výsledky soutěže:
I. kategorie – družstva 

 1. ZŠ Lánecká, Světlá n. S. 
 2. ZŠ Komenského, Světlá n. S. 
 3. ZŠ a MŠ Oudoleň 

II. kategorie – družstva
 1. ZŠ Štoky
 2. ZŠ Lánecká, Světla n. S.
 3. ZŠ Komenského, Světla n. S.

I. kategorie – jednotlivci 
 1. Tomáš Husslik, ZŠ a MŠ Oudoleň 
 2. Miroslav Váňa, ZŠ Lánecká, 

Světlá n. S.
 3. Helena Doležalová, ZŠ Lánecká, 

Světlá n. S.

II. kategorie – jednotlivci
 1. Václav Pospíšil, ZŠ Lánecká, 
  Světlá n. S.
 2. Radka Beránková, ZŠ a MŠ Štoky
 3. Lukáš Klepač, ZŠ a MŠ Maleč

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí OD
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Kriminalita na Světelsku
návykové látky se řidič sám doznal. Lé-
kařskému vyšetření s následným odběrem 
biologického materiálu ve zdravotnickém 
zařízení se však řidič odmítl podrobit. Na 
místě mu byl zadržen řidičský průkaz 
a další jízdu mu policisté zakázali.

V sobotu 12. 5. po sedmé hodině ranní 
došlo k dopravní nehodě ve Světlé n. S. Pět-
advacetiletý řidič osobního vozidla Opel 
Vectra jel Dolní ulicí, při odbočování do 
ulice Na Sídlišti dostal s vozidlem smyk, 
který se mu nepodařilo vyrovnat a narazil 
přední částí vozidla do zadní části náklad-
ního vozidla Škoda, které stálo u pravého 
okraje komunikace. Vozidlo bylo odho-
zeno pravou stranou na oplocení domu 
a o několik metrů posunuto. Řidič bez za-
stavení pokračoval dál v jízdě po ulici Na 
Sídlišti, kde na parkovišti vozidlo odstavil 
a odešel. Na místě nehody zůstala regist-
rační značka z vozidla Opel a na základě 
toho byl řidič několik desítek minut po ne-
hodě dohledán. Policisté u muže provedli 
orientační dechovou zkoušku s výsledky 
2,03 a 2,01 promile alkoholu v dechu. Od-
běr krve řidič bezdůvodně odmítl. Hmotná 
škoda byla vyčíslena na 72 000 Kč. Dále 
bylo zjištěno, že řidič má zadržený řidič-
ský průkaz a v současné době ještě nemá 
vysloven zákaz řízení. Ve věci byly zahá-
jeny úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

V pondělí 23. 4. v dopoledních hodi-
nách přijali policisté oznámení o vloupání 
do objektu baru v ulici Pěšinky ve Světlé 
n. S. Neznámý pachatel v noci z neděle 
na pondělí nejprve vylezl po přístupném 
kovovém žebříku na střechu objektu, kde 
přerušil dálkový přenos dat a kamerový 
záznam. Poté se vloupal do malého skla-
du a odtud vnikl do vnitřních prostor baru. 
Následně poté vnikl neuzamčenými dveř-
mi do velkého skladu, kde ze zdi vytrhl 
zabudovaný příruční trezor s finanční ho-
tovostí. Poškozený majitel vyčíslil škodu 
na více jak 80 000 Kč.

V pátek 27. 4. v podvečerních hodinách 
byl policejní hlídkou ve Světlé n. S. kont-
rolován 32letý řidič osobního vozidla. Na 
místě provedenou orientační dechovou 
zkouškou mu policisté naměřili 1,11 promi-
le alkoholu v dechu, při druhém měření pak 
nadýchal 1,15 promile. Na základě pozitiv-
ních výsledků byl vyzván, aby se podrobil 
lékařskému vyšetření, s čímž souhlasil. 
Řidič na místě hlídce nepředložil řidičský 
průkaz, lustrací bylo zjištěno, že řidič je dr-
žitelem příslušného řidičského oprávnění.

Dále policisté kontrolovali ve Světlé 
n. S. v pátek 27. 4. krátce po 22. hodině 
19letého řidiče osobního vozidla. Řidič se 
dobrovolně podrobil orientační dechové 
zkoušce, která byla negativní. Dále byl 
vyzván, aby se podrobil orientačnímu vy-
šetření na jinou návykovou látku, tento test 
již ukázal pozitivní hodnoty. K užití jiné 

Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci dubnu řešila 
celkem 152 přestupků. Z tohoto počtu bylo 
na místě řešeno v blokovém řízení 137 pře-
stupků, 15 jich bylo oznámeno správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Doru-
čili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních 
orgánů, jednou jsme spolupracovali s in-
spekcí životního prostředí. Provedli jsme 
odchyt osmi psů. V odchytovém zařízení 
máme k 30. 4. tři pejsky, kteří čekají na 
nového pána. Touto cestou bych chtěl upo-
zornit zájemce o psy, že si mohou zvířata 
po domluvě s městskou policií prohléd-
nout v odchytovém zařízení a případně 
si nového pejska zadarmo převzít. Jejich 
fotografie jsou umístěny na http://www.
svetlans.cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 2. dubna se na městskou policii 
obrátil občan s tím, že mu někdo na jeho 
oploceném pozemku postříkal neznámou 
barevnou tekutinou psa. Hlídka na místě 
vše zadokumentovala, následně zjistila to-
tožnost pachatele a celou záležitost předala 
OŽP MěÚ Světlá n. S. Dne 5. dubna hlídka 
strážníků projížděla v ulici Lánecká v pro-
storu garáží. Zde stál kamion, který pře-
pravoval dřevo. Rakouský řidič naboural 
do jedné z garáží, proto byla na místo za-
volána Policie ČR SDN z Havlíčkova Bro-
du. Po zadokumentování nehody strážníci 
zajistili bezpečné vycouvání z tohoto pro-
storu a vyvedli řidiče z města na Havlíčkův 
Brod. Dne 6. dubna byl strážník požádán 
Policií ČR o součinnost. U Penny marketu 
se v době oběda válel na parkovišti opilý 
muž ze Slovenska. Následně byl převezen 
ve společné hlídce na PZS do Jihlavy. Dne 
11. dubna strážníci při hlídkové službě 
v parku kontrolovali skupinku mladíků. 
Po provedené dechové zkoušce, která byla 
pozitivní, byl jeden mladík předán zákon-
nému zástupci. Téhož dne ve večerních 
hodinách byl řešen v ulici Jelenova za po-
rušení tzv. alkoholové vyhlášky další mla-
dík. Zde se podařilo zjistit, kdo mu alkohol 
prodal. Jelikož se jednalo o osobu mladší 
osmnácti let, byla prodavačka jednoho ze 
světelských obchodů potrestána blokovou 
pokutou. Dne 12. dubna v odpoledních ho-
dinách strážníci zahlédli řidiče, o kterém 
věděli, že má soudem vysloven zákaz říze-
ní motorových vozidel. Po krátké jízdě byl 
řidič v ulici Na Bradle zastaven. Na místo 
byla přivolána Policie ČR a celá záležitost 
jí byla předána. Stojí za zmínku, že poli-
cie ČR na místě realizovala odtah vozidla, 
které se stalo majetkem státu, protože řidič 
vozidla se tohoto trestného činu dopouštěl 

opakovaně. Dne 25. dubna v ulici Sázav-
ská v ranních hodinách strážník kontrolo-
val řidiče, který zaparkoval vozidlo v pro-
storu autobusové zastávky. Měl podezření, 
že řidič je pod vlivem alkoholu. Provedená 
dechová zkouška prokázala 0,56 promile 
alkoholu. Na místo byla přivolána Policie 
ČR a celá záležitost jí byla předána. Dne 
28. dubna byl strážník požádán Policií ČR 
o součinnost. Jednalo se o odchyt lišky, 
která měla useknutou část jedné tlapy, pro-
tože na ni byla nastražena železa. Byla po-
užita narkotizační střela a spící liška byla 
předána policii. Téhož dne v 11,15 hod. 
strážník přijal tel. oznámení, že v ulici Ko-
menského leží u hřbitova na komunikaci 
muž. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 

že se jedná o cyklistu v silně podnapilém 
stavu. Na místo byla přivolána RZS a lékař 
rozhodl, že muž je schopen převozu. Proto 
strážník požádal o součinnost Policii ČR 
a společně převezli tohoto muže na PZS do 
Jihlavy. Dne 30. dubna strážníci v nočních 
hodinách na komunikaci mezi Světlou 
n. S. a Dolní Březinkou zastavili neosvět-
leného cyklistu. Byla provedena dechová 
zkouška, která prokázala 1,83 promile al-
koholu. Na místo byla přivolána Policie ČR 
a celá záležitost jí byla předána. V dubnu 
jsme provedli celkem šest měření rychlosti 
vozidel. Nejvyšší naměřená rychlost na po-
volené padesátce byla 92 km/h. 

Zdeněk Novák
velitel MP
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▶

Ulice Nové město – dům čp. 82
První zmínka o domě je z roku 1798 

a týká se výměnku pro Václava Tiché-
ho, další o služebnosti bezplatného by-

dlení pro Josefa a Annu Hadravovy je 
z roku 1843. V roce 1857 je jako zde 
bydlící majitelka uváděna dvaašede-
sátiletá Kateřina Wanglerová. Dalšími 

majiteli byli v roce 1870 Čeněk a Ka-
teřina Bedrníčkovi, jednu polovinu 
vlastnil od roku 1884 Jan Hradecký, od 
roku 1888 Anna Suchomelová, v roce 

1898 Marie Prášková a od roku 1899 
Františka Prášková. V roce 1910 jsou 
jako majitelé domku zapsáni Filip Prá-
šek a Anna Holanová. 

Ze dne 22. března 1912 pochází pro-
tokol stavební komise, která: „… zjis-
tila na místě samém, že nejen majitel 
domu čp. 81, ale i majitelé sousedního 
domku čp. 82 přes opětovné nařízení 
záchodové žumpy nezřídily, aniž za-
bezpečeny jsou hnojiště před vytéká-
ním močůvky na sousední zahrádku 
a dvůr čp. 189 p. Antonína Pacholíka 
[v Dolní ul.]. Stavební komise na místě 
samém ustanovila se na tom, aby spo-
lumezující sousedé, majitelé domů čp. 
81 a 82, zřídili do 14 dnů nové zácho-
dové žumpy a zděné hnojiště. Kdyby do 
této doby rozkazu slavné městské rady 
neuposlechli, navrhuje, by uložena jim 
byla pokuta, která nechť se cestou exe-
kuce politické vymáhá.“

V roce 1918 vlastnil jednu čtvrti-
nu domku František Holan (*1867) 
a podle volebního seznamu z roku 1921 
v domku bydleli kočí František Holan 
(*1867) s manželkou Marií (*1875), 
kameník Josef Holan (*1893), dělnice 
Marie Prášková (*1874), dělník Fran-
tišek Prášek (*1895, †1960), kameník 
Jan Prášek (*1898) a krejčí František 
Pravec (*1864) s manželkou Annou 
(*1864)

V roce 1924 byli majiteli domku Jan 
a Božena Práškovi. Jan Prášek podal 
dne 5. března 1924 žádost o povolení 
přestavby. V protokolu sepsaném po 
komisním šetření se mj. píše: 

„Stavebník hodlá svoji schátralou 
polovinu stávající budovy zbořiti a na 
místě tomto postaviti kuchyň a pokoj se 
společnou chodbou, jak v plánu vyzna-
čeno jest. Stavba tato budiž vzdálena 
od strany levé totiž budovy sousední 
pí.[Anně] Janákové 90 cm, ze kteréžto 
strany jest též zřízen provisorní vchod 
do přístavby této. Vchod tento bude 
tam tak dlouho, než majitelka druhé 
poloviny přistoupí ku stavbě, což bude 
mít za následek, že přístup do obou po-
lovin bude sloužiti společný vchod do 
chodby ze strany pravé. Ulička mezi 
budovou sousední, jakož i novostav-
bou budiž řádně vydlážděna by dešťo-
vé vody řádně odtékati mohly a to 

... a dnes

Domek čp. 82 kdysi...
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▶ Vzácný objev v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově

Jedno z míst, kam se mohou badatelé 
vypravit za starými, dosud neznámými 
dobovými fotografiemi přispívajícími 
k poznání zapomenutých či dosud málo 
probádaných starších dějin našich obcí, 
představují fotosbírky regionálních muzeí. 

Již podruhé společně nahlédneme do fo-
toarchivu Muzea Podkrkonoší v Trutnově. 

Uloženo je zde krásné staré album v ko-
žené vazbě s kovovým zámkem a kovový-
mi pozlacenými ozdobami ukrývající 29 
unikátních černobílých fotografií z let 1868 

– 1872, které zachytily tehdejší podobu sta-
nic a tratí Severozápadní dráhy. Autorem 
kvalitních dobových snímků je Joseph 
Löwy. Mezi fotografiemi, s nimiž se podí-
váme do Vídně, Znojma, Jihlavy, Hlinska, 

proto, by sousedce škoda vzniknou-
ti nemohla. Ulička tato z ulice budiž 
2 metry vysokým plotem zahražena.“

Přestavba domu byla započatá dne 
15. dubna 1924 a ukončená 15. červen-
ce téhož roku. Povolení k obývání bylo 
uděleno ode dne 1. srpna. „Zároveň 
označuje se přestavba čís. pop. 82.“

Božena Prášková (*1904) píše dne 
15. února 1958 stavebnímu odboru 
MNV žádost o povolení opravy dom-
ku: 

„Opravu jest nutno provésti, jelikož 
celý roh uvedeného domku jest odtrh-
nut od zdiva a hrozí nebezpečí sesunutí 
části stavby. Tuto opravu hodlám pro-
vésti Vaším prostřednictvím.“ Čímž 
byl myšlen podnik Komunální služby. 
Podobný dopis adresovaný stavebnímu 
úřadu ve Světlé n. S. je ze dne 5. květ-
na 1961: 

„Jelikož v domku čp. 82 jsou vel-
ké stavební závady – trhliny ve zdivu 
a stavba ohrožuje bezpečnost bydle-
ní, žádám o povolení stavební opravy. 
Práci si provedeme svépomocí a ma-
teriál získáme z běžného nákupu na 
opravy.“

Z dědictví po Františku Práškovi na-
byl v 60. letech minulého století jed-
nu polovinu domku kameník Ladislav 
Prášek a jeho sestra Marie Choutková, 
kteří zde ovšem nebydleli.

Podle kupní smlouvy ze dne 21. 7. 
1961 odkoupila Božena Prášková dru-
hou polovinu domku od Ladislava 
Práška, bratrance jejího zesnulého 
manžela. A do třetice žádost ze dne 
2. dubna 1964: 

„Žádám tímto zdvořile o povole-
ní zbourání poloviny domku čp. 82 
a schválení přístavby síně tamtéž.“ 

V roce 1990 byla podepsána kupní 
smlouva na dům a zahradu mezi pro-
dávajícím Ladislavem Práškem a ku-
pujícími Martinem Majorem a Andě-
lou Velíškovou, kteří o půldruhého 
roku později uzavřeli sňatek. 

Postupem času přikoupili manželé 
Majorovi sousední pozemek, na kte-
rém postavili přístavbu.

-jv-
Foto: archiv (1), Jaroslav Vála (1)

Kolína, Nové Paky, Vrchlabí, Trutnova 
nebo Kunčic nad Labem, objevíme i dvě 
nazvané Bahnhof in Swětla a Sazawa 
Brücke bei Swětla. Unikátní fotografie ve-
likosti 24,5 x 19 cm s ozdobně natištěnými 
německými popiskami ukazují nádraží ve 

Světlé nad Sázavou a železniční most přes 
Sázavu u Chlístova. V prvním případě jde 
patrně o nejstarší existující snímek budovy 
světelského nádraží, který zároveň zachy-
til i pohled na zámek a děkanský kostel sv. 
Václava. 

Fotografie originálních snímků pro Svě-
telský zpravodaj pořídil se souhlasem ve-
dení Muzea Podkrkonoší v Trutnově úpic-
ký fotograf Josef Červený. 

Mgr. Alena Křivská

C



strana 13 červen 2012 Světelský zpravodaj

▶

Když se práce stane koníčkem

aneb Něco o činnosti Soukromé MŠ 
Bambino, o. p. s.
Letošním rokem završujeme 18 let 

existence naší školy. Když jsme tuto 
školu budovali, byla jsem plná optimiz-
mu a nadšení. V této době i přes mno-
há úskalí jsme věřili, že vše bude dobré. 
Dnes se situace mění, nelze věřit slibům 
našich politiků a tak být drobným sou-
kromníkem začíná být sebevražedné 
a likvidační. Přesto však nemůžeme 
být pesimističtí, bude nutné přehodno-
tit svoje priority a naučit se hledat štěstí 
v drobných radostech. Naše děti musí 
být tím motorem, který nám pomůže 
překonat dočasné potíže. V dětech hle-
dejme naši lepší budoucnost a snažme se 
je co nejlépe vychovávat.

Naše škola vznikla z lásky k dětem 
a bude zde pro Vás do té doby, dokud 
budete mít zájem nám své děti svěřo-
vat. Věřte, že nikdy nepřestanu být dost 
vděčná všem rodičům, kteří mi umožnili 
prožít s jejich dětmi ty nejkrásnější chví-
le. Dovolte mi, Vy všichni, kteří jste byli 
součástí tohoto 18letého procesu, vyjád-
řit Vám obrovský dík za Váš příkladný 
vztah ke svým dětem a velmi solidní 
vztah k nám. My jsme zase na oplátku 
dávali svou lásku a zájem Vašim dětem. 
Bohužel, finančně nemůžeme konkuro-
vat státním školám. Pro pětileté děti ne-
mohu zajistit bezplatný pobyt, poněvadž 

Stalo se

V Čechách
 • před 70 lety 10. června 1942 byla 

vypálena obec Lidice u Kladna. 
192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen 
odvlečeno do koncentračního tá-
bora, z 96 dětí se po válce vrátilo 
jen 16. 

 • 18. června byli v kostele sv. Kar-
la Boromejského v Praze obklí-
čeni parašutisté, kteří se podíle-
li na atentátu na Heydricha. Po 
hrdinném odporu se všichni za-
střelili.

 • 24. června byla srovnána se zemí 
osada Ležáky na Chrudimsku, 
muži i ženy byli zastřeleni.

Ve světě vědy a techniky
 • před 430 lety v roce 1582 katolická 

církev za papeže Řehoře XIII. (Gre-
goria XIII.) přijala nový, tzv. grego-
riánský kalendář, který nahradil 
starý juliánský přežívající z doby 
římské říše

 • před 50 lety 8. června 1962 pode-
psali zástupci USA a SSSR dohodu 
o spolupráci při dobývání kosmu

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 380 lety v roce 1632 daroval 

Rudolf Trčka z Lípy světelský hor-
ní hostinec Ferdinandovi Roben-
hauptovi ze Suché, který byl hejt-
manem Trčkova panství ve Světlé 
a na Lipnici.

 • před 70 lety v červnu 1942 museli 
i světelští Židé nastoupit do trans-
portů, jejichž cílem bylo ghetto v Te-
rezíně a později vyhlazovací tábory. 
56 z nich se již nikdy nevrátilo.

Josef Böhm

Protokol o zápisu dětí do 
mateřských škol

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
§ 34, odst. 2 o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění proběhly ve 
dnech 17. až 19. dubna na všech mateř-
ských školách sloučených do MŠ Lánec-
ká zápisy do škol.

Bylo vydáno 62 žádostí o přijetí do 
MŠ.

Ke dni 28. 5. 2012 bude přijato 62 dětí.
 MŠ Lánecká 28 dětí
 MŠ Sídliště 28 dětí
 MŠ Pěšinky 6 dětí

V letošním školním roce odchází do 
ZŠ celkem 53 dětí: 
 MŠ Lánecká 18 dětí
 MŠ Sídliště 30 dětí
 MŠ Pěšinky 5 dětí

Mateřská škola si ponechává několik 
míst volných pro nutné případy.

Ředitelství MŠ Lánecká 

právě v tomto věkovém období stojí děti 
v MŠ nejvíce. Spotřebují při přípravě na 
školu nejvíce pomůcek a materiálu. Tím-
to krokem nás stát znevýhodnil. Být pe-
dagogem ve státní škole je jistota, kterou 
my nikdy nemáme.

Přesto si dovolím vyzvednout poziti-
va naší školy. Po celý den jsme všechny 
čtyři pracovnice neustále s dětmi. Je zde 
několik mezipodlaží, takže děti si hrají 
a pracují ve skupinkách, které se na-
vzájem neruší. Naše prostředí je velmi 
podobné rodinnému, snad právě proto 
nám z velké většiny vozí děti z venko-
va. Škoda, že Světeláčci, pro které jsme 
školku budovali, naši školku míjejí, aniž 
by se k nám přišli podívat. Věřte, že ve 
školném to pokaždé nebude. Snažíme 
se být cenově přístupní širší veřejnosti. 
Školné se pohybuje od 1000 do 1500 Kč 
dle možností rodičů, v případě sociálně 
slabších rodin však upravujeme školné 
jim na míru. Ještě nikdy jsme nevylouči-
li dítě ze zařízení, když se rodina ocitla 
ve finančních potížích. I v budoucnos-
ti, která rodinám s dětmi příliš nepřeje, 
uvažujeme o úpravě školného. Připra-
vujeme webové stránky, na kterých se 
budete moci seznamovat s našimi akti-
vitami.

Když se ohlédnu zpět, nemohu po-
minout školní rok 2003-2004, kdy naše 
děti reprezentovaly svoje město na 

C
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▶

Záchranáři

V rámci programu První pomoc do 
škol, který organizuje Krajský úřad 
Kraje Vysočina, k nám do školy přijeli 
záchranáři ze Zdravotnické záchranné 

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

Program na červen: provázet nás bude 
pohádka O chytré horákyni 

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:	
 4. 6. labyrint – kachel
 11. 6. ryba k zavěšení
 18. 6. hrad – tužkovník
 25. 6. ptáček – magnetka, zápich
Výtvarná	dílna	(dopolední):
 1. 6. ani ve dne, ani v noci
 8. 6. papírová ryba – prostorová
 15. 6. královská koruna
 22. 6. učesaná – neučesaná
 29. 6. ptáček – kolíček 

V sobotu 16. června Den otců – výlet 
do Pavlova

Srdečně zveme…

Kraji Vysočina, kdy zpívaly o Váno-
cích české školní inspekci a úředníkům 
Kraje Vysočina a v červnu na pozvání 
hejtmana zastupitelům Kraje Vysoči-
na. Ten rok byl velmi těžký, v září mi 
zemřela maminka paní Anna Arnotová 
a mě v červnu čekala operace zhoub-
ného nádoru. Tehdy jsem poznala, co 
znamená podpora přátel a co pro mne 
znamenalo požehnání od babičky Pou-
karové, která mi nahrazovala moji ma-
minku. Nikdy na tuto dobu nezapome-
nu, protože mi umožnila další aktivity 
v příštích letech.

K 800. výročí našeho města jsme pro 
všechny děti městských MŠ a všechny 

děti prvních tříd ZŠ v kinosále usku-
tečnili program Děti dětem – cirkus 
Fimfárum. Další rok to byl muzikál 
Sněhurka a sedm trpaslíků a v roce 
2009/2010 v Rytířském sále Star Dan-
ce – Když hvězdy tančí, kde děti bra-
vurně zvládly mazurku, moderní tance 
a nejmenší děti účinkovaly jako motýli 
a mravenci. Do všech skladeb byl za-
členěn cit a vřelé vztahy mezi dětmi. 
V loňském roce předvedly děti nádher-
né vystoupení Zachraňte modrou pla-
netu. Při putování po zemi děti zvládly 
i Čajkovského balet Labutí jezero, tan-
čily při hudbě z Mrazíka, byly přítomni 
koridě se skutečným toreadorem a bý-
kem atd. Nejdojemnější však bylo vy-
stoupení dětí českých. V letošním roce 
chystáme veliký projekt zvaný Rok na 
vsi. Doufám, že se děti budou všem líbit. 
Jsme školou, kde hudba prolíná každo-

denními činnostmi. V žádném případě 
nejde o „předvádění“, jak nás někteří 
nepřející označují, snažíme se rozvíjet 
dětskou duši a při zpěvu a muzicírování 
to jde samo. Z dalších aktivit naší školy 
chci vyzvednout logopedickou činnost 
přímo v naší škole, navštěvujeme kera-
mický kroužek v domě dětí, anglicky se 
učí děti s paní učitelkou ze ZŠ Komen-
ského. Myslím si, že děti nikdy nezapo-
menou na společné oslavy narozenin, 
na činnosti, při kterých jsou vedeny ke 
vzájemné lásce a přátelství, k ohledupl-
nosti. Nezapomínáme ani na vytváření 
pozitivního vztahu ke svému městu 
a své vlasti. Chci, aby si děti uchovaly 
ty nejlepší vzpomínky na chvíle u nás 
prožité.

S úctou Vaše 
Věra Chladová

Soukromá MŠ Bambino, o. p. s.

služby Kraje Vysočina Jiřina Čápová 
a Ondřej Semrád. Měli jsme s nimi 
dvouhodinovou výuku o programu 
záchranné služby, zopakovali jsme si 
první pomoc při úrazech a na modelu 
jsme si všichni vyzkoušeli resuscitaci. 
V druhé části programu jsme si pro-
hlédli sanitku záchranné služby a její 
vybavení. Překvapilo nás, co vše se do 
sanitky vešlo. Byl o to velmi zajímavé 
a poučné, děkujeme záchranářům za 
jejich poutavý program.

A. Straková, T. Nohejlová
8.b ZŠ v Komenského ul.
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Dívčí fotbal ve Světlé 

Nejsem si úplně jist, ale zřejmě poprvé 
na světelský pažit fotbalového stadionu 
vyběhla dívčí jedenáctka. Žákyně ZŠ Lá-
necká využily možnost zúčastnit se Coca 
Cola školského poháru, který byl letos 
nově vytvořen i pro kategorii dívek. Jako 
soupeř nám byly vylosovány školy z Vla-
šimi a Miličína.

V březnu jsme, jako naprostí amatéři, 
začali trénovat na umělé trávě, v dubnu 
jsme se přesunuli na tréninkové hřiště fot-

balového oddílu. A pak to přišlo. Náš den 
D – 30. duben. Před oblíbenými čarodějni-
cemi se musely holky dopoledne vyrovnat 
s pohybem po obrovské ploše světelského 
fotbalového hřiště.

Po kontumační výhře nad Vlašimí o po-
stupu do dalšího kola rozhodovalo utkání 
se ZŠ Miličín, kde největším nebezpečím 
se staly dvě závodně hrající fotbalistky. 
Jedna z nich již ve třetí minutě proklič-
kovala obranou a zavěsila – 0:1. Holky 
se naštěstí z tohoto úderu oklepaly a ve 
20. minutě utekla Zuzka Chládová a sólo 
chladnokrevně proměnila – 1:1. Dále se 
hrál vyrovnaný zápas, kdy si oba týmy do-
kázaly vytvořit šance. Bohužel několikrát 
byly naše nadějné akce zmařeny ofsajdo-
vým postavením, které si útočnice nedo-
vedly pohlídat. Nakonec o výsledku zřej-
mě rozhodly dvě situace. Nejprve rozhodčí 
nechal bez povšimnutí likvidační faul hos-

Stojící zleva: trenér Lukáš Vodička, Jitka Slavíková, Kateřina Bezstarostová, Jana 
Malimánková, Gabriela Nováková, Ivana Kohoutová, Kristýna Hoková, trenér Tomáš 

Rosecký, Martina Sladkovská a Aneta Bezstarostová.
Sedící zleva: Michaela Prchalová, Zuzana Chládová, Martina Pejcharová, Eva 

Urbanová, Lucie Ostatnická, Veronika Kubátová, Lada Hoťková a Monika Plecitá.

tující obránkyně na Martinu Pejcharovou, 
za který měla následovat červená karta. 
A vzápětí stejná hráčka uhasila dlouhým 
odkopem nadějný útok a hosté z něho vy-
těžili rozhodující druhý gól. Před koncem 
zápasu se Miličín prosadil z přísně naříze-
né penalty, když se útočící hráčka nejspíše 
zfaulovala sebe sama. 

Přes trochu smolnou prohru 1:3 musím 
před holkami doslova smeknut klobouk, 
jakým způsobem se nadchly pro tento pro 

ně vcelku nepřirozený sport. Přestože nej-
lépe v zápase zahrály kapitánka Zuzana 
Chládová, Ivana Kohoutová a Kateřina 
Bezstarostová, zaslouží si obdiv i ostatní 
bojovnice. Po pouze několika trénincích, 
s kterými pomáhali Lukáš Vodička, Mi-
lan Bezstarosta a Pavel Malimánek, dívky 
rozhodně neudělaly žádnou ostudu. Při 
trénincích se užilo i dost legrace, obzvláště 
při nacvičování hlaviček.

Tým tvořily: brankářka Aneta Bezsta-
rostová, obránkyně Jana Malimánková, 
Ivana Kohoutová, Gabriela Nováková, 
Martina Sladkovská, záložnice Eva Urba-
nová, Monika Plecitá, Zuzana Chládová, 
Lucie Ostatnická a útočnice Kateřina Bez-
starostová a Martina Pejcharová. V zápase 
střídaly Veronika Kubátová, Lada Hoť-
ková, Jitka Slavíková, Kristýna Hoková 
a Michaela Prchalová.

Tomáš Rosecký

Gymnaziální studenti nám 
dělají radost

Jaro 2012 je ve znamení řady úspěchů 
studentů světelského gymnázia v širokém 
spektru různých aktivit. 

Student 4. ročníku Pavel Kratochvíl do-
sáhl pěkného úspěchu. V krajském kole 
61. ročníku MO kategorie P získal jako je-
diný z reprezentantů Kraje Vysočina pat-
řičný počet bodů pro postup do ústředního 
(celostátního) kola. 

Co je vůbec matematická olympiáda – 
kategorie P (programování)? Kategorie 

P Matematické olympiády je určena všem 
studentům středních škol v ČR bez rozdílu 
věku. Je zaměřena na úlohy z oblasti algo-
ritmizace a programování. Na rozdíl od 
jiných u nás existujících studentských pro-
gramátorských soutěží v ní přitom nejde 
jen o zvládnutí práce s počítačem a rutinní 
programování, ale soustředí se zejména 
na návrh efektivních algoritmů a následně 
i na jejich programovou realizaci. Mate-
matická olympiáda je oficiální soutěží Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, odborným garantem soutěže je Jed-
nota českých matematiků a fyziků. Kate-
gorie P je po odborné stránce zajišťována 
pracovníky a studenty Matematicko-fyzi-
kální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
(příprava úloh, vzorových řešení, opravo-
vání a hodnocení odevzdaných řešení).

Student 3. ročníku Martin Kutlvašr se 
zapojil do 34. ročníku Středoškolské od-
borné činnosti v oboru č. 7 – zemědělství, 
potravinářství, lesní a vodní hospodář-
ství s prací nazvanou Netradiční odchov 
síha peledě (sladkovodní lososovitá ryba). 
V okresním kole se svou prací obsadil 
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▶

Vítání ptačího zpěvu 

V sobotu 21. dubna v 6 hodin ráno se 
v zámeckém parku konalo Vítání ptačího 
zpěvu. Jednalo se o akci projektu Společ-
ná setkávání v roce 2012, který pro město 
organizovala Mgr. Eva Kořínková z Ko-
mise rady města pro místní Agendu 21 
a finančně ho podpořil Zdravý Kraj Vy-

sočina. Celá akce by se neobešla také bez 
Stanice ochrany fauny v Pavlově, již pod-
pořila Agentura ochrany přírody a krajiny 
v Havlíčkově Brodě. 

Vítání ptačího zpěvu se zúčastnilo asi 40 
zájemců včetně nás žáků přírodovědného 
semináře ze ZŠ Komenského ulice. Pro-
váděl nás Ing. Václav Hlaváč a jeho dcera 
Bc. Petra Hlaváčová, kteří nás udivovali, 
co všechno o ptácích a jejich zpěvu vědí. 
Petra pro nás připravila hru. Byli jsme 
rozděleni do skupin, každá skupina měla 
své pořadové číslo. Na zemi ležely kartič-
ky s obrázky ptáků a my jsme se snažili 
vybírat ty správné. Tato soutěž se nám vel-

mi líbila. Během procházky parkem jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavých informa-
cí. Viděli a slyšeli jsme pěnkavy, sýkorky, 
budníčky, hrdličky, holuby, kosy, drozdy, 
špačky, kvíčalu, pěvušku modrou, v dálce 
králíčka obecného, kukačku a mnoho dal-
ších ptáků. Velmi zajímavá byla ukázka 

odchytu a kroužkování ptáků. Dlouho se 
žádný ptáček do sítě nechytl, ale nakonec 
jsme se dočkali, chytila se pěvuška modrá. 

Na závěr tříhodinové akce nás čekalo 
malé překvapení, které pro nás připra-
vil Ing. Jiří Hladovec z ochranné stanice 
v Pavlově. Přivezl s sebou tři sovy: sovu 
pálenou, puštíka a výra velkého. Všech-
ny jsme si mohli zblízka prohlédnout. Ke 
zdárnému průběhu akce nám přálo i po-
časí. Děkujeme organizátorům této akce, 
odnesli jsme si spoustu nových poznatků 
a zážitků.

Žáci přirodovědného semináře 
ze ZŠ v Komenského ul.

první místo, čímž postoupil do kola 
krajského. V něm posléze obsadil rovněž 
první místo a tím si zajistil účast v kole 
celostátním. 

Další tři studenti – Anna Kolbábková, 
Martina Ostatnická a Štěpán Rapp obdr-
želi v dubnu bronzové diplomy za vzorné 
plnění aktivit volnočasového Programu 
pro mládež Cena vévody z Edinburghu. 

Všem studentům za propagaci dobrého 
jména školy děkujeme a přejeme hodně 
úspěchů do další práce. 

Mgr. Michal Šimek

nejvhodnější období, aby se dítě naučilo 
dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se sta-
čila upevnit.

Přístup rodičů dítěte k logopedické in-
tervenci a k jejich spolupráci s logopedem 
je různorodý a často se odvíjí právě od 
očekávání rodičů, s jakým přichází k lo-
gopedovi. Někteří přesunou odpovědnost 
za vývoj dítěte na logopeda. Znatelné vý-
sledky a zlepšení v tomto případě nejsou. 
Pouze pokud má dítě dobrý jazykový cit, 
může dojít ke zlepšení. Fixaci a automati-
zaci správné výslovnosti však bez pomoci 
rodiny nelze realizovat. Odpovědnost by 
měla být rozložena mezi rodiče, dítě a lo-
gopeda. Rodiče si uvědomují svoji odpo-
vědnost za dítě a jeho vývoj. Tento model 
vzájemné spolupráce je efektivnější a vý-
sledky jsou daleko znatelnější. 

Časové období, po které logopedická 
intervence probíhá, nelze přesně vymezit. 
Každé dítě je individualita s jinými vlast-
nostmi, jinými schopnostmi, s jinými dě-
dičnými předpoklady. Korekce výslovnos-
ti stejné hlásky trvá u každého dítěte jinak 
dlouhou dobu. 

O prázdninách bude logopedie probíhat 
pouze dle individuální domluvy, na zákla-
dě rezervace na tel. čísle: 775 437 813. Od 
září bude logopedie na novém místě a to 
v ZŠ Jelenova ve dnech pondělí a čtvrtek, 
je však nutné se předem telefonicky objed-
nat. Do MŠ Bambino a MŠ Pěšinky budu 
nadále docházet.

Bc. Eliška Poukarová

Význam spolupráce s rodiči při logopedické intervenci

Správná mluva je vizitkou každého 
z nás, avšak stále více dětí předškolního 
věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. 
Pokud se porucha podchytí včas, je velké 
procento úspěšnosti jejího úplného odstra-
nění. Ovšem když rodiče dítěte trpícího 
poruchou tzv. „zaspí“ předškolní věk, mlu-
víme již o vadě výslovnosti. Je to z toho 
důvodu, že přibližně kolem šestého – sed-
mého roku končí u dětí vývoj řeči, tzn. to 

Z domova pro seniory

Dne 24. dubna se v Domově pro se-
niory uskutečnily praktické maturity 
studentů sociální péče ze Světlé n. S., 
kteří do zařízení celý rok docházeli. Při 
praktickém plnění vylosovaných otázek 
asistovali naši klienti, kteří dopomohli 
úspěšnému složení zkoušky z dospělos-
ti. Takovou menší maturitní zkoušku 
tak složili i naši obyvatelé. 

Téhož dne nás svou přednáškou a dal-
ším zajímavým tématem přišla v rámci 
Univerzity slunečního věku potěšit paní 
Jiřina Roženská. Tentokrát se zaměřila 
na život Boženy Němcové. 

Tradičně ve čtvrtek a to 26. dubna 
se uskutečnila kavánička. Tentokrát 
vzhledem s nadcházejícímu pálení ča-
rodejnic s podtitulem Čarodejnická 
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▶

Z vernisáže

kavárna. K poslechu nám přišli zahrát 
pánové Čech a Hroch. 

Ve středu 2. května navštívili oby-
vatelé Výroční výstavu světelských 
výtvarníků – neprofesionálů, která se 
konala v tanečním sále Společenského 
domu. Všichni se z výstavy vrátili nad-
šeni. 

4. května se v domově konal histo-
ricky první bazar oblečení. Obyvatelé 

měli možnost vyzkoušet a vybrat si 
oblečení přesně dle jejich vkusu. Ob-
lečení jsme získali od různých dárců, 
kterým touto cestou děkujeme. Sešlo 
se velké množství žen, ale ani muži se 
nedrželi zpátky a vybrali si padnoucí 
oblečení.

Text a foto: Monika Horáková 
sociální pracovnice

Tajemno při knize 
Vyhnanci

Vám, milí čtenáři, kteří jste se do-
pídili kontaktu na mne, autora knih 
Vyhnanci I a Vyhnanci II, odpovídám 
touto cestou na vaše téměř shodné 
dotazy: „Co že to je na přední straně 
Vyhnanců za obrázek? Je to kuřecí či 
kohoutí noha? A proč tam vůbec je?“

Pro vysvětlení musím zpátky do 
historie druhé světové války, kdy ně-
mecký Wehrmacht začínal prohrávat 
na všech frontách ustupováním od 
Stalingradu. Tehdy začal počátek je-
jich konce, ale hitlerovská propaganda 
denně psala i hlásila, že při ustupování 
je to „taktické obsazování dřívějších 
pozic“ a tak podobně. Prostě lhali 
a lhali. V kinech probíhající žurnál 

Slavnostního zahájení výstavy fotografií Vysočina & Šumava se zúčastnil jejich autor 
Vladimír Kunc a poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová. Text a foto -jv-
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▶ Antonín Waldhauser

* 17. 03. 1835 Vodňany 
† 30. 10. 1913 Německý Brod
Romantická krajinářská tvorba Anto-

nína Waldhausera je místem vzniku, na 
rozdíl od mnoha českých krajinářů, takřka 
bezvýhradně spojena s českým prostře-
dím. Syn výrobce fezů studoval v letech 
1849-1854 na Akademii v Praze u Rubena, 
Lhoty a Haushofera a pak 1855-1857 ve Víd-
ni. Studium starých mistrů ve vídeňských 
obrazárnách ovlivnilo počátky jeho tvorby 
v příklonu k figurální a historické malbě. Po 
odmítnutí středoškolské profesury ve Vídni 
roku 1857 cestoval po Evropě.

V letech 1863-1868 vyučoval kreslení 
v pražských vlasteneckých rodinách, např. 
druhou manželku Bedřicha Smetany a syna 
Boženy Němcové Jaroslava. V té době si 
překládal jméno na Lesodomský. Roku 
1864 začal přispívat ilustracemi do Zlaté 
Prahy a Květů, byl členem Krasoumné jed-
noty. Opakovaně podnikl cesty do Německa 
a Švýcarska, cestoval i po Francii a Rusku.

V sedmdesátých letech, kdy se již trvale 
věnuje krajinomalbě, Waldhauser působil 
v Kutné Hoře a opět odmítá jednu z nabí-
dek zajištění stálé existence, místo profeso-
ra kreslení na místním gymnáziu. Nebylo 
to poprvé, miloval volnost, umělecký život 
a malbu. Od roku 1882 býval v Kutné Hoře 

často hostem u své o dva roky starší sestry 
paní Žofie Höllové. 

V polovině osmdesátých let vytváří řadu 
malířských skic barevně i motivicky spří-
zněných s dílem Antonína Chittussiho. 
Největší vyzrálosti dosahuje Waldhauser 
v osmdesátých a devadesátých letech. Na 
léta 1890-1900 se natrvalo usadil u své ses-
try v Kutné Hoře. V jeho skicářích z té doby 
najdeme množství pohotových záznamů 
krajinných partií pečlivě datovaných, a to 
nejen z Kutné Hory a okolí, ale také z Pola-
bí, Posázaví, z Lichnice, Žlebů, Talmberka. 
Vzpomínkou kutnohorského malíře Jana 
Šedivého, popisovanou v jedné pasáži jeho 
zápisků, je rázovitá postava Waldhauserova, 
jak prchá uličkami Kutné Hory ve svém ob-
vyklém zeleném plášti a černém širáku a vla-
jící červené šále, když obtížen malířskými 
potřebami spěchal zachytit některý ze svých 
oblíbených okamžiků proměn denního svět-
la a přírodního zákoutí.

Díky stálému studiu a kreslení přírody 
získal Waldhauser svoji lehkost v přednesu 
uplatněnou v takřka nepřehledném množ-
ství typických miniaturních krajin intimní 
povahy. Waldhauserovy magické přísvity 
měsíce, purpurové rozbřesky a záplavy zá-
padů slunce podané ve žhnoucích červe-
ních, poetické přepisy skutečnosti podávané 

přinášel právě tento inkriminovaný 
obrázek – nohu dravce supa obecného – 
pod ním byly zobrazeny pražské Hrad-
čany se slovy: Zachvátí-li tě, zahyneš! 
Doplněno to bylo ponaučením, při-
jdou-li sovětští poradci do naší země, 
stane se tak. A v této předpovědi měli 
jedinou a plnou pravdu!! Sověti přišli 
a svými činy za pomocí našich přislu-
hovačů pohřbili demokratické naděje 
celého národa a nejvíce to potom odne-
sl venkov a jeho sedláci. Byl to zločin 
proti lidskosti. Proto jsem tento pařát 
použil jako nejvýstižnější symbol té 
smutně neuvěřitelné doby.

Tato čtivá dokumentární kniha v ten-
to čas míří k rukám učitelů do škol, aby 
z ní byly poučovány mladé generace, 
které v tu dobu ještě nežily. Knihu 
koupíte v Knihkupectví Bedrníčková 
ve zlevněné přijatelné ceně a nebo vám 
ji zašle sám autor. Neváhejte, dokud 
kniha je!

Miloslav Růžička
tel. 569 449 147

C
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s vervou i elegancí respektují vždy prostotu 
výjevu a nálady krajiny. Přes určitou roz-
kolísanost úrovně prací způsobenou hlavně 
svízelnými životními podmínkami, v nichž 
tvořil, se Waldhauser vykazuje stálostí zá-
jmu a neobyčejnou citlivostí. 

Waldhauser, „ztělesnění nostalgického 
typu českého bohéma“, umírá 30. října 1913 
v Německém Brodě na rakovinu. 

„Po jeho smrti se v pražském i brodském 
ateliéru našlo nepřeberné množství obráz-
ků hotových či nedokončených, které byly 

posmrtně vystaveny a vydraženy za směšné 
ceny. O dvacet let později se jeho díla prodá-
vala za stonásobky a stala se předmětem zá-
jmu mnoha soukromých sběratelů,“ píše se 
o něm na stránkách havlíčkobrodské galerie. 

***
A jedna perlička na závěr: Agentura LE-

MAN, s. r. o., vydává ve spolupráci s Národ-
ním muzeem u příležitosti výročí 150. let 
založení Sokola limitovanou sadu zlatých 
a stříbrných medailí. Pro reverz medaile byl 
zvolen unikátní kontroverzní motiv aktu 
Miroslava Tyrše od Antonína Waldhausera. 
Jeho kresba uhlem, několik desetiletí ulo-
žena v depozitáři Národního muzea, tak po 
dlouhé době spatřila světlo světa na medaili 
autora Jiřího Prose. Pro averz bylo použito 
rovněž ze sbírek Národního muzea sokolské 
razidlo pro knihaře od Josefa Mánese. Výji-

mečné zpracování neobvyklých dávno zapo-
menutých předloh dělá z medaile jedinečnou 
sběratelskou možnost, a to nejen k rozšíření 
sbírky. Ražby medailí se ujala Česká min-
covna, která garantuje nejvyšší kvalitu pro-
vedení. 

***
Ačkoliv vrcholy české krajinomalby ob-

dobí romantismu představuje dosud obecně 
dílo Adolfa Kosárka, Antonína Navrátila 
nebo Augusta Bedřicha Piepenhagena, dílo 
Waldhauserovo bylo vždy natolik výlučné 
a svébytné, že bychom na něj neměli zapo-
mínat. Výstava v Galerii Na Půdě sestavená 
z děl zapůjčených ze sbírek významných 
českých sbírkotvorných institucí chce před-
stavit malíře, který je neprávem opomíjen.

S využitím internetu zpracovala 
Zdeňka Horní

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 16. dubna do 15. května:

Beletrie
Hilliges Ilona Maria
Ozvěna afrických bubnů
– Když Elenin manžel po návratu z re-

portáže z Afriky za několik dní zemře, 
Elena se s tím nehodlá smířit. Odjede do 
Afriky a snaží se vypátrat nejen příčinu, 
ale i viníky manželovy smrti.

Parkánová-Whitton Hana
Moje anglická babička 
– Osud postaví Češku Johanku, kte-

rá se chce odstěhovat za svým anglic-
kým manželem do malé anglické vísky 
Kingscott, před nelehké rozhodnutí. Po-
kud půjde za hlasem svého srdce, zane-
chá v Praze milovanou osmdesátiletou 
babičku Marii.

Scarfo Anna Maria
Prokletá 
– Třináctiletá dívka z malého italské-

ho městečka naletí hezkým řečem star-
šího Dominika a vyjede si s ním autem 
za město. Tam ale čekají jeho kamará-
di, znásilní ji a vyhrožují ostudou, když 
něco prozradí nebo jim nebude příště 
po vůli. Tak začíná tříleté utrpení dívky, 
která neumí najít cestu z hrozné pasti.

Tučková Kateřina
Žítkovské bohyně 

– Vysoko v kopcích Bílých Karpat žijí 
ženy, které si po generace předávají vě-

domosti a intuice, které jsme my ostat-
ní ztratili. Říkali jim bohyně, protože 
dokázaly bohovat – prosit Boha o po-
moc. Poslední z nich, Dora Idesová, se 
dovídá z materiálů ministerstva vnitra 
informace o své tetě Surmeně. Nevěříc-
ně rozplétá neznámé osudy své rodiny 
i dalších bohyní.

Naučná literatura
Bittnerová Martina
Spisovatelky a Erós

– V této zajímavé knížce vystupu-
jí velké ženy české historie v rolích, 
v jakých je nejsme zvyklí vídat – jako 
šťastné i nešťastné manželky, plaché 
či náruživé milenky, věrné i nevěrné 
nymfy, které leckdy fatálně vstupovaly 
do života mužů – umělců.

Butler Daniel Allen
Noc, kdy se potopil Titanic 
– Knížka má za námět noc, kdy došlo 

k jedné z nejslavnějších katastrof. Mís-
to podrobného popisu dějů na potápějí-
cí se lodi však sleduje to, co se dělo na 
lodích nejblíže k Titanicu, které se buď 
do záchrany zapojily (Carpathia), nebo 
nezapojily (Californian).

Van Pelt Nancy
Jak být skvělým rodičem 
– Ještě nikdy nebyla rodina v tak váž-

ném ohrožení jako dnes. Polovina man-
želství končí rozvodem. Důležitost me-
zilidských vztahů však zůstává stejná. 
Děti potřebují rodiče. Jejich úloha ve 

vytváření osobnosti dítěte je nezastupi-
telná. Kniha nabízí důležité principy ve 
výchově dítěte.

Knihy pro děti a mládež
Březinová Ivona
Natálčin andulák 
– Kniha si klade za cíl zvyšovat čte-

nářskou gramotnost dětí a podporovat 
čtení s porozuměním. Natálka si přeje 
mobilní telefon, s nímž by si povídala, 
když na ni dospělí nemají čas. Jednoho 
dne se však u ní místo telefonu objeví 
malý žlutý ptáček.

Levi Jannec
Strýček Ludvík v honduraských 
stepích 

– Strýček Ludvík není jen tak oby-
čejný strýček. Je to strýček pohádkový. 
Pojďte společně s ním šplhat do oblak, 
přátelit se s obry, bojovat se strašidly 
a možná se dovíte i něco nového o ži-
votě.

Paolini Christopher
Inheritance 
– Není tomu tak dávno, co byl Dračí 

jezdec Eragon obyčejným chudým far-
mářským chlapcem a jeho dračice Sa-
fira pouhým modrým kamenem v lese. 
A nyní právě na nich závisí osud celé 
civilizace. Podaří se jim porazit samot-
ného krále zla a obnovit v Alagaesii 
spravedlnost?

Eva Kodýmová
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Cesta na světelskou pout‘

(Vzpomínka z roku 1968)
Jedním z vystavujících na výstavě 

neprofesionálních výtvarníků v ta-
nečním sále Společenského domu 
ve Světlé n. S. byl také Pavel Wolf 
z Kadaně. Ten na letošní jubilejní 
výstavě po třiceti letech opět vysta-
voval své obrazy, na kterých je za-
chycena Světlá v té – i mnohem starší 

– době. Při společných telefonických  
i e-mailových kontaktech se nikdy ne-
zapomněl zmínit o prázdninových po-
bytech u světelské babičky Mejstříko-
vé, a tak jsme se domluvili, že se o své 
vzpomínky podělí se čtenáři Zpravo-
daje. O tom, že má Světlou uloženou 
hluboko v paměti, se můžete nyní pře-
svědčit.

Zdena Horní

Na Masarykově nádraží hlásí tlampač 
informaci o odjezdu vlaku směr Kolín – 
Kutná Hora – Čáslav –Golčův Jeníkov 

– Světlá nad Sázavou. Při zaslechnutí 
jména Světlá s dojetím nastupuji. Proje-
li jsme Kolínem a jsme před Kutnou Ho-

menu si na příbuzné a známé. Přejezd 
silnice na Kunemil, zemědělské silo, 
výhled na stadion a stromy nad Sázav-
kou oznamují cíl mé cesty. Vystupuji 

se zatajeným dechem a hledám známé. 
U domu s nápisem Truhlářství Josefa 
Švece jsme kdysi zahlédli dívku, bu-
doucí zpěvačku Helenu Vondráčkovou. 
Její babička paní Švecová zde zahynula 
v pětačtyřicátém při explozích munič-
ního vlaku. Nádražní ulice má slavnost-
ní kolorit světlé dlažby. Z řady budov je 

nejznámější Česká koruna, následují 
sokolovna, obchod a zahrada pod by-
tem Kamešů, reklama Podpěry na zdi 
za obchodem Hudských. Kterou cestou 

půjdu k babičce do Lánecké z křižovat-
ky nad poštou? První možností je cesta 
kolem řeznictví Kukalů do Kolovratovy 
ulice s rohovým domem s Merkurem na 
štítu, zabočit pod viadukt, jít kolem dí-
len a stodoly k pěšině kolem hřbitova. 
Je to blíž k babičce, ale cestou nikoho 
nepotkám. Cesta přinese rozjímání, 
pohádkové okénko s muškátem u Do-

Lánecká z viaduktu

Šímovi, Maršounovi, Kratochvílovi

Babička v kuchyni

rou. Tady pracoval jako notář bratr mé 
matky, strýc JUDr. František Mejstřík. 
Čáslav má temnou čekárnu, v Leštině 
stávaly léta po válce lokomotivy roz-
střílené od spojeneckých letců. Měly na 
kabině orlici se začerněnou svastikou 
a rozervané kotle. Smrdov přejmeno-
vali na Sázavku. Blíží se Světlá. Vzpo-
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Kozí plácek

ležalů, zídku Moravců, Průši a babky 
Pejcharové. Z rozcestí u Šímů, Mar-
šounů a Kratochvílů uvidím Láneckou 
ulici jak na dlani. Za silnicí je studánka 
pod plotem zahrady a chalupy Nováků, 
v jejichž sousedství je můj rodný dům 
s číslem 237.

Nakonec ale jdu delší cestou přes ná-
městí. Míjím dvě reklamy „Štros“. Jed-
nu pod koloniálem u pošty, druhou pod 
Rejzkovými. Náměstí začíná přízemním 

domkem Banzetů obloženým světlezele-
nými kachlíky. Protější má štít selského 
baroka. Sympatický řezník Rejzek s čer-
venými tvářemi se vždy ptal: „Co to 
bude pěkného?“ U papírnictví paní Slá-
mové je kulaté silniční zrcadlo. Pan Slá-
ma byl vždy samý vtip. Možná, že tady 

potkám malíře Škarýda, jeho syna Jirku 
a dceru Hanu s kamarádkami Alenou 
a Blankou Kyselovými? Budeme mluvit 
o obrazech a o motýlech? Pohádkovou 
kašnu s fontánou pod lipami obsadili 
mladiství. Pozorují u radnice stavbu ko-
lotoče s nápisem Báthory.

Známé nepotkávám. Před obcho-
dem s nábytkem Novotných zabočím 
mezi maringotkami na Kozí plácek. 
Jdu kolem Francových, Škarýdů a Za-

vadilových do začátku Lánecké ulice. 
Vyhnul jsem se míst po obchodu Klo-
vrzů s výlohou Svazu rybářů a zele-
ným vratům Košťálů. Jsem u domu 
kostelníka Novotného a obchodu s tex-
tilem Šrámků, kde jsem koupil babičce 
moderní kašmírový šátek. U Žatečků 

Pěšinka u Doležalů a Kratochvílů

se na chvíli zastavím u okna ve zdi 
se sochou Panny Marie a u krámu 
s chlebem Ritschlových. Stále jsou tu 
ozdobné dřevěné bochánky kolem vý-
lohy. Dům Suchomelových má dřevěné 
podklady střechy a nápis Smíchovská 
pivnice. Směrem k zastávce je prodej-
na hraček.Tady jsme kupovali síťku na 
motýly za pětikorunu a první hračky 
z umělé hmoty. Naproti na domě je stá-
le červená cedulka o pojištění u banky 
Slávie. Nad schody porodní báby Au-
gusové a pana Půlpytla visí cedulka 
s upozorněním „Zde se hlásí požár“. 
Paní Augusová mne přivedla na svět. 
Své angrešty v předzahrádce natírala 
vždy něčím proti nenechavým zájem-
cům. Vedle schodů do domu s cedul-
kou o požáru stoupají zatravněné scho-
dy k pěšině nad domy. Schody, plot se 
zídkou a úzký průchod mezi dvěma 
domy obepínají nakloněnou zahradu 
nad silnicí. Ze schodů a nakloněné 
zahrady je výhled na prázdnou kašnu 
u Stýblových a na rozpadlou chalupu 
s dlouhým žebříkem pod střechou. Na 
most přijíždí motorák. Tady si zvykli 
na spaní v sousedství dráhy Čermáko-
vi. Snad potkám u protější zahrádky 
s velkými modrofialovými květy pana 
Fišera, virtuosa – samouka hry na 
housle, bývalého kováře a vynálezce 

„kypropleje“. Ze zastávky míří dvoje 
schody pod most, jedny pomalu za-
růstají trávou. Za zastávkou se zvýšil 
o patro dům Wiedenů. Nápis „Sklenář-
ství“ zůstal, ozdobné skleněné koule 
zmizely. Naproti měl pan trafikant Svi-
ták v domě verandu se schody s nale-
penými pohledy na sklech, kde byla 
i Kadaň z doby c. k. Rakouska. Noční 
Lánecká ulice bývá ponurá, dům šev-
ce Maliny k tomu přispívá vysokou 
dehtovou střechou. Nad Malinovými 
bydleli Stejskalovi. Měli také dům 
s dehtovou střechou, ale koncem pade-
sátých let vyhořeli. Podivín Kratochvíl 
chodil na spáleniště v dešti v plavkách. 
U Kratochvílů se v pozdních nočních 
hodinách dlouho svítilo v podkroví. 
Již vidím svůj rodný dům. Uvítá mne 
babička, anebo strýc s tetou? Těším se 
na setkání. 

Pavel Wolf

C



Světelský zpravodaj červen 2012 strana 24

Květinový den 

Ve středu 16. května jsme se všichni 
zakoupením žlutého kvítku měsíčku 
lékařského mohli zúčastnit 16. roční-
ku sbírky Ligy proti rakovině Praha, 
která se konala v celé naší republice. 
Malá žlutá kytička s různobarevnou 
stužkou se v uplynulých letech sta-
la symbolem programu boje proti 
zhoubným nemocem.

Letos si zájemci mohli rozšířit svou 
sbírku o kytičku se stužkou oranžové 

Čarodějnice v Dolní Březince

chlapci u ohňů zapalovali košťata a ta 
vyhazovali do vzduchu, již mají pramálo 
společného. Mladí lidé z této příměstské 
části Světlé pořádají pálení čarodějnic 
hlavně pro radost dětí, však jich přišlo 

večer 30. dubna na hřiště do Dolní Bře-
zinky opravdu hodně. Byla tam připra-
vena vysoká hranice s čarodějnicí na 
vrcholu, z reproduktorů se ozývala hud-
ba a když malá dívenka v přestrojení za 
čarodějnici těsně před setměním hranici 
zapálila, zavládla atmosféra příjemného 

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

večera. Díky pořadatelům nechybělo 
nezbytné občerstvení, pro děti oblíbe-
ná kofola, pro dospělé zase dobré pivo 
a téměř všichni si pochutnávali na vy-
nikajících klobásách z udírny. Odměnou 

všem, kteří se o hezký večer postarali, 
byl počet návštěvníků, v době zapálení 
ohně jich tam bylo určitě více než dvě 
stovky a během večera někteří odcházeli, 
hlavně rodiče s malými dětmi, a jiní zase 
přicházeli. 

Text a foto: jív

Víte, že...

… od května vítají návštěvníky města 
ve vestibulu nádražní budovy dvě nové 
informační tabule instalované kultur-
ním zařízením KyTICe? Tabule Alumat, 
shodná velikostí i provedením s těmi, 
které České dráhy používají k vyvěšení 

jízdních řádů, přibližuje návštěvníkům 
města turistické informační centrum, 
tipy na ubytování a stravování a na výle-
ty do okolí. Druhý, na zakázku vyrobený 
poutač umístěný mezi tabulemi s odjez-
dy vlaků láká svým vkusným provede-
ním a barevnými fotografiemi k návštěvě 
středověkého podzemí, Galerie Na Půdě, 
zámeckého parku a kostela sv. Václava.

Text a foto: -jv-

Pálení čarodějnic patří k tradičním 
lidovým zvykům a to nejenom u nás. 
V Dolní Březince mají ohně o filipoja-
kubské noci též dlouhou tradici, ale s pů-
vodním lidovým zvykem, kdy například 

barvy, nabízený leták informoval o ná-
dorových onemocněních ledvin i o tom, 
jak si ledviny chránit a uchovat si tak své 
zdraví. Počasí nám bohužel nepřálo, ne-
odpustilo si ani odpolední přeháňku, ale 
přesto se našlo mnoho zájemců o žlutý 
kvítek a informační letáček.

Občanům Světlé a okolí jsme letos na-
bídli celkem 1 800 kytiček. Neprodali 
jsme je všechny, zbylo nám 310 kous-
ků, ale v dnešní době, kdy se zdražuje 
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▶

kdeco a mezi lidmi panuje špatná nálada, 
jsme rádi za to, že naší zásluhou připsala 
místní Česká pošta na konto LPR Praha 
35 115 Kč. I tento výsledek, který je letos 
o 5 000 Kč nižší než loňský, vypovídá 
o obrovské snaze lidí pomoci a nebýt 
lhostejnými k tomuto závažnému one-
mocnění. Sbírku letos opět zaštítila Ky-
TICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. 

Díky podpoře květinových sbírek 
může LPR Praha financovat preventiv-
ní osvětové kampaně zaměřené na péči 
o vlastní zdraví, zlepšovat péči o nádo-
rově nemocné, provozovat nádorovou 
telefonní linku, organizovat dotované 
rekondiční pobyty, vydávat preventivní 
poradenské brožury a publikace, pod-

porovat výzkum, výuku a investiční 
dovybavení kompletních onkologických 
center. Bližší informace o využití sbírky 
lze získat na adrese www.denprotirako-
vine.cz, kde bude též uveřejněn konečný 
výsledek letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS 
KVET na číslo 87777 můžete do 30. 9. 
2012, cena jedné DMS je 30 Kč, příjem-
ce vaší pomoci obdrží 27 Kč. Přispívat 
lze též na sbírkový účet Českého dne 
proti rakovině (č. účtu 65 000 65/0300) 
do 31. 12. 2012.

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpo-
ře onkologického programu a o dalších 
aktivitách tohoto občanského sdružení 
můžete vyhledat na Internetové adrese: 
www.lpr.cz.

Poděkování patří nejen studentkám 
Akademie a obětavým členkám Českého 
svazu žen, ale také všem, kdo si kytičku 
koupili a svou lidskostí a účastí podpo-
řili dnešní významnou preventivní akci. 
Vždyť nikdo z nás neví, jestli ho v bu-
doucnu toto zákeřné onemocnění nepo-
stihne, nikdo nejsme proti němu imunní. 
Heslo „Tiká v každé rodině“ je skutečně 
více než pravdivé. Neměli bychom na to 
zapomínat.

Eva Kodýmová
Foto: Jaroslav Vála

Příměstské tábory

Ve Světlé vzniklo občanské sdružení 
Free Time Světlá, jeho cílem je mj. při-
spívat k výchově a vzdělávání dětí, mlá-
deže a dospělých a nabízet volnočasové 
aktivity pro děti, mládež i dospělé. V le-
tošním roce plánujeme zaplnit prázd-
né místo ve volnočasových aktivitách 
v době letních prázdnin a organizovat 
pro rodiče a děti příměstské tábory.

Příměstský tábor je určen pro cca 20 
dětí v každém turnusu. První čtyři turnu-
sy jsou určené pro děti školního věku, pátý 
turnus je určen pro předškoláky a jejich 
rodiče. O děti se budou starat zkušení pe-
dagogové základních škol společně s od-
bornými spolupracovníky. Děti se mohou 
těšit na nové kamarády, tým lektorů, hry, 
sport, výlety do přírody i tvořivé aktivity.

Každodenní předání dětí proběhne vždy 
mezi sedmou a osmou hodinou ráno a zají-
mavý program bude připraven až do čtvrté 
odpoledne. Samozřejmostí bude zajištění 
stravování v průběhu každého dne pří-
městského tábora a pitného režimu. 

Termíny turnusů:
 1. turnus 9. - 13. 7.  

Figurková školička
 2. turnus 16. - 20. 7.
  Keramické tvoření
 3. turnus 13. - 17. 8.
  Sportovní hry
 4. turnus 20. - 24. 8.
  S angličtinou do světa
 5. turnus 27. - 31. 8.
   Příprava na školu 

Figurková školička
Figurková školička je výuková metoda 

zaměřená na rozvoj dětského intelektu 
a intelektuálních schopností a dovedností. 
Opírá se o šachovnici a šachové figurky. 
Je výjimečná pro svoji nápaditost, varia-
bilitu, hravost a prostor pro fantazii dětí. 
Zároveň se děti učí určité disciplíně, pra-
vidlům a řádu. Na přesně definovaném 
prostoru šachovnice se děti pustí do hry, 
budou hledat řešení, možnosti a kombina-
ce bez stresové zátěže a důrazu na úspěch. 
Ve figurkové školičce děti budou rozvíjet 
své matematické, komunikační, pohybové 
a hudební dovednosti, dále jemnou moto-
riku ruky a paměť, to vše formou hry.

Máte pár dní volna? Pojďte hrát „naše fi-
gurkové hry“ a řešit „naše šachové úlohy“. 

Cílem úloh je procvičení abstraktního 
uvažování, prostorové orientace nebo lo-

gického uvažování. Děti se zdokonalují 
v tvorbě jednoduchých algoritmů, snaží se 
najít nejjednodušší cestu k cíli. Lidově ře-
čeno jde o rozvoj „selského rozumu“.

Keramické tvoření
Keramické tvoření se bude střídat s ru-

kodělnými a výtvarnými činnostmi. V ke-
ramickém tvoření se děti seznámí s mož-
nostmi práce s hlínou. Vytvoří si výrobky 
z plátu, z mističky, z hádků a různé relié-
fy. V rukodělných činnostech se seznámí 
s kašírováním, ubrouskovou technikou, 
výrobou ručního papíru, vytvoří si různé 
reliéfní obrazy nebo vitráže z papíru. Zá-
bavné a pohybové aktivity budou tematic-
ky zaměřené a proběhnou formou soutěží, 
her, vycházek a výletu: Kamarádi na jedné 
lodi, Máme rádi zvířata, Indiánská stezka, 
Letem světem a Z pohádky do pohádky.

Sportovní hry
Tento turnus bude zaměřen na sezná-

mení dětí především s míčovými sporty 
zábavnou a nenáročnou formou. Děti se 
během týdne naučí základy fotbalu, flor-
balu, basketbalu, volejbalu, stolního tenisu, 
badmintonu či přehazované.

Samozřejmostí budou i rozcvičky, pro-
tahovací cviky i lehká kondiční příprava. 

Na závěr všechny čeká míčový víceboj 
o ceny.

S angličtinou do světa
Cílem tohoto programu je praktické vy-

užití angličtiny v běžných situacích a ak-
tivní osvojení slovní zásoby a základních 
gramatických pravidel. 

Hry, soutěže a kreativní cvičení budou 
zaměřeny na rozšíření a praktické využití 
znalostí a vzbuzení zájmu o anglický ja-
zyk.

Postupně se budou probírat tato témata:
 1. How to Introduce Yourself – Jak se 

představit 
 2. Everyday English – Angličtina v kaž-

dodenních situacích
 3. Leisure Time Activities – Volný čas
 4. English Speaking Countries – Ang-

licky mluvící země
 5. Who Are You – Kdo jsi

Příprava na školu
Tento turnus je určen pouze pro před-

školáky. Během týdne projdou vše důleži-
té pro školní docházku. Protože je důleži-
tá rovněž účast rodičů, či osoby, která se 
s dítětem bude připravovat do školy, 
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▶ proběhne formou odpoledních dvou-
hodinových lekcí.

Hravou formou bude procvičována celá 
řada funkcí důležitých pro zvládnutí učiva, 
např.
 • jemná motorika, grafomotorika, řeč, 

myšlení, sluchové vnímání, zrakové 
vnímání, početní představy, prosto-
rová a pravolevá orientace.

I když uzávěrka přihlášek byla do 
31. 5., v každém turnusu se ještě najde 
pár volných míst. Můžete nás kontaktovat  
na e-mailu freetimesvetla@seznam.cz. 
Veškeré podrobné informace najdete na 
webu www.freetimesvetlans.webnode.cz.

Těšíme se na vás.
Za občanské sdružení Free Time Světlá

Mgr. Eva Milfaitová, 
Mgr. Eva Kořínková 
a Ing. Zdeněk Fiala

9. červen

Propagační jízda 
Vysočinou

6. ročník jízdy historických mopedů.
nám. Trčků z Lípy od 9 hod.

Přehlídka strojů v průběhu celého dopo-
ledne. Start propagační jízdy je ve 12 hod.

Občerstvení v průběhu akce zajištěno, 
večer zábava.

Pořadatel: Stadion klub Světlá n. S.
www.stadionklubsvetla.wz.cz

Nezapomněli jste?

Do 31. srpna můžete podávat návrhy 
vašeho oblíbeného stromu nebo skupiny 
stromů do fotograficko-literární soutě-
že Hledá se Strom Světelska roku 2012, 
kterou vyhlásilo město Světlá n. S. pro-
střednictvím Komise rady města pro 
MA 21. 

Bližší informace v březnovém Svě-
telském zpravodaji na str. 30 nebo  
na www.svetlansma21.webnode.cz

(kráceno)
Eva Kořínková

Rybářské závody

Letošní rybářské závody se na rybnících 
v zámeckém parku uskutečnily v sobotu 
5. května. Soutěže dospělých, která pro-
bíhala v dopoledních hodinách, se zúčast-
nilo 87 startujících. Vítězem závodů se 
stal Libor Pilař z Chrudimi, který ulovil 
ryby v celkové délce 1 208 cm. Na dru-
hém místě se umístil Jan Pešek z Libanic 

(1 053 cm) a na třetím místě Petr Musílek 
z Chotěboře (1 043 cm). Nejúspěšnějším 
Světelákem byl na 11. místě Jiří Klement 
(593 cm). Cenu za největší ulovenou rybu 
obdržel Jan Fibikar ze Světlé n. S. (57 cm), 

Vítěz Lubomír Pilař uprostřed, vlevo druhý Jan Pešek z Libanice, 
vpravo třetí Petr Musílek

nejúspěšnější ženou byla Andrea Kalčico-
vá z Čáslavi (150 cm).

Odpolední závody mládeže, kterých se 
zúčastnilo 50 startujících, pokazil déšť. 
Vítězem se stal Jakub Semerád z Ledče 
n. S. (593 cm), na druhém místě se umís-
til Lukáš Beránek ze Světlé n. S. (574 cm) 
a na třetím místě Jan Bartoň ze Služátek 

(325 cm). Největší rybu ulovil Miroslav 
Váňa ze Světlé n. S. (55 cm).

Josef Böhm
Foto: Pavel Kotan

Gambrinus má opravdu mocnou přitažlivost. 
Text a foto: -mš-
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▶

Setkání haškologů na Lipnici

„Drahá matinko! V půl druhé v noci 
přišly na Jarmilku bolesti. Bába říká, 
že večer už budete babičkou. Zešedivěl 
jsem z toho. Prosím Vás přitom, byste 
mně laskavě půjčila do pondělka asi 
15 zl. Já totiž ještě od Tučka peníze ne-
dostal, poněvadž jsem smlouvu dosud 
nepodepsal, ježto mne chce okrást…“

Jaroslav Hašek si v dopise datovaném 
20. dubna 1912 nevymýšlel – jeho syn 
přišel na svět právě před sto lety. Dostal 
jméno Richard a vystudoval na architekta. 
Letos 20. dubna uspořádala Společnost 
pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haš-
ka v Lipnici nad Sázavou slavnostní, ale 
současně pracovní zasedání ke 100. vý-
ročí narození syna autora Švejka.

Setkání se konalo v hostinci a penzio-
nu U České koruny, který provozuje spi-
sovatelův vnuk Richard Hašek ml. Ten 
také v úvodu setkání představil v krát-
kém projevu svého otce a toto téma ná-
sledně rozvinul Radko Pytlík (*1928), 
známý haškolog a švejkolog, autor mno-
ha literárně-biografických knih, z nichž 
bezesporu nejznámější je Toulavé house 
o Jaroslavu Haškovi. Poté dostal prostor 
sochař Radomír Dvořák, autor dnes už 
proslulého triptychu skalních reliéfů 
v opuštěných žulových lomech, a před-
stavil svůj nový projekt nazvaný Hlava 
XXII. Bude to z lipnické žuly zhotovená 
hlava Jaroslava Haška ve značně nad-
životní velikosti, rozřezaná na několik 
dílů, které ponesou rozličné texty ze 

Švejka. Dílo bude umístěno v blízkosti 
Dolního Města, tedy mezi Světlou n. S., 
kde je na nádraží Haškova pamětní des-
ka připomínající jeho příjezd na Vysoči-
nu, a Lipnicí, kde stojí Haškův domek, 
socha od Josefa Malejovského a na hřbi-
tově je místo jeho posledního odpočinku.

Podruhé se dostal ke slovu Richard 
Hašek, když přítomné seznámil s tezemi 
ke III. Mezinárodní konferenci, která se 
bude na Lipnici konat v dubnu příštího 
roku při příležitosti 130. výročí narození 
Jaroslava Haška a na niž budou pozvá-
ni hosté z patnácti zemí Evropy, z USA, 
Číny, Mongolska a Vietnamu. A nako-
nec přispěl svou troškou do mlýna spi-
sovatelův pravnuk Martin Hašek, který 
informoval o konání letošní Haškovy 
Lipnice 21. července.

Mezi hosty byli také předseda Společ-
nosti pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava 
Haška, známý režisér Antonín Kachlík 
(*1923), který režíroval např. filmy Náš 
dědek Josef nebo Radost až do rána, 
a Alexandr Drbal (*1947), potomek čes-
kých vystěhovalců na Ukrajinu, který 
polovině 90. let minulého století přesíd-
lil do České republiky, stal se pracovní-
kem Výzkumného ústavu geodetického, 
topografického a kartografického ve 
Zdibech u Prahy. Publikuje v češtině 
a ukrajinštině ve prospěch rozvinutí čes-
ko-ukrajinských vztahů a šíření znalostí 
o České republice na Ukrajině, je au-
torem švejkovských webových stránek 
Cestou necestou.

Po poledni vyšel průvod k hrobu Ja-
roslava Haška, kde se konal pietní akt 

– položení věnce, čestná salva a krátký 
proslov Radko Pytlíka. Po návratu do re-
staurace následoval slavnostní oběd v po-
době – jak jinak? – Haškova guláše, který 
zájemci mohli zapíjet speciálním a jedi-
nečným pivem – Haškovým ležákem.

Text a foto: Jaroslav Vála

Dr. Radko Pytlík u hrobu 
Jaroslava Haška

Radomír Dvořák s modelem Hlavy XXII

DiaKoutek

Cestování a dovolená s diabetem
Měli byste vědět:
1. Jaký máte typ cukrovky a s jakými 

komplikacemi. Zda jste ohroženi hypo-
glykémií (některé typy tablet, inzulín, 
vyšší fyzická námaha a mimořádné 
snížení sacharidů v jídle). Měli byste 
také vědět, jaké u vás hrozí s největší 
pravděpodobností komplikace (předem 
se poraďte se svým lékařem). Dále bys-
te měli vědět, jestli u vás může dojít ke 
vzniku ketotického komatu (DM1 při 
vynechání inzulínu) nebo laktátového 
komatu (léčba Metforminem a požití 
alkoholu).

2. Co dělat, když nemůžete vzít svůj 
lék (ztráta zavazadel apod.). Nepochybí-
te, pokud v pravidelnou dobu jídla sníte 
třetinu obvyklé porce sacharidů, vyne-
cháte tuky a ovoce a zvýšíte příjem vody. 
Po dvou hodinách si změřte glukomet-
rem hladinu cukru. Nemáte-li možnost 
měření glukometrem, kontrolujte svůj 
stav při každém močení proužkem Dia-
phan (pokud stoupá aceton, vyhledejte 
odbornou lékařskou pomoc).

3. Co dělat, když nemůžete jíst (např. 
nevolnost, zvracení, střevní viróza). Vy-
nechejte léky typu:

Glucobay, Metformin, Maninil, Oltar, 
Amaryl, Diaprel, Novonorm, Enyglid. 
Minidiab snižte na polovinu, dávky in-
zulínu snižte na třetinu a po soustech 
zkoušejte jíst suchar, piškot, staré pečivo 
a nutně alespoň pijte. Pokud nemůžete 
jíst, tak pijte po doušcích slazený silný 
čaj, slazenou colu a vždy sledujte své 
glykémie a stav močovými proužky jako 
v předchozím bodě. Při trvajícím zvra-
cení nebo stoupajícím nálezu acetonu 
v moči je nutno vyhledat odbornou lé-
kařskou pomoc!

4. Jak odbornou pomoc najdete (pře-
dem se informovat o zdravotnických 
zařízeních v dané oblasti, o dostupnosti 
a připojistit se na zdravotní komplikace 
včetně těch ze zhoršení chronické cho-
roby). Dále je dobré vědět, zda se v mís-
tě dobře domluvíte, nebo je potřeba mít 
připojištění na česky mluvící asistenci, 
eventuelně repatriaci. Také je potřeba 
mít u sebe soupis léků, včetně jejich síly 
a dávkování, pokud by došlo ke ztrátě. 
U glukometrů, inzulínových per a pump 
mějte rovněž přesně napsáno, jaký 
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▶

O pohár starosty

V sobotu 5. května se konal na umělé 
trávě multifunkčního sportoviště v Ko-
menského ulici již 8. ročník turnaje 
v malé kopané O pohár starosty města 
Světlá n. S., který uspořádal FK Premi-

um Světlá n. S. Osm startujících družstev 
hrálo ve dvou skupinách každý s každým, 
po té byla družstva nasazena podle umís-
tění ve skupinách do turnajového pavou-
ka a hrálo se vyřazovacím způsobem. 
Po osmnácti zápasech vykrystalizovalo 
finále, ve kterém se o putovní křišťálo-

typ používáte (svůj seznam předem 
konzultujte se svým lékařem – DOMA).

5. Jaké máte zdravotní pojištění a vě-
novat tomu dostatek času a pozornosti 

Dne 26. května 2012 oslavila  
MUDr. Irma Němečková  

99. narozeniny.
Foto: Petr Mahler

(např. jestli musíte hradit některé léčeb-
né zákroky a úkony a až zpětně dosta-
nete peníze zpět atd.). Dále byste měli 
vědět, jak budete mít po dobu dovolené 
zajištěný pitný režim, stravu a také skla-
dování léků a pomůcek (trezory, chladící 
boxy....).

6. Že od dob vzdušných teroristických 
útoků byla značně zvýšena ostraha na 
letištích i na palubách letadel. Tekutiny 
na palubu jsou omezeny, manipulace 
s neznámým předmětem (inzulínové 
pero, glukometr) může ohrozit bezpeč-
nost vaši i ostatních. Pomůcky pro self-
monitoring a inzulín nikdy nedávejte do 
kufrů, noste je s sebou jako spoluzava-
zadlo a předložte je sami pracovníkům 
bezpečnosti k prohlídce. Mějte u sebe 
průkaz diabetika a anglicky psané po-
tvrzení, že jste diabetik a dotyčné věci 
vezete pro svoji potřebu a nezbytně je 

potřebujete mít u sebe (stejně tak trochu 
jídla a pití). Potvrzení o zdravotním sta-
vu vám potvrdí (nikoli napíše nebo vy-
plní – to prosím udělejte sami předem) 
váš lékař. Tento formulář naleznete na 
internetové adrese: http://www.diasty1.
cz/cz/uvolnene-clanky/nova-bezpec-
nostni-pravidla-pri-cestovani-letadlem-

-29htm.

Další informace k danému tématu na-
leznete na adresách:
  http://www.kafe.cz/chci-byt-
  zdrava/nemoci-tela/cestujeme
  -s-diabetem-4801.aspx
  http://cestovani.doktorka.cz/
  s-diabetem-na-cestach/
  http://www.dia-info.cz/?p=1050

Krásné cestování bez problémů vám 
přeje

MUDr. Eva Pěkná – diabetolog

vý pohár utkali vítěz z roku 2007 Muni 
Světlá a další tradiční účastník turnaje 
Rosi Světlá. Nakonec po pěkné bouřce, 
která přišla na závěr finálového zápasu, 
předával starosta Jan Tourek pohár vítě-

zům turnaje, týmu Muni Světlá n. S. Di-
rektoriát turnaje ocenil nejlepšího hráče 
v poli a nejlepšího brankáře. Cenu nej-
lepšího hráče získala všestranná světel-
ská sportovkyně Hana Štrosová z týmu 
Rosi a brankářem turnaje se stal Jiří Ku-

Nejlepší brankář turnaje Jiří Kubát (FK 
Premium) v akci.

Starosta Jan Tourek předává putovní 
pohár Tomáši Baštovi, kapitánovi 
vítězného týmu Muni Světlá n. S.

bát z pořádajícího FK Premium. V dresu 
vítězů nastoupili: Tomáš Bašta, Lukáš 
Bašta, Ladislav Kratina, Tomáš Novotný, 
Pavel hroch, Zdeněk Rosenberg, Jiří Pet-
řík, Pavel Klimeš a Petr Rakušan.  

Pořadí ve skupinách. 
A: 1. Křepiny, 2. Rosi Světlá, 3. Příse-

ka, 4. Svinný. 
B: 1. FK Premium, 2. Muni Světlá, 3. 

Žižkov Havlíčkův Brod, 4. Pařani Vyso-
čina 

Čtvrtfinále: 
Křepiny – Pařani Vysočina 3:0, Muni 

Světlá – Příseka 2:0, FK Premium – 
Svinný 1:0, Rosi Světlá – Žižkov Havl. 
Brod 5:1. 

Semifinále: 
Muni Světlá – Křepiny 1:0, Rosi Svět-

lá – FK Premium 4:1. 
Finále: 
Muni Světlá – Rosi Světlá po penal-

tách 2:1 (1:1). Poražení semifinalisté 
hráli o 3. místo, ve kterém FK Premium 
porazilo Křepiny 3:2. 

Text a foto: jív
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Vydařená tečka za sezonou volejbalistek

Družstvo mladších žákyň volejbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia po druhém místě 
v krajském přeboru Vysočiny okořenilo 
svoji úspěšnou sezonu 2011/2012 vydaře-
ným vystoupením na Mistrovství Moravy 
a Čech v Brně, kde startovalo 19 družstev 
z celé republiky. Start na tomto šampioná-
tu byl pro svěřenkyně trenérky Jaroslavy 
Holoubkové odměnou za celoroční pocti-

vý přístup k tréninku a výsledky v kraj-
ském přeboru. V Brně byly světelské volej-
balistky nalosovány do pětičlenné skupiny 
B a tu se jím podařilo překvapivě vyhrát, 
když 2:0 na sety porazily pravidelného 
účastníka mistrovství republiky družstvo 
ŠSKL Bílovec. Dále zvítězily 2:0 nad vo-
lejbalistkami TJ Kralupy, po znamenitém 
výkonu 25:8 a 25:10 přehrály favorizova-
né družstvo UP Olomouc. Po tomto zá-
pase byla naděje na senzační vítězství ve 
skupině, ale k tomu děvčata potřebovala 
uhrát s volejbalistkami Pegasu Znojmo 
jeden set a to se jim podařilo. Po setech 
25:16 a 13:25 postoupilo družstvo TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. do finálové čtyřky 
s vítězkami ostatních skupin, ve které se 
již hrálo o medaile.  Přišla první prohra 
na šampionátu 0:2 s PVK Přerov a v boji 
o bronzové medaile podlehlo družstvo di-
rigované trenérkami Jaroslavou Holoubko-
vou a Irenou Kořínkovou 1:2 na sety týmu 
SK Hlincovka České Budějovice a skonči-
lo tak na nepopulárním čtvrtém místě. Ale 
i toto umístění je pro mladé volejbalistky 

Světelský volejbal má 
další talenty

Jsou dvě a k tomu dvojčata, učaroval 
jim sport pod vysokou sítí. Žákyně 6. tří-
dy ZŠ Lánecká Šárka a Veronika Seme-
rádovy. Trenérka volejbalového oddílu 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. Irena Ko-
řínková na jejich adresu prohlásila: „My-
slím, že dlouho tady nebyl takový talent, 
jako jsou ony a dlouho asi zase nebude. 
Vždy jsem se na ně mohla spolehnout.“ 

Ve třinácti letech vedle družstva mi-
nivolejbalu již hrají v družstvech star-
ších kategorií krajský přebor mladších 
žákyň a krajský přebor starších žákyň. 
Navíc jsou ve výběru krajské reprezen-
tace starších žákyň. Při jednom trénin-
ku družstva mladších žákyň, připravu-
jícího se na květnové Mistrovství Čech 
a Moravy, ochotně odpověděly na pár 
otázek. Na dotaz, která z dvojice je vůd-
čí osobností, bleskurychle společně při-
znaly, že Šárka. I na odpovědi k otázce, 
kam by to chtěly ve volejbalu dotáhnout, 
se shodly. „No určitě do reprezentace, 
ale nejdříve bychom si chtěly zahrát 
v naší extralize.“ Šárka se ještě svěřila, 
že k volejbalu je přivedla maminka, kte-
rá volejbal nikdy nehrála závodně, ale 
pouze rekreačně. To prý bylo ve druhé 
třídě.

Text a foto: jív

Zleva Šárka a Veronika Semerádovy

ze Světlé opravdovým úspěchem, vždyť 
za nimi skončila družstva renomovaných 
volejbalových klubů, na 5. místě pořádající 
VK Královo Pole Brno, na 7. místě VSK 
Spartak Děčín, volejbalistky VK Prostějov 
byly 9. a volejbalová bašta UP Olomouc až 
na místě 14. Medaile si rozdělily 1. PVK 
Přerov, 2. ŠSK Demlova Jihlava a 3. SK 
Hlincovka České Budějovice. K úspěchu 

světelských volejbalistek patří i ocenění 
Šárky Semerádové mezi pěticí nejlepších 
hráček mistrovství. Světelský volejbal 
v Brně reprezentovalo těchto osm dívek: 
Šárka Semerádová, Veronika Semerádová, 
Monika Hrstková, Zuzana Přichystalová, 
Aneta Růtová, Monika Hrstková, Anna 
Myšičková, Monika Kubíčková. 

jív
Foto: Jaroslava Holoubková

Z mistrovství Moravy a Čech mladších žákyň jsou stojící zleva: Anna Myšičková, 
Zuzana Přichystalová, Šárka Semerádová, Monika Kubíčková. Dolní řada zleva: 

Monika Hrstková, Veronika Semerádová, Aneta Růtová a Lucie Remarová

Úspěšné podhoubí světelského volejbalu

Velice dobře se v oddíle volejbalu 
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 
starají o novou krev pro svá soutěžní 
družstva. Svědčí o tom právě skončený 
meziokresní přebor Vysočiny v minivo-
lejbalu, ve kterém měla Světlá hned tři 
družstva, stejně jako ŠSK Demlova Jih-
lava. Zatímco volejbalová bašta  našeho 
okresu, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, měla 
v soutěži pouze jedno družstvo. Mini-

volejbal je určen pro začátečníky, hrají 
ho čtyři hráči na menším hřišti 6 x 6 
m a pochopitelně je i síť nižší. Do me-
ziokresního přeboru 2011/2012  se při-
hlásilo 24 družstev a ta byla po prvním 
turnaji rozdělena do tří výkonnostních 
skupin. Dále se již hrálo ve skupinách 
a po každém kole vždy vítěz druhé a tře-
tí skupiny postupoval do té vyšší a na-
opak poslední z první a druhé sku-
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Atleti již pod širým nebem

Po dlouhé zimě, kdy světelští atleti 
pod vedením trenéra Jozefa Foťka tré-
novali převážně na tvrdé dlažbě v bu-
dově ZŠ Lánecká a závodili v halách, 
květnovými závody pro ně začala oče-
kávaná letní sezona pod širým nebem. 

Stalo se již tradicí pro Foťkovy svěřen-
ce, že letní sezonu zahajují na jednom 
z nejstarších atletických mítinků u nás 
Polabských závodech v Kolíně. Na le-
tošním, již 58. ročníku tohoto závodu 
startovaly více než dvě stovky atletů 
z celých Čech a mezi nimi byla i pěti-
ce závodníků ze Světlé v dresech svého 
mateřského klubu Hvězdy SKP Pardu-
bice. Závod pro ně byl prvním testem, 
který naznačil, jak na tom jsou na začát-
ku jara. Hned na dvou tratích startovaly 
sprinterky Hana Ptáčníková s Terezou 
Kolářovou. Na 100 m byla Ptáčníková 
s časem 13:07 s třetí z třicítky startu-
jících a mladší Kolářová skončila s ča-

piny sestoupil do nižší. Chloubou 
Světlé je skutečnost, že její A družstvo 
v sestavě Veronika a Šárka Semerádovy, 
Monika Kubíčková, Monika Hrstková 
a střídající Zuzana Přichystalová bě-
hem osmi kol soutěže neopustilo tu nej-
silnější první skupinu a zaslouženě celý 
meziokresní přebor, ve kterém hrála 
družstva z celé Vysočiny, vyhrálo. Ani 
další dvě světelská družstva si nevedla 
špatně, v konečné tabulce čtyřiadvaceti 
účastníků se vešla do  první její polo-
viny. Sestava Lucie Remarová, Aneta 
Růtová, Karolína Maroňová, Zuzana 
Přichystalová, Michaela Bačkovská 
a Gabriela Fialová, to bylo B družstvo, 
skončilo na pěkném 7. místě a družstvu 
C, ve kterém hrály Kristýna Kukeňová, 
Jana Boudníková, Nathalie Vellinga, 

Zuzana Kořánová, Štěpánka Surovcová, 
Gabriela Bendová a Natálie Vavrochov, 
patřilo v konečném účtování 11. místo. 
Toto umístění je o to cennější, že až na 

16. místě skončilo A družstvo Sparta-
ku Pelhřimov a jediné družstvo Jiskry 
Havlíčkův Brod bylo na místě 20. ze 
čtyřiadvaceti. Na úspěšném účinkování 
všech tří družstev v meziokresním pře-
boru v minivolejbalu má určitě nemalý 
podíl trenérka nejmladších volejbalis-
tek TJ Sklo Bohemia Jaroslava Holoub-
ková.  Pořadí nejlepších družstev mezi-
okresního přeboru: 1. TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. A, 2. ŠSK Demlova Jihlava 
A, 3. TJ Sokol Bedřichov A, 4. TK So-
kol Nové Veselí A, 5. Sokol Štoky, 6. TJ 
Žďár n. Sázavou, 7. TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. B, […] 11. TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. C. 

jív
Foto: J. Holoubková

32. Světelský Wimbledon

Populární tenisový turnaj rekreačních 
tenistů, který pořádá TK Sklo Bohemia 
Světlá n. S., se uskuteční 23. a 24. června 
na dvorcích v Sázavské ulici. Na turnaj 
není třeba se předem hlásit, prezentace 
neregistrovaných tenistů bude v den za-
hájení turnaje, tedy v sobotu 23. 6. do 
8:30 hod. Hrát se bude dvouhra i čtyřhra 
a pro hráče, kteří neuspějí ve svém prv-
ním zápase, bude tradičně připravena 
soutěž útěchy. Podmínkou pro bývalé re-
gistrované tenisty je, že jejich registrace 
u ČTS byla ukončena nejpozději v roce 
2007. 

jív

sem 14:08 s devatenáctá. Trať 300 m bě-
žela Ptáčníková za 45:35 s a bylo z toho 
7. místo, Kolářová dosáhla času 47:44 
s.  Na stometrové trati byli oba světel-
ští atleti v polovině třicetičlenného pole. 
Jan Majer měl čas 12:53 s a Pavel Mikuš 
12:55 s. Majer potom ještě běžel 400 
m a s časem 54:08 s byl 6. a Mikuš ob-
sadil v oštěpu 8. místo, když hodil 45,45 
m. V kouli mužů byl nejmladší z pole 
startujících Jakub Voplakal na 8. místě, 
kouli těžkou 7,26 kg poslal do vzdále-
nosti 11,03 m.

Text a foto: jív

Čtveřice atletů, kteří závodili v Kolíně, 
zleva: Jan Majer, Hana Ptáčníková, 
Tereza Kolářová a Jakub Voplakal.

Vítězné družstvo: zleva Zuzana 
Přichystalová, Veronika Semerádová, 
Monika Hrstková, Monika Kubíčková 

a Šárka Semerádová

Tenisové soutěže družstev

Zato družstvo mladších žáků TK SB 
Světlá n. S. jede od počátku sezony na 
vítězné vlně, v prvních třech kolech 
Krajské soutěže Pardubicka neprohrá-
lo. Po výsledcích TK SB Světlá n. S. – 
DTK Skuteč 5:4, TCV Pardubice – TK 
SB Světlá n. S. 4:5 a Spartak Hlinsko 

– TK SB Světlá n. S. 3:6 byli mladší žáci 
Světlé právem na prvním místě tabul-
ky. Družstvo hraje ve složení: Daniel 
Votruba, Jakub Peca, Michal Slabík, 
Ondřej Galovič, Tomáš Němec, Klá-
ra Valová a Nathalie Vellinga. Naopak 
družstvu dorostu se start do Pardubic-
kého krajského přeboru vůbec nepovedl. 
Po třech prohrách TK Ledeč n. S. – TK 
SB Světlá n. S. 5:4, TK SB Světlá n. S. – 
TO SK Žamberk 2:7 a TO Tesla Pardu-

Soutěže družstev tvoří podstatnou 
část letní tenisové sezony a Tenisový 
klub Sklo Bohemia Světlá n. S. má 
v letošní sezoně v soutěžích Pardubic-
kého kraje čtyři družstva. Družstvo 
těch nejmladších adeptů tenisu do 
devíti let hraje babytenis, což je od-
nož tenisu, při kterém začínající hráči 
získávají především základní tenisové 
návyky a výsledky v této kategorii ne-
jsou vůbec důležité. Družstvu ve slo-
žení Adéla Jansíková, Kristýna Pecová, 
Tatiana Boháčová, Josef Havlík, Nela 
Matějková a Barbora Jansíková se za-
tím nepodařilo v prvních třech utká-
ních přeboru Pardubicka zvítězit a po 
třech kolech bylo na posledním místě 
tabulky.
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bice A – TK SB Světlá n. S. 8:1 byli 
dorostenci Světlé na posledním místě 
tabulky. Soupiska družstva dorostu má 
tato jména: Jan Svoboda, Roman Rejlek, 
Ondřej Kratochvíl, Daniel Kolouch, 
Filip Lorenc, Jonáš Slabík, Michaela 
Peroutková, Andrea Lachmanová. Po-
sledním družstvem Světlé v krajských 

tenisových soutěžích je tým dospělých. 
Na úvod sezony bylo vítězné derby 7:2 
v sousední Ledči a potom přišla prohra 
na domácích kurtech s LTC Pardubice 
C 3:6. Ve třetím kole Krajské soutěže 
Pardubicka se utkání s TK Holice pro 
déšť nehrálo. Družstvo dospělých hraje 
ve složení: Jan Svoboda, Karel Doucha, 
Rostislav Slavík, Petr Dvořák, Roman 
Rejlek, Monika Štěrbová, Barbora Šol-
cová. 

jív
Foto: Slavomír Slabík

Další úspěch pingpongu z Pěšinek

4. místo A mužstva stolních tenistů TJ 
Sklo Bohemia v divizní soutěži nebylo 
jediným úspěchem tohoto oddílu v se-
zoně 2011/2012. Pingponkáři z Pěšinek 
se mohou také pochlubit vítězstvím je-

jich B týmu v Regionální soutěži I. tří-
dy, která je vlastně okresním přeborem. 
Družstvo Světlé ve složení Martin Ka-
rel, Jan Růžička, Jan Kubíček a Ladi-
slav Zatočil vyhrálo soutěž suverénním 
způsobem, když z osmnácti utkání bylo 
jen dvakrát poraženo. V 9. kole v Ledči 

n. S. 6:12 a v 15. kole v Havlíčkově Brodě 
s C družstvem Jiskry 8:10.  V konečné 
tabulce přeboru okresu bylo pořadí: 1. TJ 
SB Světlá n. S. B, 2. TJ CHS Chotěboř B, 
3. TJ Sokol Ledeč n. S. B, 4. Jiskra Ha-
vlíčkův Brod C, 5. Hasiči Jitkov A, 6. Jis-
kra Havlíčkův Brod D, 7. Jiskra Havlíč-
kův Brod E, 8. ZŠ Nuselská Havlíčkův 
Brod, 9. Hasiči Jitkov B, 10. TJ Sokol Ou-
doleň. Vítězové ze Světlé postoupili do 
kvalifikace o postup do Krajského pře-
boru III. třídy. Kvalifikační turnaj se hrál 
v herně Sportovního centra v Pěšinkách, 
ale domácím se v něm nedařilo. S vítě-
zem okresu Žďár n. Sázavou ST Velké 
Meziříčí B prohráli 8:10, vítězi okresu 
Pelhřimov Sokolu Chmelná B podleh-
li 4:10 a nerozhodně 9:9 hráli s vítězem 
okresu Třebíč TJ Sokol Rokytnice nad 
Rokytnou. Skončili tak na posledním 
4. místě kvalifikace, ale i tak vítězství 
v okresním přeboru družstva hráčů, kte-
ří hrají stolní tenis především pro radost, 
bylo úspěchem. Postup do Krajského pře-
boru III. třídy si na světelských stolech 
vybojoval Sokol Rokytná nad Rokytnou. 

Text a foto: jív

Vítězové Regionální soutěže I. tř.  stolních 
tenistů, zleva: Martin Karel, Jan Růžička, 

Jan Kubíček a Ladislav Zatočil.

Na snímku úspěšné družstvo mladších 
žáků TK Sklo Bohemia Světlá nad 

Sázavou. Zleva: Daniel Votruba, Michal 
Slabík, Jakub Peca, Klára Valová, 

Nathalie Vellinga a Ondřej Galovič.

Šipky

Nejlepší umístění v historii klubu
Skončila již 12. sezona šipkového týmu 

Arrows Světlá n. S. v nejvyšší krajské 
soutěži a je jasné, že to byla nejúspěšnější 
sezona v historii klubu, pokud se týče ko-
nečného pořadí. Po čtyřech sezonách, kdy 
hráči Arrowsu skončili na 3. místě, se ten-
tokrát umístili na místě „stříbrném“. Nejú-
spěšnějším týmem kraje Vysočina se stal 
tým Tajfun Havlíčkův Brod, který krajský 
titul získal naposledy v roce 2002 a po de-
seti letech tak může oslavovat návrat mezi 
nejlepší (vítěz ligy postupuje na Mistrov-
ství ČR družstev).

V Českém poháru družstev se „Šípům“ 
nedařilo jako v předchozích letech a po 
prohře se superligovými Ponorka & For-
manský Dravci Jihlava 15:21 skončili 
v tzv. finále kraje (pozn. z Vysočiny letos 
postupovali na Velké finále ČR dva týmy – 
Tajfun Havlíčkův Brod skončil ve Velkém 
finále na 33. místě a PFD Jihlava skonči-
li na skvělém 5. místě, v rámci Vysočiny 
Arrows skončili celkově na 3. místě spolu 
s týmem U Slovana Polná).

Nejvyšší vítězství se letos zrodilo doma 
proti Cerberos Netín 18:0 (absolutně nej-
vyšší výhra – rekord klubu a zároveň celé 
ligy), nejvyšší prohra pak v mistrovském 
Tajfunu 6:12, žádná remíza ani hra v pro-
dloužení. 

Nejlepším a nejúspěšnějším hráčem le-
tošní sezony byl dlouholetý hráč a zakla-
datel týmu Jaromír Váňa, který v 84 utká-
ních získal 72,25 bodů a dosáhl úspěšnosti 
86 %. Nejlepším šipkařem týmu na repub-
likovém poli je bezpochyby Lucka Wolfo-
vá, která dokázala jako jediná hráčka z Vy-
sočiny vyhrát loni v říjnu prestižní turnaj 
Republikové Grand Prix – TOP 12 (turnaj 
nejlepších 12 žen v ČR v daném období). 
V listopadu pak na Mistrovství republiky 
vybojovala skvělé 3. místo v turnaji Cric-
ket a v žebříčku Českého poháru skončila 
na krásném 4. místě. V únoru a v dubnu se 
pak opět zúčastnila turnajů TOP a v obou 
vyhrála vždy svoji skupinu, ale víc jak na 
čtvrtfinále to nestačilo. Mezitím vyhrála 
největší Regionální master v historii Unie 
šipkových organizací a třikrát získala 
3. místo. Úspěšný rok završila na Tur-

Pohár Vysočiny stolních 
tenistů 

V sobotu 5. května se v herně Jiskry 
Havlíčkův Brod konal finálový turnaj 
TOP 10 Poháru Vysočiny stolních tenis-
tů v kategorii mladšího žactva. Je určen 
pro deset nejvýše umístěných stolních 
tenistů ve své kategorii. Hráči zde ode-
hrají devět zápasů každý s každým a do 
celkového žebříčku Poháru Vysočiny se 
jim připisuje bonusové bodové ohodno-
cení. 

Zvítězil hráč havlíčkobrodské Jiskry 
Daniel Bárta, který v celkovém pořadí 
Poháru Vysočiny mladšího žactva 2011-
2012 získal 1250 bodů. Na 10. místě 
v TOP 10 i v celkovém pořadí skončil 
Michal Šimon z SB Světlá n. S. s 320 
body.

-jv-
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Turistika

Setkání v Jihlavě
Za účasti členů předsednictva ústředí 

Klubu českých turistů, primátora Jihla-
vy a ředitele Vyšší policejní školy Mini-
sterstva vnitra v Jihlavě Zdeňka Sadec-
kého se v jihlavském objektu Hrádek 
uskutečnilo slavnostní setkání zástupců 
většiny registrovaných odborů KČT na 
Vysočině, aby si připomněli 20. výročí 
vzniku oblastního sdružení.

Po působivém úvodu, který obstaral 
pěvecký sbor Sokola za řízení Pavla Bra-
dy, vyslechli účastníci projev předsedky-
ně Marie Vincencové nazvaný Aktivity 
1992–2012 a zhlédli pečlivě sestavenou 
a obsažnou videoprezentaci pojmenova-
nou Retro 20. Jako vzpomínku na setká-
ní obdrželo všech 72 účastníků pamětní 
list, DVD Retro 20 a brožurku Historie 
a současnost KČT Vysočina zpracovanou 
ke 20. výročí založení oblasti, kde je na 
šestnácti stranách shrnutý jednak vývoj 
turistiky v ČR, ale hlavně vše, co se týká 
oblastního sdružení KČT VYSOČINA.

V současné době je v oblasti KČT Vyso-
čina registrováno 1738 turistů sdružených 
ve 22 odborech, jejichž akční rádius v pod-
statě pokrývá celou Českomoravskou vy-
sočinu. Nejviditelnější a veřejností klad-
ně hodnocenou činností KČT je značení 
turistických cest. Další, velmi populární 
akcí (za kterou oblast obdržela diplom od 
ústředí KČT) je každoročně v jiné lokalitě 
pořádané Zahájení jarní turistické sezony. 
Potřeba setkávat se nejen při turistických 
akcích, ale i v rovině odborné, vyústila 
v konání dvoudenních seminářů vedou-
cích a cvičitelů turistiky, jichž bylo během 
dvaceti let uspořádáno patnáct (poslední 
v rekreačním středisku Ředkovec). Škole-
ní nových cvičitelů a vedoucích turistiky 
proběhlo už devětkrát, celkový počet osob 
s různými stupni dosažené kvalifikace 
v různých druzích přesunových prostřed-
ků je 162.

Do Číhoště
Dne 8. května jsme se zúčastnili dru-

hého ročníku turistického pochodu 
a cyklojízdy s názvem Po stopách Josefa 
Toufara do středu ČR. Akce to byla hvěz-

dicová, to znamená, že účastníci si volí 
trasy individuálně na základě své fyzic-
ké kondice, zkušeností a zájmů. Průchozí 
kontrola byla na fotbalovém hřišti v Čí-
hošti, kde od 13 hod. vystupoval folkový 
hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav 
Hutka (*1947). Kromě jiných zazněly 
i jeho nejznámější písně, jako Krásný je 
vzduch, Havlíčku Havle, či Hádala se 
duše s tělem.

Text a foto: Jaroslav Vála

Na konci 60. let minulého století začal 
vystupovat s Vladimírem Veitem, později 
se svým vlastním hudebním programem, 

ve kterém mimo jiné popularizoval 
moravské lidové písničky. Získal si 

velké množství příznivců, několikrát 
byl vyhodnocen jako písničkář roku. 
Byl zakladatelem a členem folkového 

sdružení Šafrán. V roce 1977 se 
zúčastnil III. festivalu druhé kultury na 
Hrádečku Václava Havla u Trutnova 
a stal se signatářem  Charty 77. Kvůli 

soustavné policejní šikaně (akce Asanace) 
opustil v říjnu 1978 Československo 

a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu 
komunismu se 26. listopadu 1989 vrátil 
a ještě téhož dne zpíval na manifestaci 
Občanského fóra na Letenské pláni. 

Postupem času se z něho stal kritik české 
postkomunistické demokracie.

naji Mistrů 2011 (na který se nominují 
nejlepší hráči daného kraje), kde obsadila 
5. místo. Skvělá vizitka hráčky hrající na 
této úrovni pouhé tři roky.

Sestava Arrows v sezoně 2011/2012 
byla: Ondřej Bareš (kapitán), Jaromír 
Váňa (finanční ředitel), František Nykl (zá-
stupce kapitána), Lucie Wolfová a Marcel 
Březina.

Jak to bude s týmem v příští sezoně, je 
těžké říct, natož napsat, jelikož je nás na 
soupisce jak se říká pět a půl a času je 
poslední dobou taky málo. A tak pokud 
někdo z vás má nebo bude mít zájem hrát 

17. SVĚTELSKÁ SMEČ
S.D.V. a TJ Sokol Světlá n. S. zvou všechny spor-
tovní přátele se zájmem o volejbal na tradiční 
letní turnaj neregistrovaných hráčů v kategorii 
smíšených družstev (minimálně dvě ženy od 15 

do 99 let podmínkou)
 

23. června 2012
prezentace v 7.30 hod., zahájení v 8.00 hod.

MÍSTO: antukové kurty TJ Sokol 
Čapkova ulice Světlá n. S. 

 

HRACÍ SYSTÉM: Družstva budou rozlosována do 
tří skupin podle počtu přihlášených ve skupinách 
se hraje na dva hrané sety do 25 bodů třetí do 15 
bodů každý s každým. Postupují 1. a 2. z každé 
skupiny a dvě nejlepší družstva podle rozdílu 
bodů z 3. místa. O vítězství se hraje vyřazovacím 
způsobem (1.A-2.B, 1.B-2.C, 1.C-3.A či B, 2.A-

-3.B či C). O pořadí na 9. a dalším místě se hraje 
rovněž vyřazovacím způsobem analogicky finále.

POSTUPOVÝ SYSTÉM: 1. počet bodů za vítězné 
sety (vítězný set = 1 bod); 2. poměr setů;  
3. poměr bodů v setech; 4. 1. a 2. ve skupině 
a dva z 3. místa postupují do bojů o 1. místo 
(finále); 5. o 9. - ? místě rozhodnou utkání vyřa-
zovacím způsobem, při neúčasti los. Pořadatel si 
vyhrazuje právo úprav podle počtu družstev

PROTEST: podmíněn akontací 100 Kč

STRAVOVÁNÍ: občerstvení v areálu (pivo, limo, 
párky), restaurace hotelu Česká Koruna za rohem

STARTOVNÉ:  300 Kč za družstvo

V případě špatného počasí je možné odehrát 
turnaj (s patřičnými úpravami v hracím systému) 
v sokolovně a tělocvičně ZŠ Lánecká. 

Přihlášky do 15. června na tel. 721 767 906  nebo 
e-mail vendulasemeradova@seznam.cz

Za Spolek Dobrovolných Volejbalistů srdečně zvou: 
Vendula Semerádová, jednatel turnaje

Jiří Arlt, ředitel turnaje

Extraligu Vysočiny za legendární klub ze 
Světlé n. S., ozvěte se buď na e-mail ondra.
bares@seznam.cz, tel. 731 453 249 nebo 
přímo na hracím místě týmu v Restauraci 

Pohoda. Byla by škoda rušit jedinou nej-
vyšší krajskou soutěž ve Světlé. Více info 
na www.arrows.wz.cz.

Ondřej Bareš
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