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Podzimní zamyšlení
Tento úvodník píši poslední den před 

začátkem astronomického podzimu. 
Zážitky z předchozích dnů a týdnů 
spíše nasvědčují tomu, že si letos pod-
zim se svým nástupem nějak pospíšil. 
Většina z nás se jistě těšila na babí 
léto, které se ovšem po celé září někde 
zapomnělo. Prognózy meteorologů, 
vydané v posledním zářijovém týdnu, 
ovšem říkají, že ještě nic není ztraceno 
a pěkné dny se sluncem nás mají pře-
kvapit právě během října. O tom by nás 
ovšem měly přesvědčit právě tyto dny. 
Rovněž výhledy na zimní období se 
různí. Dle jedné prognózy by měla být 
zima dlouhá a nadprůměrně tuhá, jiná 
předpověď hovoří spíše o zimě mírněj-
ší. Každopádně bude asi nejvhodnější 
si slibovaného říjnového slunce do zá-
soby užít.

Letošní říjen bude asi vůbec zají-
mavý. Čekají nás volby do Poslanecké 
sněmovny. Pro řadu z nás to bude jistě 
znamenat nelehké rozhodování, zda 
volit či nevolit, případně koho volit. 
Velká část populace naší republiky je 
asi značně otrávena tím, co se na naší 
politické scéně v poslední době ode-
hrálo a odehrává. No, na rovinu, není 
se čemu divit. Někdy mi připadá, že 
i v tom pověstném Kocourkově měli 
ve srovnání s námi docela slušný po-
řádek a mravní kulturu. Jeden kolega, 
přednášející český jazyk a historii, do-
konce kdysi prohlásil o politické kul-
tuře jednání u nás, že si občas připadá, 
jak v nějaké rozvojové zemi, kterou 
nazval Čehůnistánem. Ano, ta přípona 
odkazuje do lokalit, kde opravdu výše 
uvedené rozhodně není na denním po-
řádku. Jak tedy toto politické drama 
dopadne, kdo se bude pokoušet usměr-
ňovat chod naší politické scény a zda 
si budeme obrazně řečeno drbat hlavy 
nad volebním výsledkem, to ukáže ko-
nec tohoto měsíce.

A ani ve volebním ruchu, který bude 
za pár týdnů panovat, bychom neměli 
zapomenout na 28. říjen, který má pro 
naše dějiny klíčový význam. I když jej 
v současnosti většina obyvatel bere spí-
še jako den volna, historické souvislosti 
by neměly být opomenuty a vhodným 
způsobem též předány mladé generaci.

Optimisticky prožitý říjen 2013 přeje 
vaše redakce.

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady města 20. srpna

Rada města:
1.  Rozhodla v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách a stanoveným hodnotí-
cím kritériem nejnižší nabídko-
vé ceny o výběru nejvhodnější 
nabídky zakázky Cyklostezka 
Světlá n. S. – Smrčná, III. etapa, 
v pořadí: na 1. místě firma M-SIL-
NICE, a. s., Pardubice; na 2. místě 
firma Ing. Radek Gregor, Počítky; 
na 3. místě firma STRABAG, a. s., 
odštěpný závod Brno.

2.  Rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky na veřejnou zakázku Proti-
povodňová opatření města Světlá 
n. S. v rámci veřejné zakázky a sta-
noveného kritéria výběru v pořadí: 
na 1. místě firma Tomáš Mikula, na 
2. místě firma ELSPET, s. r. o., na 
3. místě firma JD ROZHLASY, s. r. o.

3.  Schválila uzavření Dohody o po-
skytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR mezi Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem, Praha, 
jako poskytovatelem dotace a měs-
tem Světlá n. S., jako příjemcem do-
tace na akci Obnova altánku v lesní 
části zámeckého parku ve Světlé n. S.

4.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou EVOS – HYDRO, s. r. o., 
Ledeč n. S., za účelem provedení 
rekonstrukce oplocení fotbalového 
stadionu ve Světlé n. S. dle studie 
vypracované Ing. M. Stejskalem, 
Česká Bělá.

5.  Vzala na vědomí přemístění Mateř-
ského centra Rolnička do kluboven 
Sportovního centra Pěšinky a sou-
hlasila s výší ročního nájemného 
120 Kč.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 9. září

Rada města:
1.  Vzala na vědomí informaci o zre-

alizovaném obchodu na komoditní 
burze Profit za účelem nákupu zem-
ního plynu pro objekty ve vlastnic-
tví města Světlá n. S. na období od 
1. 10. 2013 do 31. 12. 2014 a pro ob-
jekt Sportovního centra Pěšinky na 
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

2.  Schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 504 o výměře 75 m2 v obci 
Světlá n. S. a katastrálním území 
Lipnička paní L. L. za účelem uží-
vání zahrádky.

3.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Jaroš Josef, UNISTAV, Dol-
ní Město na akci Oprava silničního 
mostu přes Pstružný potok, Mariadol.

4.  Rozhodla v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách a stanoveným hodnotícím kri-
tériem nejnižší nabídkové ceny o vý-
běru nejvhodnější nabídky zakázky 
Kulturní centrum – stavební úpravy, 
Světlá n. S., firmě HORA, s. r. o., 
Tábor.

5.  Souhlasila s uzavřením Smlou-
vy o dílo na akci Oprava kapličky 
v Závidkovicích mezi městem Svět-

lá n. S. a panem Josefem Jarošem, 
Dolní Město, jako dodavatelem.

6.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na akci Dětské hřiště Dol-
ní Březinka s firmou TAPA pro-
jekt, s. r. o., Havlíčkův Brod.

7.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
za účelem realizace stavby Cyklo-
stezka Světlá n. S. – Smrčná, III. eta-
pa, s firmou M-SILNICE, a. s., Par-
dubice.

8.  Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na akci Zřízení kame-
rového systému objektu Sportov-
ní centrum Pěšinky mezi městem 
Světlá n. S. a firmou SPACE COM, 
spol., s. r. o., Humpolec.

9.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
za účelem realizace dodávky akce 
Protipovodňová opatření města 
Světlá n. S. s firmou Tomáš Mikula, 
Valašské Meziříčí.

10. Vzala na vědomí rozbor ekonomic-
kých možností financování opatře-
ní vedoucích ke snížení energetic-
ké náročnosti budov MŠ Lánecká, 
MŠ Na Sídlišti, ZŠ Lánecká vy-
pracovaný firmou PRO EKO – PO-
INT, s. r. o., Praha 5.

11. Schválila způsob rekonstruk-
ce střešního pláště hokejové haly 
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Sportovního centra Pěšinky, vypra-
covaný firmou DEKTRADE, a. s., 
Jihlava.

12. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Tost.cz, s. r. o., Ledeč n. S., na 
akci Chodník podél komunikace 
II/150, Mrzkovice – I. část.

13. Souhlasila se zadáním realizace 
zakázky Výměna termostatických 
ventilů a hydraulické vyregulování 
otopného systému pro budovy ZŠ 
v ulicích Jelenova a Komenského 
firmě ENBRA, a. s., Brno.

14. Nesouhlasila s bezúplatným dovo-
zem a montáží stánků od TBS Svět-

lá n. S., p. o., pro akce pořádané Ko-
misí MA21.

15. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
na dodávku zametacího stroje mezi 
TBS Světlá n. S. a firmou A-TEC 
servis, s. r. o., Frýdek-Místek, za 
předpokladu, že podíl na financová-
ní ve výši 10 % si TBS Světlá n. S., 
p. o., uhradí z vlastních zdrojů.

16. Souhlasila s odstraněním černé 
skládky na lesním pozemku parc. 
č. 242/1 v k. ú. Ovesná Lhota, který 
je ve vlastnictví města Světlá n. S.

17. Schválila cenu za pronájem nůžko-
vých stanů ve výši 500 Kč/den/stan 
včetně DPH.

18. Schválila poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 1 000 Kč paní 
V. F. na pořádání výstavy ušlech-
tilých morčat, která se konala dne 
14. září v prostorách ZŠ Lánecká.

19. Schválila poskytnutí finančního 
daru ČČK, místní organizaci Svět-
lá n. S., ve výši 5 000 Kč na vydá-
ní brožury Lékařkou na Vysočině – 
památce MUDr. Irmy Němečkové.

20. Nesouhlasila s nákupem městské-
ho mobiliáře dle cenové nabídky 
Ing. arch. Stříbrného, Stříbrný Ate-
lier architektura & design, s. r. o., 
Praha 7.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva města 18. září

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo dotaci Fotbalovému klu-

bu Bohemia Světlá n. S. ve výši 
200 000 Kč z rozpočtu města 
oproti rozpočtové rezervě na pod-
poru práce s mládeží dle Pravidel 

– dopravu a startovné mládeže na 
zápasy a přípravné turnaje, nákup 
sportovních potřeb.

2.  Uložilo finančnímu výboru prově-
řit financování hokejové a fotba-
lové mládeže ve vztahu k poskyt-
nutým dotacím od města Světlá 
n. S. (doložit financování).

3.  Schválilo prodej pozemku parc. 
č. st. 1200 o výměře 136 m2 a po-
zemku parc. č. st. 1534 o výměře 
218 m2, vše v obci a k. ú. Světlá n. S., 
společnosti Zámek Světlá, s. r. o., 
se sídlem Praha 5 – Smíchov, za 
celkovou cenu 66 440 Kč.

4.  Schválilo zřízení věcného břeme-
ne právo zřídit a provozovat stav-
bu Osvětlení přechodu v ulici Sá-
zavská, Světlá n. S. – kabelové 
vedení CYKY – J 3 x 4 v chrá-
ničce KF 09040 dl. 50 m na po-
zemcích parc. č. 1085/2, 1085/3, 
1085/12, 1085/13 a 1085/23 vše 
v k. ú. a obci Světlá n. S., dále prá-
vo vstupu a vjezdu na uvedené po-
zemky za účelem udržování a pro-
vádění oprav stavby.

5.  Schválilo znění Smlouvy o bez-
úplatném převodu pozemků parc. 
č. 229/14, 768/2, 1093/4, 1093/5, 
1093/12, 1093/13, 1093/17, 1093/25, 
1839/3 vše v obci a v k. ú. Svět-
lá n. S., z vlastnictví ČR, zastou-

pené Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Pra-
ha 2, do vlastnictví města Světlá 
n. S. v předloženém znění.

6.  Schválilo úplatné zřízení věcné-
ho břemene na pozemcích města 
Světlá n. S.: parc. č. 837/8, 839/1, 
839/2, 855/12, 858/14, 837/19, 
837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 
837/16, 837/17, 858/44, 858/52, 
837/18, 837/20, 858/45, 837/15, 
858/47, 858/48, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S., a na pozemku parc. 
č. 64/3 v k. ú. Dolní Bohušice 
a obci Světlá n. S. o celkové výmě-
ře 733 bm ve prospěch oprávněné 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, za jednorázovou náhradu 
40 200 Kč vč. DPH.

7.  Souhlasilo s realizací akce Kul-
turní centrum – stavební úpravy, 
Světlá n. S., v plném rozsahu dle 
zadání projektu.

8.  Schválilo uzavření Smlouvy kupní 
mezi paní L. P., Světlá n. S., (pro-
dávající) a městem Světlá n. S. (ku-
pující) za účelem odkupu pozem-
ku parc. č. 241 o výměře 2644 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu 
150 Kč/m2.

9.  Schválilo vyhlášení druhého kola 
výběrového řízení na poskytnu-
tí půjčky z Městského fondu roz-
voje bydlení pro rok 2013 s ter-
mínem podání žádosti do data 
22. 11. 2013.

10. Schválilo odkup pozemku 
parc. č. 830/16 o výměře 483 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. z vlast-
nictví paní H. R., Světlá n. S., do 

vlastnictví města Světlá n. S. za 
dohodnutou cenu 104 Kč/m2.

11. Neschválilo odkup pozemků parc. 
č. 1192/3, parc. č. 1192/1 a parc. 
č. 1193, vše v k. ú. Dolní Březin-
ka a obci Světlá n. S., o celkové 
výměře 8155 m2 z vlastnictví paní 
E. Č., Světlá n. S., do vlastnictví 
města Světlá n. S.

12. Schválilo darování pozemků parc. 
č. 590/27 o výměře 489 m2, parc. 
č. 613/24 o výměře 5 m2, parc. 
č. 590/26 o výměře 678 m2 dotče-
ných stavbou okružní křižovatky 
na silnici II/150 v majetku Kraje 
Vysočina, včetně všech práv a sou-
částí, vše v k. ú. a obci Světlá n. S., 
z vlastnictví města Světlá n. S. do 
vlastnictví Kraje Vysočina.

13. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. jako pro-
dávajícím a společností Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., 
jako kupujícím na akci Světlá n. S, 

– TI Pod Vodárnou 15 RD – vodo-
vodní a kanalizační řad.

14. Schválilo zřízení věcného bře-
mene práva zřizovat a provozo-
vat zařízení distribuční soustavy 
kabelového vedení nn a umístění 
rozpojovacího pilíře SR 608 na 
pozemku parc. č. 725/1 v k. ú. Dol-
ní Březinka a obci Světlá n. S. ve 
prospěch oprávněné společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., a k tíži po-
zemku parc. č. 725/1 v k. ú. Dolní 
Březinka a obci Světlá n. S.

15. Schválilo způsob rekonstruk-
ce střešního pláště hokejo-
vé haly Sportovního cent-
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Výběrové řízení na poskytnutí půjček

Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí půjček z Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S.

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 18. 9. 2013 v návaz-
nosti na Zásady pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá n. S. v roce 2013 vyhlašuje 
druhé kolo výběrového řízení pro rok 2013 
pro zadávání přihlášek za účelem získání 
půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení 
města Světlá n. S. – usnesení č. 135/2013.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat v ter-
mínu do 22. listopadu 2013. Zásady pro po-
užití účelových prostředků Městského fon-
du rozvoje bydlení města Světlá n. S. byly 
vydány ZM s účinností od 18. 9. 2013. Jsou 
zveřejněny na úřední desce a na webové 
stránce města www.svetlans.cz., popřípa-
dě na odboru majetku, investic a regionál-
ního rozvoje, MÚ Světlá n. S.

1. Výše finančních prostředků
Ve druhém kole výběrového řízení pro 

rok 2013 budou poskytnuty půjčky v cel-
kové výši 760 000 Kč.

Budoucnost bývalé „sklárenské“ ubytovny

Řada občanů našeho města zaregist-
rovala, že bývalá, již několik let nepo-
užívaná ubytovna přiléhající k areálu 
Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP 
patřící městu se stala opět majetkem 
školy. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
vynořily různé fámy o jejím budoucím 
využití, rád bych v následujících řád-
cích nastínil, s jakým záměrem byla 
pořízena.

Tato budova byla původně Domovem 
mládeže a patřila kdysi k areálu školy. 
Proměny jejího využití z hlediska času 
a střídání majitelů zde myslím není 
nutno připomínat.

Protože se Uměleckoprůmyslová 
akademie neustále rozrůstá, její stá-
vající prostorové kapacity již nestačí. 
S budovou máme proto rozsáhlé plány. 
Vzniknou zde nové ateliérové prostory 
pro výtvarníky, učebny teoretické vý-
uky, kanceláře zaměstnanců školy a to-

lik potřebný depozit uměleckých prací. 
Jedno podlaží bude též využito pro 
navýšení ubytovací kapacity domova 
mládeže. To vše samozřejmě vyžadu-
je rozsáhlou rekonstrukci, která bude 
probíhat po velkou část školního roku 
2013/2014. Po jejím dokončení bude 
mít škola k dispozici další moderní 
prostory a budova dostane opět patřič-
nou péči. Navíc uzavře z poslední stra-
ny i prostor nově vybudované školní 
přírodní zahrady, čímž bude celý areál 
opět kompletní.

Věříme, že rekonstrukce, která bude 
probíhat především v interiéru budovy, 
nebude žádným způsobem rušit život 
a chod okolí. Průběh prací a veškeré 
novinky s tím spojené budou pravidel-
ně publikovány na webu školy, kde se 
s nimi bude moci každý seznámit.

Mgr. Michal Šimek

ra Pěšinky, vypracovaný firmou 
DEKTRADE, a. s., Jihlava.

16. Neschválilo zřízení vodovodní pří-
pojky na pozemcích parc. č. 942/1, 
946, 945, vše v k. ú. Dolní Březin-
ka a obci Světlá n. S., v součinnos-
ti města Světlá n. S. a Ing. V. V., 
bytem Praha 10, z toho důvodu, že 
se jedná o zasíťování soukromých 
parcel.

17. Schválilo úplatné zřízení věcného 
břemene práva zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, právo vstu-
povat a vjíždět v souvislosti se zří-
zením, stavebními úpravami, opra-
vami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípo-
jek na pozemku parc. č. 1097/9 
v k. ú. a obci Světlá n. S ve pro-
spěch oprávněné společnosti 
VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, 
a k tíži pozemku parc. č. 1097/9 
v k. ú. a obci Světlá n. S. Úhra-
du nákladů nese investor stavby, 
společnost Aurum-Crystal, s. r. o., 
Jihlava. Cena za zřízení věcného 
břemene činí 230 Kč + DPH v zá-
konné výši.

18. Schválilo prodej hrobového zaří-
zení opuštěného hrobu č. 1410 paní 
Ch. V., Světlá n. S., za cenu ve výši 
1 500 Kč na základě stanovení od-
borného vyjádření č. 02/2013.

19. Schválilo prodej hrobového za-
řízení opuštěného hrobu č. 1434 
paní S., Ledeč n. S., za cenu ve 
výši 500 Kč na základě stanovení 
odborného vyjádření č. 02/2013.

20. Schválilo prodej pozemku 
parc. č. 837/9 o výměře 661 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. (lokalita 
Pod Vodárnou) za cenu 520 Kč/m2 
panu O. V., bytem Ledeč n. S.

21. Schválilo odkup částí pozemků 
parc. č. st. 6 o výměře 6 m2, parc. 
č. 8 o výměře 66 m2, parc. č. 618 
o výměře 9 m2 a parc. č. 312/2 
o výměře 9 m2, vše v k. ú. Mrzko-
vice a obci Světlá n. S., z vlastnic-
tví Ing. J. Ř., Světlá n. S., do vlast-
nictví města Světlá n. S., za cenu 
100 Kč/m2.

22. Schválilo odkup části pozem-
ku parc. č. 312/1 o výměře 10 m2 
v k. ú. Mrzkovice a obci Svět-
lá n. S. z vlastnictví paní M. Ř., 
Světlá n. S., do vlastnictví města 
Světlá n. S. za cenu 100 Kč/m2.

23. Schválilo odkup části pozem-
ku parc. č. 14/11 o výměře 35 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. z vlast-

nictví Aurum-Crystal, s. r. o., Jih-
lava, do vlastnictví města Světlá 
n. S. za cenu 180 Kč/m2.

24. Schválilo bezúplatný převod vlast-
nických podílů k pozemku parc. 
č. 85/2 v k. ú. Mrzkovice a obci 
Světlá n. S. o výměře 360 m2 ná-
sledovně: 1/8 z vlastnictví pana 
J. K., bytem Světlá n. S., 1/16 
z vlastnictví Ing. J. S., bytem Ro-
nov nad Doubravou, a 1/16 z vlast-
nictví Ing. T. S., bytem Praha – Vi-
nohrady, vše do vlastnictví města 
Světlá n. S.

25. Schválilo bezúplatný převod ha-
sičského vozidla T 148 CAS 32 

z majetku města Světlá n. S. do 
majetku obce Okrouhlice (pro po-
třeby JSDH obce Okrouhlice).

26. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 5/2013 v předložené podobě.

27. Zvolilo paní J. M., p. J. Č. 
a Mgr. Z. R. přísedícími Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě.

28. Souhlasilo s podáním žádosti 
o podporu na digitalizaci kina ve 
Světlé n. S. u Státního fondu ki-
nematografie v dotačním okruhu 
4. projekt v oblasti technického 
rozvoje a modernizace kinemato-
grafie.

Jan Tourek, starosta města
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2. Komu je půjčka určena
Všem vlastníkům rodinných domů, by-

tových jednotek a obytných budov (práv-
nickým a fyzickým osobám) na území 
města Světlá n. S.

3. Na co a za jakých podmínek lze 
půjčku čerpat
viz tabulku

4. Jakým způsobem o půjčku žádat
a)  žadatel si v odboru majetku, inves-

tic a regionálního rozvoje MÚ Světlá 
n. S. vyzvedne závazný formulář na 
podání přihlášky

b)  vyplněný formulář s přílohami pak 
předá do 22. 11. 2013 na výše uvede-
ném odboru

5. Určení adresátů a výše půjčky
a)  na základě správně vyplněných a do-

ložených žádostí ZM Světlá n. S. na 
svém zasedání dne 11. 12. 2013 určí 
adresáty a konečnou výši půjček

b)  s určenými adresáty uzavře Měst-
ský úřad Světlá n. S., odbor MIRR, 
smlouvu o půjčce a to bez zbyteč-
ných odkladů, nejpozději však do 
konce roku 2013

6. Čerpání a splácení půjčky
a)  půjčku je nutno čerpat u titulů 01 až 

14b do jednoho roku a u titulů 51 až 
56 do konce roku následujícího po 
podpisu smlouvy o půjčce

b)  jistina i úroky se splácejí rovnoměr-
ně měsíčními splátkami počínaje led-
nem 2014

S pomocí vlastníkům obytných budov 
a staveb se počítá i v dalších letech, avšak 
výše půjčky a počet vybraných uchazečů 
bude závislý na finančních možnostech 
fondu rozvoje bydlení.

Bližší informace o poskytnutí těchto 
finančních prostředků na opravy a moder-
nizaci bytového fondu zájemcům podají 
pracovníci Městského úřadu Světlá n. S., 
odboru MIRR, kde jsou k dispozici i for-
muláře přihlášek. Věříme, že využijete 
této možnosti k vylepšení vzhledu a stavu 
vašich obytných domů.

Odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Možné tituly půjček a podmínky jejich splácení:

Kó
d

Účel půjčky + doplněné změny

Lh
ůt

a 
sp

la
tn

os
ti

Vý
še

 ú
ro

ků Horní hranice půjčky v Kč

bytový dům BD/byt/
objekt obč.vyb.*

rodinný dům/RD

01
Obnova střechy (střešní krytina 
i střešní konstrukce) starší 15 let

6 let 3 %

- do 250 tis. Kč na 
bytový dům (obno-
va střešní krytiny)

- do 350 tis. Kč na 
bytový dům (celko-
vá obnova střechy)

- do 120 tis. Kč 
(obnova střešní 

krytiny)
- do 200 tis.Kč 
(celková obnova 

střechy)

02
Zřízení plynového nebo el. vytápě-
ní ve stav. domě, vč. radiátorů

4 roky 3 %
do 50 tis. Kč na 

jeden byt
do 75 tis. Kč

03
Zřízení malé čistírny odpad. vod 
ke stávajícímu domu

4 roky 3 %
do 30 tis. Kč na 

jeden byt
do 40 tis. Kč

04
Dodatečná izolace domu staršího 
15 let proti spodní vodě

4 roky 3 %

- do 120 tis. Kč – BD 
s max. 8 byty

- do 150 tis. Kč – BD 
s 9 a více byty

do 100 tis. Kč

05
Obnova fasády domu staršího 15 
let vč. oplechování

5 let 3 %
do 35 tis. Kč na 

jeden byt
do 100 tis. Kč

06
Zateplení obvod. pláště domu 
staršího 15 let, vč. obnovy fasády

6 let 3 %
do 50 tis. Kč na 

jeden byt
do 140 tis. Kč

07
Vybudování WC a koupelny či 
sprchového koutu v bytě, kde 
dosud nejsou

4 roky 3 %
do 80 tis. na jednu 
bytovou jednotku

-

08
Zřízení fasády u novostavby (stáří 
max. 2 roky)

6 let 3 % - do 100 tis. Kč

09
Zřízení podezdívky oplocení u no-
vostavby RD (stáří max. 2 roky)

5 let 3 % - do 30 tis. Kč

10 Výměna oken 4 roky 3 %
do 40 tis. Kč na 

jeden byt
do 60 tis. Kč

11 Rekonstrukce výtahu 8 let 3 % do 500 tis. na jeden dům

12
Zřízení nebo výměna přípojky 
vody, kanalizace, vybudování pří-
pojky na stávající kanalizační řád

5 let 2 % do 50 tis.Kč do 50 tis.Kč

13
Modernizace a opravy balkónů 
a lodžií

6 let 3 %
do 30 tis. Kč na 

jeden byt
-

14 
a

Oprava fasády domů na náměstí 
Trčků z Lípy (oprava původního 
vzhledu fasády)

5 let 0 % do 40 tis. Kč na byt do 150 tis. Kč

14 
b

Oprava fasády domů v ul. Nádraž-
ní, Komenského, Lánecká – obno-
va původního vzhledu fasády

5 let 2 % do 40 tis. Kč na byt do 150 tis. Kč

51
Při půdní nástavbě bytových 
domů rušící ploché střechy

8 let 4 % do 150 tis. Kč na jeden byt

52
Při nástavbě a vestavbě bytů do 
klasického půdního prostoru

8 let 4 %
do 100 tis. Kč na jednu vytvořenou 

bytovou jednotku

53
Zřízení malé čistírny odpadních 
vod při nové výstavbě (není mož-
nost napojení na kanalizaci)

4 roky 3 %
do 30 tis. Kč na 

jeden byt
do 40 tis. Kč

54
Zřízení plynového nebo el. topení 
při nové výstavbě

6 let 4 %
do 25 tis. na jeden 

byt
do 75 tis. Kč na RD

55
Zřízení vytápění pomocí technolo-
gie na biomasu a tepelná čerpadla

6 let 3 % do 100 tis.Kč do 100 tis. Kč

56

Rekonstrukce bytového jádra 
v městských bytech (s podmín-
kou doložení technického řešení 
a statického posouzení) vč. zařizo-
vacích předmětů, bez kuchyňské 
linky a spotřebičů

5 let 3 %
do 50 tis. Kč na 

jeden byt
-
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Z odboru finančního

Celkové příjmy města z provozu 
fotovoltaické elektrárny (FVE) 
v Lipničce za období provozu v letech 
2010-2013

Fotovoltaická elektrárna vybudovaná 
v průběhu roku 2010 a spuštěná do pro-
vozu v říjnu téhož roku v lokalitě Lip-
nička pozitivním způsobem ovlivnila 
finance města.

Za prodej pozemku města a prodej 
práv k připojení do sítě ČEZ společnos-
ti Hansesolar CZ, s. r. o., město utržilo 
jednorázovou částku, která činila po 
odvodu DPH 30 mil. Kč. Tyto peníze 
výrazně vylepšily rozpočet města v le-
tech 2009 – 2012, kdy došlo v důsledku 
světové ekonomické krize k výraznému 
snížení daňových příjmů města zhruba 
o 9 – 10 mil. Kč ročně a kdy byly krá-
ceny nebo stagnovaly dotace na výkon 
státní správy ze strany státu.

Podle kupní smlouvy s provozovate-
lem fotovoltaické elektrárny je součástí 
kupní ceny dále úplata ve výši 8,5 % 
měsíční odměny bez DPH fakturované 
provozovateli distribuční soustavy a pak 
provozovatelem uhrazené během provo-
zu FVE.

Ekonomický přínos provozu FVE je 
pro město důležitý, je s ním každoročně 
počítáno v rozpočtu města. Navíc je tu 
jedna zásadní věc: zákonem garantova-
ná výkupní cena i doba výkupu. Ten, kdo 
elektrárnu provozuje nebo má smluvně 
zajištěn podíl na zisku, má celkem jistý 
příjem pro příštích 20 – 25 let, což se dá 
říci o málokterém jiném podnikání. Tato 
skutečnost má dlouhodobý dopad i na 
rozpočet města, kdy je zajištěn stabil-
ní příjem v příštích 20 letech. Výkupní 
cena je pevná, garantovaná a každoroč-
ně navyšovaná o inflaci.

Příjem města za uvedené období z pro-
vozu FVE v jednotlivých letech je uve-
den v následující tabulce.

Příjem z fotovoltaiky do rozpočtu měs-
ta za období říjen 2010 – červenec 2013

2010
Příjem včetně 

DPH
Příjem po 

odvodu DPH
říjen 152 813,63 127 344,69

listopad 126 150,40 105 125,32

prosinec 51 656,63 43 047,19

330 620,66 275 517,20

2011
Příjem včetně 

DPH
Příjem po 

odvodu DPH
leden 45 159,27 37 632,72

únor 188 675,20 157 229,33

březen 402 714,25 335 595,21

duben 472 868,46 394 057,05

květen 568 018,51 473 348,76

červen 515 485,71 429 571,42

červenec 441 792,58 368 160,49

srpen 484 548,77 403 790,64

září 399 034,54 332 528,78

říjen 233 524,71 194 603,92

listopad 94 236,70 78 530,58

prosinec 38 255,09 31 879,24

3 884 313,79 3 236 928,14

2012
Příjem včetně 

DPH
Příjem po 

odvodu DPH
leden 70 432,45 58 693,71

únor 146 343,66 121 953,05

březen 383 232,12 319 360,11

duben 430 145,40 358 454,50

květen 556 775,81 463 979,84

červen 489 139,08 407 615,90

červenec 485 087,76 404 239,80

srpen 517 174,56 430 978,80

září 380 305,61 316 921,34

říjen 229 437,05 191 197,54

listopad 79 928,15 66 606,79

prosinec 27 384,30 22 820,25

3 795 385,95 3 162 821,63

2013
Příjem včetně 

DPH
Příjem po 

odvodu DPH
leden 25 153,00 20 787,60

únor 87 352,00 72 191,68

březen 303 832,00 251 100,89

duben 363 469,00 300 387,67

květen 413 559,00 341 784,26

červen 447 444,00 369 788,36

červenec 613 413,00 506 952,88

2 254 222,00 1 862 993,34

Rekapitu-
lace

10 264 542,40 8 538 260,31

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF

Z odboru stavebního úřadu 
a územního plánování

Bytová výstavba v Kraji Vysočina 
v 1. pololetí 2013
V dnešním příspěvku Vám přinášíme 

základní statistické informace ohledně by-
tové výstavby za první pololetí letošního 
roku v Kraji Vysočina uvolněné Českým 
statistickým úřadem. V počtu dokonče-
ných bytů se Kraj Vysočina v 1. pololetí 
2013 neodchýlil od celorepublikového 
trendu. Podle předběžných výsledků byla 
v tomto období v kraji dokončena výstav-
ba 538 bytů, což znamená meziroční po-
kles o 8,7 %. Nejvýraznější zvýšení počtu 
dokončených bytů oproti stejnému období 
předchozího roku bylo zaznamenáno v Pl-
zeňském kraji (o 18,2 %), nejnižší ve Zlín-
ském kraji (o 43,9 %). V Kraji Vysočina 
jednoznačně převládá výstavba bytů v ro-
dinných domech (74,4 %). Největší podíl 
dokončených bytů v kraji připadl na okres 
Jihlava (30,7 %) a naopak okres Pelhřimov 
se na jejich celkovém počtu podílel pouze 
11,5 %. Okres Havlíčkův Brod měl podíl 
ve výši 16,9 %.

V 1. pololetí 2013 byla v Kraji Vysočina 
zahájena výstavba 465 bytů, což předsta-
vuje oproti prvním šesti měsícům roku 
2012 pokles o 4,1 %. V počtu nově zahá-
jených bytů se tak Vysočina zařadila na 
10. místo mezi kraji České republiky. Na 
celkovém počtu zahájených bytů v České 
republice se náš kraj podílel 4,2 %. Opět 
převládají byty v rodinných domech 
(78,7 %). V rámci kraje byla výstavba nej-
většího počtu bytů zahájena na Jihlavsku 
a Žďársku, a to téměř čtvrtina z celkové-
ho počtu, nejméně na Pelhřimovsku (jen 
málo přes desetinu).

Kraj Vysočina v 1. pololetí 2013 vyká-
zal ze všech regionů České republiky nej-
vyšší meziroční nárůst počtu vydaných 
stavebních ohlášení a povolení (o 5,2 %). 
V tomto období bylo v kraji vydáno 2 835 
stavebních ohlášení a povolení, což před-
stavovalo 6,7 % všech ohlášení a povo-
lení vydaných v celé České republice. 
Průměrná hodnota na jedno stavební 
ohlášení a povolení v kraji dosáhla výše 
1 970 tis. Kč, Vysočina se tak zařadila až 
na předposlední místo v mezikrajském 
srovnání, výrazně pod celorepublikovou 
úrovní (2 901 tis. Kč).

Další informace k probírané tématice je 
možné získat na stránkách Českého statis-
tického úřadu www.czso.cz. (zpracováno 
s využitím zdrojů na internetu)

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP
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▶

Svoz objemného odpadu - podzim 2013

Městský úřad Světlá n. S., odbor život-
ního prostředí, a Technické a bytové služ-
by města Světlá n. S. oznamují občanům 
Světlé n. S., že ve dnech od 7. do 24. říj-
na se uskuteční svoz objemného odpadu. 
Svoz bude probíhat tak, že odpad bude 
ve svozový den, v určenou dobu a na ur-
čeném místě odkládán do přistavených 
kontejnerů.

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

Jak bude svoz probíhat?
• ve stanovený den a čas budou na ur-

čená místa přistaveny kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 

14.00 do 20.00 hodin, po uplynutí této 
doby budou odvezeny

• na stanovišti budou umístěny kontej-
nery na objemný a nebezpečný od-
pad, do kterých se budou odkládat 
odpady přímo

• po odvozu kontejneru ze stanoviště 
je možné využít kontejner v jiné ulici 
dle rozpisu

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

Jaký odpad lze do velkoobjemových 
kontejnerů odložit?
• objemné odpady jako např. starý ná-

bytek, linoleum, koberce, umyvadla, 
vany, matrace

• z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie

• elektrozařízení (např. lednice, pračky, 
televizory, sporáky), které je nutné 
odkládat kompletní, v nerozebraném 
stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci 
zpětného odběru elektrozařízení

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

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

chemikálie, kyseliny, vývojky, oleje 
– tento odpad lze odevzdat bezplatně 
na sběrný dvůr

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

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

V případě dotazů se obraťte na TBS 
města Světlá n. S. tel. 569 452 656 nebo na 
odbor životního prostředí tel. 569 496 644.

Den svozu, stanoviště kontejnerů
Pondělí 7. 10. 2013
• Opatovice – na návsi u hospody

 • Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů

Z odboru sociálních věcí

Sociální práce na obcích – 2. část
V úvodní části jsme slíbili čtenářům, 

že přiblížíme sociální práci na obcích na 
konkrétních, ale anonymních případech. 
Zde je jeden z nich:

Začátkem ledna 2013 se dostavila na 
odbor sociálních věcí paní Jana s žádostí 
o pomoc při doplnění údajů vyžádaných 
okresním soudem. Následně bylo zjiště-
no, že klientka podala žalobu o rozvod 
manželství. V žalobě chyběly některé 
údaje a nebyly přiloženy důkazy (od-
dací list). Sociální pracovnice pomohla 
odstranit paní Janě nedostatky podání 
a současně zjistila, že její příjmy jsou 
nízké a paní Jana by mohla podat k sou-
du i žádost o osvobození od soudních 
poplatků. S pomocí sociální pracovnice 
byla tedy podána i žádost o osvobození 
od soudních poplatků, které soud oprav-
du vyhověl.

Paní Jana přicházela za sociální pra-
covnicí v následujícím období opako-
vaně a postupně se svěřovala se svými 
dlouhodobě neřešenými problémy hlav-
ně ze společného soužití s manželem. 
Pan Josef, manžel Jany, už desítky let 
nadměrně užíval alkoholické nápoje 
a paní Janu slovně i fyzicky napadal. 
Přestože byli dosud manželé, stejně byd-
leli v oddělených prostorách domu, který 
měli vyklidit. Vlastník, přestože žádnou 
povinnost vůči nim neměl, jim nabídl 
přestěhování do malého bytu. Pan Josef 
a paní Jana odmítali přestěhování a do-
mnívali se, že by měli dostat byty dva. 
Sociální pracovnici se podařilo alespoň 
klientce vysvětlit, že vlastník nemovi-
tosti vůči nim žádnou povinnost nemá 
a paní Jana se tedy následně přestěhova-
la alespoň sama.

Paní Jana za celou dobu soužití ne-
znala příjmy manžela a jejich výši, ka-
ždý si žil „za svoje“ a nekomunikovali 
spolu. Bohužel paní Jana neznala také 
závazky, které manžel za doby trvá-
ní uzavřel a hlavně dluhy, které vzešly 
z těchto závazků pro jejich neplnění. 
Sociální pracovnici se podařilo navázat 
komunikaci s panem Josefem, který byl 
alespoň ochoten sdělit věřitele a původ-
ní výši závazků. Sociální pracovnice se 
souhlasem obou manželů zjistila aktuál-
ní výši dluhů a ověřila, zda jsou splněny 
podmínky pro „osobní bankrot“ (dluhy 
nevznikly z podnikání, dlužník má více 
věřitelů a jeho pravidelné příjmy umož-
ňují v průběhu 5 let uhradit nejméně 

30 % svých závazků). Protože zde tato 
možnost byla, sociální pracovnice sjed-
nala manželům první schůzku v Ob-
čanské poradně Havlíčkův Brod, jejíž 
pracovníci budou bezplatně manželům 
vypomáhat radami při sepsání žádosti 
o oddlužení k soudu.

Paní Jana zatím žije odděleně od 
manžela, ale žalobu o rozvod manžel-
ství vzala zpět a čeká, zda soud vyho-
ví jejich žádosti na oddlužení, protože 
sama se svým skromným příjmem by 
na podmínky oddlužení nedosáhla. Po-
kud nebude oddlužení schváleno, čeká 
ji doživotní exekuce na důchod (výkon 
rozhodnutí srážkami z důchodu), ale 
s pomocí sociální pracovnice již ví, s ja-

kou nezabavitelnou částkou bude žít a je 
schopna upravit své hospodaření.

Zpočátku měla paní Jana sice nesplni-
telná očekávání, že za dluhy zodpovídá 
pouze manžel a sociální pracovnice jí 
pomůže se zcela těchto závazků zpros-
tit nebo zajistí finanční prostředky na 
jejich úhradu, ale postupně se smířila 
s tím, že ji čeká složitější cesta. Situaci 
přijala jako trest za dlouhodobé neřešení 
problémů a jejich popírání. Tím, že měla 
a má možnost hledat podporu sociální 
pracovnice při řešení svých problémů, 
našla ale vnitřní rovnováhu.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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▶

Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci srpnu 2013 
řešila celkem 51 přestupků. Z tohoto 
počtu bylo na místě řešeno v blokovém 
řízení 50 přestupků, 1 byl oznámen 
správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 6 písemností na 
žádost ostatních orgánů. Provedli jsme 
odchyt tří psů, všechny jsme předali 
majitelům. V odchytovém zařízení ne-
máme k 31. 8. žádného pejska.

Dne 6. srpna při hlídkové službě 
strážníci v ulici Na Bradle u skateboar-

dového hřiště kontrolovali skupinku 
mládeže. V těchto místech platí tzv. al-
koholová vyhláška. Jedna šestnáctiletá 
dívka, která zde alkohol konzumovala, 
byla na místě řešena bl. pokutou. Dále 
byla provedena dechová zkouška s vý-
sledkem 0,51 promile alkoholu v krvi. 
O chvíli později si ji na služebně měst-
ské policie přebíral zákonný zástupce.

Dne 9. srpna strážníci v odpoledních 
hodinách přijali oznámení, že v ulici 
Komenského volně pobíhá pes. Po pří-

Z odboru životního prostředí

Pálení listí aneb Kam s ním?
S nadcházejícím podzimem se při-

blížila doba, kdy většina z nás sklidila 
poslední plody a začala připravovat za-
hradu k zimnímu spánku. Snad nejzře-
telnějším projevem podzimních prací na 
zahrádkách bývá hustý pozvolna stou-
pající kouř z páleného vlhkého listí, natě, 
trávy, větviček atp. Nezřídka se stává, že 
se kouř líně valí po zemi či nízko nad 
zemí a obtěžuje široké okolí.

Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, se jedná o znečiš-
ťování ovzduší, proto je § 16 odst. 4 
stanoveno, že v otevřeném ohništi lze 
spalovat jen suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami. Z to-
hoto ustanovení jednoznačně vyplývá, 
že pálení např. i mokrého či vlhkého listí, 
trávy, natí, větví apod. je zakázané a do-
konce i pokutovatelné, a to až do výše 
50 000 Kč.

Kam ale s takovým materiálem, když 
podzimní slunce už ztrácí sílu či je už 
zcela skryto za mraky a není možno jej 
usušit a spálit? Rozhodně ne do lesa či 
do škarpy u silnice, protože legislativa 
na takové počínání nahlíží jako na zalo-
žení nedovolené skládky odpadu!

Tento materiál můžete:
• zkompostovat na vlastním pozem-

ku nebo

• bezplatně uložit do hnědých kontej-
nerů umístěných po městě na někte-
rých stanovištích kontejnerů na tří-
děný odpad nebo

• předat bezplatně (občan Světlé 
n. S a místních částí) k tzv. komu-
nitnímu kompostování do areálu 
Střediska nakládání s odpady Rozi-
nov (areál skládky).

Zde uvádíme provozní dobu v areálu 
skládky:

Letní období: 1. dubna – 31. října
Pondělí: 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý: 7:00 – 11:30 12:00 – 14.30
Středa: 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
1. sobota v měsíci 8:00 – 12:00

Zimní období: 1. listopadu – 31. března
Pondělí: 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
1. sobota v měsíci 8:00 – 12:00

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateř-

ská škola
Úterý 8. 10. 2013
• Horní Březinka – křižovatka smě-

rem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – 

v kopci na plácku u SH
• Dolní Březinka – pod č. p. 34 - obora
• Sázavská ulice – pod č. 584
Středa 9. 10. 2013
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u auto-

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

ská ul. – u sběrného hnízda
• Komenského – parkoviště u ZŠ
Čtvrtek 10. 10. 2013
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou 

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

lovny
Pondělí 14. 10. 2013
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. p. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbi-

tova
Úterý 15. 10. 2013
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle 

č. p. 594
Středa 16. 10. 2013
• Nad Tratí – č. p. 467
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ
Čtvrtek 17. 10. 2013
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u váhy
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945
Pondělí 21. 10. 2013
• Závidkovice – náves nad kulturním 

domem
• Na Rozkoši u parkoviště TBS
• Kolovratova ulice – u křižovatky 

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

– Diskont
Úterý 22. 10. 2013
• Josefodol – parkoviště u skláren
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U Stromečku, č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před 

vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Středa 23. 10. 2013
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – kři-

žovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovat-

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

Čtvrtek 24. 10. 2013
• Nad Cihelnou – za křižovatkou 

s Havířskou ul., slepá ulice nad 
hřbitovem

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

Krajský koordinátor BESIP pro Kraj 
Vysočina a odbor dopravy Městského úřa-
du Světlá n. S. společně s panem Tomášem 
Kritznerem – jízdní kola Leština u Světlé 
n. S. pořádal dne 17. srpna 2013 v čase od 
8 do 11 hod. na cyklostezce ve Světlé nad 
Sázavou preventivní akci BEZPEČNÝ 
CYKLISTA. Tato akce byla zaměřena 

na malé i velké cyklisty a in-line bruslaře. 
Probíhala za velice pěkného počasí, kdy 
si našly cestu na uvedenou cyklostezku 
desítky cyklistů. Zde je čekalo nejprve 
zodpovězení malého dopravního testu pro 
cyklisty, dále pak kontrola technického 
stavu jejich kol. Odměnou za dobře zod-
povězený test byla vždy malá věcná cena. 

Značné množství cyklistů bylo zaskočeno 
špatným nebo nevyhovujícím technický 
stavem svých jednostopých miláčků. Ně-
kde stačilo dotáhnout lanko, jinde pak byla 
doporučena návštěva specializovaného cy-
kloservisu. Dále si všichni mohli vyzkou-
šet takzvané „opilecké brýle“, které navo-
zovaly dojem jednoho promile alkoholu 
v těle. Všechny zúčastněné cyklisty to při 
chůzi po bílé vodící čáře lehce „táhlo“ vle-
vo i vpravo a našel se pouze jeden cyklista, 
který udržel chůzi po bílé čáře. Že by byl 
zvyklý?

Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na realizace této akce, ale také všem, 
kteří se jí zúčastnili a doufáme, že se akce 
v tomto či podobném duchu budou dále 
pořádat. Jako spolupořadatelé musíme 
říci, že zájem cyklistů nás mile překvapil 
a utvrdil v dojmu, že pořádání těchto bez-
pečnostně preventivních akcí má ať pro 
děti či pro dospělé vždy značný význam 
a oblibu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat i po-
licistům Obvodního oddělení Policie ČR 
Světlá nad Sázavou za jejich účast a rady 
cyklistům, které při této akci rovněž po-
skytovali.

Ing. Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

jezdu na místo byl pes uspán pomocí 
narkotizační střely. Následně byl zjiš-
těn majitel, kterému byl předán. Vše 
bylo na místě vyřešeno v blokovém ří-
zení.

Dne 19. srpna v odpoledních hodi-
nách strážník v místní části Dolní Bře-
zinka řešil skupinu čtyř mužů, kteří zde 
nabízeli zboží. Tržní řád zakazuje po-
domní prodej. Vše bylo na místě řešeno 
v blokovém řízení.

Dne 23. srpna strážník v odpoledních 
hodinách řešil dva muže v ulici Jeleno-
va u ZŠ. Ti zde konzumovali alkohol, ač 
je to tzv. alkoholovou vyhláškou zaká-
záno. Vše bylo na místě vyřešeno v blo-
kovém řízení.

Dne 28. srpna strážník přijal tel. 
oznámení, že u místní části Žebrákov 
je znečištěná komunikace od bláta. Po 
příjezdu na místo byla provedena do-
kumentace, následně zjištěn viník. Ten 
provedl úklid a vše uvedl do pořádku.

Dne 29. srpna v ranních hodinách 
strážníci přivolali RZS muži, který 
zkolaboval v prostoru náměstí. V srp-
nu jsme provedli tři měření rychlosti 
vozidel.

Zdeněk Novák
velitel MP

Kriminalita na Světelsku

Dne 21. 8. po předchozím požití alko-
holu podezřelý T. J. v místě svého bydliště 
verbálně napadl svou manželku. Z důvodu 
jeho pokračujícího jednání byl hlídkou po-
licie zajištěn a následně převezen na proti-
alkoholní záchytnou stanici.

Ve večerních hodinách dne 22. 8. řidič 
H. V. řídil motocykl, aniž by byl držitelem 
příslušného řidičského oprávnění. Ani 
samotný motocykl nesplňoval podmínky 
pro provoz na pozemní komunikaci. Rov-
něž podezřelý P. L. vykonal jízdu s moto-
rovým vozidlem a kontrolou policie bylo 
zjištěno, že vozidlo je dočasně vyřazeno 
z evidence motorových vozidel a řidič ne-
vlastní příslušné řidičské oprávnění.

Podezřelý R. CH. v době od 23. 8. do 
30. 8. vnikl na pozemek zahrady rodinné-
ho domu ve Světlé n. S. tak, že prostříhal 
drátěné oplocení, vnikl na zahradu rodin-
ného domu, kde odcizil roxorové pruty 
a další železnou kulatinu, vše prodal do 
sběrných surovin a finanční hotovost si 
ponechal pro svou potřebu. Jmenovaný se 
dopustil přečinu krádeže, přestože byl za 

takový čin odsouzen v posledních třech 
letech okresním soudem. Jmenovanému 
bylo sděleno podezření z přečinu krádeže 
a spisový materiál postoupen na okresní 
státní zastupitelství.

Neznámý pachatel opakovaně vnikl do 
hasičské klubovny v obci Malčín tím způ-
sobem, že rozlomil bezpečnostní vložku 
hlavních dveří objektu, vnikl do těchto 
prostor budovy, kde vše prohledal a odci-
zil tři kusy nerezových pivních sudů a kar-
tony cigaret, čímž způsobil poškozeným 
škodu ve výši 13 000 Kč.

Neznámý pachatel vnikl v době od 
26. 8. do 27. 8. nezjištěným způsobem do 
uzamčené restaurace Pohoda ve Světlé 
nad Sázavou, kde odcizil z příruční po-
kladny finanční hotovost.

V době od 8. 9. do 9. 9. neznámý pacha-
tel v obci Příseka rozbil zadní okna pátých 
dveří zaparkovaného motorového vozidla 
zn. Ford Transit, čímž způsobil škodu ve 
výši 8 000 Kč.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR Světlá n. S.

policejní stanice Ledeč nad Sázavou
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Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – informace
Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve 
svém volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad 
na jeho žádost voličský průkaz. Volič-
ský průkaz umožňuje voliči volit v kte-
rémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky, ale i ve zvláštním 
stálém volebním okrsku na zastupitel-
ském úřadě.

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu pouze na obecním úřa-
dě v místě svého trvalého pobytu, tedy 

v místě, kde je zapsán do stálého se-
znamu voličů. O voličský průkaz může 
volič požádat ode dne vyhlášení voleb, 
tj. od 28. 8. 2013.

Žádost o vydání voličského průka-
zu pro volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR konané ve dnech 
25. října a 26. října 2013 je možné:

• podat v listinné podobě nejpoz-
ději do 18. 10. 2013. Tato žádost 
musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem žadatele o voličský 
průkaz. Žádost je možné zaslat 
i v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým 

podpisem voliče nebo prostřed-
nictvím datové schránky.

• podat osobně na Městském úřadě 
Světlá n. S., nám. Trčků z Lípy 18, 
kancelář č. 212 (matrika, eviden-
ce obyvatel, tel. 569 496 685) nej-
později do 23. 10. 2013 do 16.00 
hod.

• Vzorová žádost tvoří přílohu této 
informace a je zveřejněna i ve for-
mulářích odboru správního, škol-
ství a živnostenského na www.
svetlans.cz

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

VolBy 25. a 26. října
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nové město – dům č. p. 69
Vzhledem k tomu, že k domu neexis-

tuje složka dokumentů ani v archivu sta-
vebního úřadu ani v SOA v Havlíčkově 

Brodě, jsou následující informace o něm 
více než kusé.

První známá zmínka o domě je z roku 
1820, prvními známými majiteli jsou 

v roce 1848 krejčí Josef (*1804) a Bar-
bora (*1802) Přenosilovi. Jejich syn 
Hynek (*1830) se stal majitelem domu 
v roce 1884, v roce 1903 byla majitel-
kou Anna Přenosilová, 1908 Hynek 
Přenosil, 1915 malíř skla Maxmilián 
Boudník (*13. 11. 1875) s manželkou 
Klárou (*8. 8. 1884). Kromě nich zde 
podle volebního seznamu z roku 1921 
bydleli soukromnice Anna Přenosilová 
(*15. 8. 1840) a dělnice Františka Pavlo-
vá (*21. 10. 1878)

V roce 1953 se majitelkou domu stala 
Božena Vlčková. Kdy byla provedena 
demolice domu, se zatím nepodařilo 
zjistit.

-jv-

Místo konání voleb ve 
volebním okrsku č. 3

Při volbě prezidenta ČR letos v lednu se osvědčilo nově 
zvolené místo konání voleb ve volebním okrsku č. 3, tedy 
ve volebním okrsku pro voliče přihlášené k trvalému po-
bytu v ulicích Komenského, U Dílen, Čapkova, Kolovra-
tova, Revoluční, Nová čtvrť, Boženy Němcové, Na Hrázi, 
Nad Tratí, Zelená, Krátká, Havířská, Zahrádecká, Nad 
Cihelnou, Sadová, Na Úvoze a v místních částech Horní 
a Dolní Dlužiny a Opatovice, kterým se stala budova ZŠ 
Komenského v Komenského ul., proto budeme zvolený 
prostor i nadále využívat pro volební místnost.

Na stránkách města www.svetlans.cz najdete i další 
zveřejňované dokumenty týkající se voleb, které jsou 
rovněž zveřejňovány v tištěné podobě na úřední des-
ce. Případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel. čísle 
569 496 616, příp. 724 180 514.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ
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Po vlastních po vlasti

Po prázdninách odpočatí žáci ZŠ 
Komenského ulice již po třetí vyrazili 
na zajímavá místa Krkonoš.

Pětidenní pobyt jsme zahájili rovnou 
výstupem na Sněžku. Přestože počasí na 
Špindlerovce připomínalo mlhavý Lon-
dýn, cesta okolo Malého Šišáku a Maly 
Staw nás k vrcholu Sněžky dovedla.

Během pobytu jsme uskutečnili vý-
šlapy na „Dědictví doby ledové“, Luč-
ní boudu, Zlaté Návrší, délky tras 
cca 20 km. Kurzu se zúčastnily děti od 
sedmé do deváté třídy.

Kvalitní zázemí nám poskytli manželé 
Malkrabovi v penziónu Enzián ve Sva-
tém Petru.

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Lenka Včelová

V Čechách
• Před 560 lety 28. října 1453 byl za 

českého krále korunován Ladislav 
Pohrobek z rodu Habsburků, zem-
ským správcem zůstal Jiří z Podě-
brad

• Před 260 lety 13. října 1753 byl vydán 
patent o soupisu obyvatelstva; první 
sčítání proběhlo o rok později, v Če-
chách žilo 1,97 miliónu, na Moravě 
a ve Slezsku 1,04 miliónu obyvatel

Ve světě vědy a techniky
• Před 280 lety v roce 1733 John Kay 

vynalezl v Anglii tkalcovský stav 
s rychloběžným člunkem

• Před 90 lety v roce 1923 byla ve Švéd-
sku vynalezena absorpční lednička

Ve Světlé nad Sázavou
• Před 190 lety v roce 1823 byla zří-

zena učebna pro druhou třídu svě-
telské školy

• Před 110 lety 22. října 1903 se man-
želům Františkovi a Josefě Janou-
chovým narodil syn, celým jménem 
Jaroslav Alois Jan Janouch, pozdější 
učitel, překladatel z polštiny a spi-
sovatel, autor dobrodružných knih 
pro mládež, např. Pro čest a slávu 
a U Toledské brány, a několika knih 
pohádek pro děti.

Josef Böhm

Stalo se

Konec školky v Pěšinkách

Mateřskou školou v Pěšinkách prošlo 
za léta jejího provozu mnoho malých 
Světeláků. Všichni budeme s nostalgií 
vzpomínat na léta strávená v této malé 
školce s příjemnou rodinnou atmosférou. 
Ale dost vzpomínání!

Kolektiv dětí z Pěšinek se přestěhoval 
do nově zrekonstruovaných prostor ve 
školce Na Sídlišti. Stěhování z Pěšinek 
do nového by se dalo nazvat „Akce ku-
lový blesk“. V pondělí 26. srpna se pře-

dávaly nové prostory, v úterý úklid, ve 
středu stěhování, čtvrtek a pátek vyba-
lování a v pondělí 2. září jsme přivítali 
děti a rodiče v novém. Musím poděko-
vat rodičům, kteří ochotně přiložili ruku 
k dílu a vydatně pomohli při stěhování.

Na závěr bych ráda popřála dětem, aby 
se do nové školky těšily a rodičům, aby 
byli spokojeni s péčí o své ratolesti.

J. Chládová

MC Rolnička v novém

Vážené maminky a tatínkové, začátkem 
měsíce září došlo k přesunutí MC Rolnič-
ka do Sportovního zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o. Stalo se tak z důvodu nevyho-
vujícího technického stavu MC Rolnička 
v Sázavské ulici.

Náš dík patří zastupitelům města, kteří 
přišli s nabídkou na přestěhování do no-
vých prostor. K dispozici máme nejen no-
vou místnost pro rodiče s dětmi, ale také 
i místnost pro pohybové aktivity s dětskou 
lezeckou stěnou a žíněnkami. Nechybí zde 
ani kuchyňka nebo sprchový kout s přeba-
lovacím pultem. Místa pro parkování, ko-
čárkárna, výtah, bezbariérový přístup – to 
vše je samozřejmostí. MC Rolničku nalez-
nete v prvním patře ve dveřích 221.

Iva Vosyková
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Přírodní zahrada v akademii

V průběhu letních měsíců byla plně 
dokončena školní přírodní zahrada 
v prostoru Uměleckoprůmyslové akade-
mie v Sázavské ulici. Do finální fáze se 
tak dostává projekt Kraje Vysočina na-
zvaný Přírodní zahrady 2012, kterého se 
budováním zahrady účastníme.

Za svědomité péče zaměstnanců školy 
a pravidelného zalévání na jaře vybu-

dovaný základ záhrady krásně obrostl 
a vysazené rostliny spolu s většinou 
dřevin se stabilně uchytily. Jezírko s po-
tůčkem a vodním rostlinstvem ve svěží 
zeleni krásně vyniklo. Prostranství mezi 
budovou DM II a DM III nyní tvoří vý-
znamnou klidovou a relaxační zónu are-
álu školy. Zahradu je možno v provozní 
době školy navštívit a zhlédnout též vy-
stavené umělecké práce. Vegetace je do-
plněna keramickými popiskami, aby byl 
návštěvník informován, co zde bylo vše 
vysazeno.

Věříme, že výstavba zahrady potěšila 
všechny žáky a pracovníky školy, neboť 
stála nemalé množství finančních pro-
středků a řada prací byla povedena své-
pomocí díky píli žáků.

Mgr. Michal Šimek
Foto: Mgr. Leoš Poříz

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

www.hb.charita.cz

Program na říjen:

Pondělí: 8:30 – 11:30 hod.
„Za oponou“ – rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.

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

Úterý: 9:00 – 10:00 hod.
„Hudební školička“ – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička

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

Pátek: 8:30 – 11:30 hod.
„Za oponou“ – viz pondělí
„Chobotnice“ – viz pondělí
„Klokánek“ – pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte:
Opičí dráha – 4. 10. 
Horolezecká stěna – 11. 10. 
Cvičení s míči – 25. 10. 

Keramická dílnička:
 16. 10. Projekt Létající balón
 30. 10. Dokončení projektu Létající balón

Výtvarná dílna:
 2. 10. Tvoříme z FIMO hmoty (výrobu ne-

cháme zcela na fantazii maminek)
 7. 10. Jmenovky ze špejlí.
 9. 10. Veselé ovoce z papíru.
 14. 10. Malování na malé zrcadlo.
 21. 10. Sluníčka z čajových kalíšků.
 23. 10. Veselá sovička z papíru.
 28. 10. Zdobení vařečky pro radost.
 30. 10. Dodělání FIMO výrobků.

https://www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…

Z Domova pro seniory

Dne 12. 8. se uskutečnila (přestože byly 
prázdniny) již sedmá přednáška sluneč-
ního věku na téma Divoká Afrika. Před-
nášejícím byl pan Radek Klimeš. Hovořil 
převážně o afrických zvířatech. S sebou 
donesl i zajímavé fotografie. Za poutavou 
přednášku děkujeme.

Dne 29. 8. jsme přijali pozvání Domova 
pro seniory U Panských v Havlíčkově Bro-
dě. Domov oslavoval výročí jeho vzniku 
a pro tuto příležitost si nechali vytesat so-
chu, která stojí na zahradě domova a která 
byla v tento den slavnostně odkryta. Za 
doprovodu kapely jsme si prohlédli do-
mov a spokojeni se vrátili zpět do našeho. 
Naše fotografie u odkryté sochy se natolik 
podařily, že jsme se dostali i do interne-
tových novin. Za pozvání a pohostinnost 
zaměstnanců děkujeme.

V pondělí 2. 9. jsme se letos poprvé vy-
pravili do lesa na houby. Košíků jsme měli 
mnoho, nenaplnili jsme je ale po okraj. 

Hub na nás v lese moc nečekalo, za to bylo 
krásné počasí a všichni jsme si výlet užili.

Dne 5. 9. se uskutečnily každoroční 
sportovní hry k výročí otevření Domova 
pro seniory ve Světlé nad Sázavou. Dosta-
vila se soutěžní družstva z okolí a soupe-
řila v nenáročných disciplínách na téma 
film. K tanci a poslechu zahrála skupina 
Č.A.S.S. Hostem byla známá herečka a pa-
tronka domova paní Květa Fialová, která 
celou akci zahájila společně s panem ředi-
telem Hnikem a vítězům i poraženým pře-
dala ceny v doprovodu „Švejka“. Taneční 
zábava pokračovala až do večeře.

Dne 12. 9. jsme přijali pozvání Domo-
va Háj na podzimní hry. Tématem soutěží 
byla cesta kolem světa. V soutěžích se naši 
obyvatelé umístili na krásném čtvrtém 
místě. Následovalo bohaté občerstvení za 
hudebního doprovodu. Za pozvání děku-
jeme.

Monika Horáková

V pondělí 21. října od 16.00 hod.
se v sále Domova pro seniory Sociálního centra 

Světlá n. S. uskuteční

Křeslo pro hosta
s mistryní světa v dráhové cyklistice

Jarmilou Machačovou
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Michal Horáček: Mezi námi (Písně, básně, otázky…)

Jedním z nejžádanějších hudebních 
představení roku 2013 je Horáčko-
vo Mezi námi. A z patnácti letošních 
zastavení bude jedno i ve Světlé nad 
Sázavou! Písně veřejností i kritikou 
oceňovaného textaře zazní v divadel-
ním sále a uvede je přímo autor. Za 

doprovodu kvarteta Mateje Benka 
zazpívají Ondřej Ruml, Lenka Nová 
a František Segrado.

Projekt Mezi námi je vůbec prvním 
recitálem písní Michala Horáčka, kte-
rého se přímo účastní jako vystupující. 

V programu působí jako vypravěč, před-
staví svou poezii, prolne ji s historkami 
a básněmi, které souvisejí s jeho jednot-
livými hudebními projekty. 

Během devadesátiminutového pořadu 
spojí mimořádný textař své improvizo-
vané úvahy o nadčasových i právě aktu-

álních tématech s písněmi, interpretova-
nými talentovanými umělci a šansoniéry, 
kteří za hudebního doprovodu zpívají 
písně z autorovy spolupráce s Petrem 
Hapkou a z projektů Kudykam a Český 
kalendář. 

Celý večer je tak trochu semaforského 
stylu, všichni účastníci jsou neustále na 
pódiu.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
6. listopadu 2013 od 19. hodin.
Vstupné: 190, 240, 250 a 260 Kč. 
Předprodej vstupenek od 16. 10. ve 

světelském turistickém informačním 
centru, tel. 569 496 676, info@svetlans.
cz.



Světelský zpravodaj říjen 2013 strana 18

Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.
zve nejen malé diváky, ale i dospělé 

příznivce pohádek na divadelní 
představení pražského Divadla 

Kompanyje

Jak Trautenberk dělal 
Krakonošovi ducha

Výtvarně bohatá pohádka, při níž 
se děti baví a dospělí vzpomínají 
na známé večerníčky. Tentokrát 

ve zcela novém originálním 
příběhu z Krkonoš. Nabubřelý pán 
Trautenberk má své panství hned 

vedle Krakonošova a toť se ví, malý 
pán a velký pán, to nikdy nedělá 

dobrotu. Jednou mu chce zastřelit 
šestnácteráka, pak mu straší na 

blatech jako duch a nakonec 
mu posbírá v revíru ty nejlepší 

houby. Skála horských skřítků se 
za Trautenberkem zavírá pro jeho 

chamtivost, a je na dětech, zda-li ho 
má Krakonoš vysvobodit.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
ve čtvrtek 10. října od 9 hod.

Délka představení cca 55 min.
Vstupenky za 45 Kč je možno 

zakoupit půl hodiny před 
představením v pokladně sálu.

Dechovkový festiválek pošesté

Druhou sobotu v září je již malou tra-
dicí, že ve Světlé n. S. tento den patří de-
chovce. Nejinak tomu bylo letos 14. září. 
V pořadí šestém ročníku festiválku Svě-
telské babí léto s dechovkou se publiku 
(škoda, že nepříliš početnému) předsta-
vily dvě dechovky se svými zpěvačkami 
a zpěváky, první z moravské národo-
pisné oblasti Valašsko a druhá z jižních 

Čech. V tříhodinovém programu tedy 
pod taktovkou kapelníků Libora Mikla 
a Radka Hrušky zahráli a zazpívali zlín-
ští Miklovci a Muzikanti z jižních Čech 
z Chýnova u Tábora.

V každém ročníku bývá zvykem i pří-
tomnost hostů festiválku. Pozvání ten-
tokrát přijali a osobně se programu zú-
častnili místostarostka Lenka Arnotová, 
pravidelný host paní Jindřiška Dvořáko-

vá, manželka před třemi lety zesnulého 
skladatele dechovek Vlasty Dvořáka, 
dále pak skladatel, který je v současné 
české a moravské dechové hudbě svý-
mi skladbami prominentně zastoupen, 

a umělecký vedoucí moravské dechovky 
Muzikanti Ladislav Prudík a autor textů 
pro mnoho dechovkových písní Jaroslav 
Hájek. Muzikanty a zpěváky tohoto hu-
debního žánru si přijely také poslechnout 
textařka Míla Dvořáková a zpěvačka de-
chovky Pardubická 6 Lenka Čejková.

Zásluhu na tom, že se i letos festiválek 
uskutečnil, mají vedle pořadatele akce 
kulturního zařízení KyTICe také svě-
telské společnosti a firmy Interkonsult, 
JOCHOVO, AMG – Pícha Karel a Pneu-
servis, Ing. Vlastislav Dvořák z Golčova 
Jeníkova a členové MO Českého zahrád-
kářského svazu.

Text a foto: Zdeňka Horní

Miklovci

Pohled do hlediště

Muzikanti z jižních Čech
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▶

Škola ve vězení

Ojedinělou výstavu, která byla za-
hájena slavnostní vernisáží 4. září, 
instalovali pedagogové Školského 
vzdělávacího střediska Věznice Světlá 
n. S. v městské Galerii Na Půdě u příle-
žitostí 10. výročí jejich činnosti.

Slavnostního zahájení výstavy se zú-
častnili nejvyšší zástupci města Světlá 
nad Sázavou, věznice, Středního odbor-
ného učiliště Vězeňské služby ČR, jehož 
je školské vzdělávací středisko odlouče-
ným pracovištěm, a další hosté. Krátkým 
proslovem výstavu otevřela vedoucí ŠVS 
Jana Koukalová. Přivítala místostarostku 

města Lenku Arnotovou, 1. zástupce ře-
ditelky věznice Jaromíra Bricha, ředite-
le SOU Vězeňské služby Martina Váňu 
a ostatní přítomné.

Vysvětlila důvod a význam výstavy, 
která představuje výsledky desetileté 
práce pedagogů vězeňské školy, jejichž 
žákyněmi jsou odsouzené ženy různých 
věkových, sociálních a národnostních 
skupin. V krátkosti naznačila, co jednotli-
vé součásti expozice vyjadřují a co výsta-
va nabízí jako celek.

Návštěvníci si mohou prohlédnout třídu 
s tabulí a lavicemi, na kterých jsou učeb-

nice a sešity s nedopsanými poznámkami, 
o kus dál vězeňskou celu – 4 m2 prostoru, 
který se na přesně vymezený čas stává 
pro odsouzené domovem a jako ostrý pro-
tiklad této kruté realitě domov vysněný, 
po kterém ženy ve vězení touží a který si 
chtějí po návratu na svobodu vybudovat.

Všechny vystavované předměty jsou 
výsledkem teoretické a praktické výuky. 
Vznikly ve vězeňské škole v rukou odsou-
zených nebo se vzděláváním vězňů souvi-
sí. Po stěnách galerie jsou panely s úryv-
ky z deníku mladistvé odsouzené, která 
stačila před propuštěním na svobodu 

10. listopadu (neděle) od 15 hod. v divadelním sále
Malované ZOO
Zábavný pořad, ve kterém se zpívá, kreslí a před zraky dětí vytváří ZOO. Spo-

jení známého ilustrátora pro děti Adolfa Dudka a Zdeňka Kačora, který ve svých 
kabaretech zpívá vlastní písně. Děti jsou zapojené do děje jak zpěvem, tak malo-
váním zvířátek s A. Dudkem.

Délka představení cca 60 min.
Vstupné: 60 Kč. Předprodej vstupenek od 21. října v TIC, tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz.

14. listopadu od 8.30 a 10.30 hod. v divadelním sále
S kouzly kolem světa
Dětské představení iluzionisty Pavla Kožíška je velkou kouzelnickou cestou 

kolem světa. Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás 
čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem čarovat 
přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí. Bezva zábava nejen pro děti. 
Po představení bude v případě zájmu možné pro děti uspořádat autogramiádu.

Účinkují: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková
Délka pořadu 60 min.

22. listopadu od 19 hod. v divadelním sále
Španělský večer s Carmen
Hudebně taneční projekt, ve kterém se vedle naší přední mezzosopranistky 

Edity Adlerové, sólistky Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii, představí 
doprovodná flamencová skupina Miroslava Žáry. Celý program doplňuje atrak-
tivní vystoupení mistryně-tanečnice flamenca Loly Karpenky (Bělorusko), která 
představí tanec flamenco v  různých podobách. Kostýmy pro roli Carmen jsou 
z dílny světoznámého návrháře Osmanyho Laffity. Pokud chcete slyšet nádherné, 
vášnivé a zároveň tklivé árie z Bizetovy opery Carmen, zachované v původní po-
době a zpívané tradičním způsobem, prostřídané charakteristickým španělským 
tancem flamenco, máte jedinečnou příležitost.

Dokonalý hudební zážitek obohatí společně s  kytarovými vstupy Miroslava 
Žáry, žáka prof. Štěpána Raka, i precizní housle Anny Štěpánové a nemůže chy-
bět ani perkusní nástroj „cajón“ Juraje Papi Garaje, který neodmyslitelně k tomu-
to stylu patří.

Předprodej vstupenek od 1. listopadu v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.

Kulturní zařízení KyTICe připravuje
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Caspari Sofia
V zemi korálového stromu

 – V létě roku 1863 se při plavbě do 
Buenos Aires poznají dvě mladé 
ženy Anna a Viktoria. Obě jsou na 
cestě za svými manžely, Viktoriina 
muže povolaly naléhavé obchody 
na jeho usedlost na severu Argen-
tiny, Annina rodina je naopak chu-
dá. V daleké zemi, s níž si obě spo-
jují velké naděje, se jejich cesty na 
čas rozejdou a jejich osudy se utváří 
úplně jinak, než obě čekaly.

Potter Alexandra
S tebou už nikdy

 – Romantický příběh Lucy a Nata 
o tom, jak to dopadne, když se dívčí 
romantický sen o nalezení toho pra-
vého splní do puntíku.

Theorin Johan
Skrýš

 – Jan Hauger, devětadvacetiletý uči-
tel, přichází pracovat do mateřské 
školky na západním pobřeží Švéd-
ska. Mýtina ale není běžná škol-
ka - sousedí totiž s psychiatrickou 
Klinikou svaté Patricie, zvláštním 
zařízení s ostrahou, kde jsou inter-

nováni psychicky narušení pacha-
telé násilných trestných činů. Mezi 
nimi jsou i rodiče dětí z Mýtiny.

Gruber Václav
Noc s Ďáblem

 – Marek Adamovský je zkušený 
a úspěšný chirurg, který se v cizině 
dozvěděl o smrti svojí mladší sest-
ry Veroniky. Vrací se domů do kraj-
ského města a postupně se ukazuje, 
že úmrtí mladé ženy je trochu pode-
zřelé. Ve Veroničině bytě se potkává 
s její kamarádkou Klárou a spolu se 
snaží najít pravdu. Jakou roli sehrál 
tajemný léčitel? A jakou jeho žena?

Naučná literatura
Sarrazin Thilo
Německo páchá sebevraždu

 – Autor v knize na základě svých 
zkušeností z politiky a státní správy 
podává břitkou, především na čís-
lech a statistikách založenou ana-
lýzu toho, jak Německo podkopává 
samotné základy svého budoucího 
blahobytu, sociálního smíru a spo-
lečenské stability.

Jančíková Eva
Jak se kdysi...

 – Jaký je náš dnešní svět? Hektický, 
uspěchaný, dramatický, bezohled-

Klobouky opět vycházejí

Již před šesti lety spatřily světlo svě-
ta první dva díly Klobouků z Agarve-
ny od mladé světelské autorky Markéty 
Práškové. Další dvě pokračování dob-
rodružné fantazy pro čtenáře všech 
generací však nakladatelství Fragment 
odmítlo vydat s odkazem na úspory 
spojené s ekonomickou krizí. Četné 
dotazy především čtenářů školou po-
vinných však přispěly k tomu, že již 
tento měsíc vyjde celá čtyřdílná sé-
rie u nakladatelství Grada. Jednotlivé 
knihy, které vzájemně propojují dětské 
postavy Adama a Evky, se budou nazý-
vat Rodinné tajemství, Země čarodějů, 
Bílá věštba a Princezna a hvězda. Za-
koupit si je budete moci ve světelském 
knihkupectví paní Bedrníčkové.

Na vydání knih budou navazovat růz-
né akce pro veřejnost, z nichž největší 

bude křest knihy spojený s autorským 
čtením. Proběhne 14. listopadu v Ry-
tířském sále světelského zámku. Další 
podrobnosti budou upřesněny v příš-
tím vydání Světelského zpravodaje.

Jan Prášek
Foto: Marika Machková

získat ve věznici výuční list v oboru 
šití konfekce.

Školské vzdělávací středisko zajišťuje 
pro odsouzené širokou škálu vzdělávacích 
programů a kurzů. Nejvýznamnějším 
je učební obor Textilní a oděvní výroba, 
v němž v loňském školním roce získalo 
výuční list 5 odsouzených žen, 12 odsou-
zených složilo zkoušky z profesní kvalifi-
kace v oboru Šička interiérového vybave-
ní a Úprava a oprava oděvů. Další desítky 
vězeňkyň nabírají vědomosti v kurzech, 
např. praktické rodinné školy, základní 
školy, základy kuchařských prací, obsluhy 
počítače a dalších.

Text: Ing. Eva Hodná
Foto: E. Hodná (1), J. Vála (1), J. Víšek (2)



strana 21 říjen 2013 Světelský zpravodaj

▶

Historie českého skautingu v našem regionu

Z pera světelského
skautského nestora
(pokračování)

V počátku dějin českého skautingu 
se proslavily dvě lokality na Vysoči-
ně – Orlovské lesy u Lipnice nad Sá-
zavou a Sluneční zátoka u Ledče nad 
Sázavou – kde jsou na počest dvou vý-
znamných osobností postaveny čtyři 
památníky.

Druhý příběh se udál opět v regionu 
Kraje Vysočina, a sice ve Sluneční zá-
toce u Ledče nad Sázavou, legendárním 
skautském tábořišti br. Jaroslava Fogla-
ra – Jestřába. K poctě jeho 90. narozenin 
byla směrována druhá světelská výzva, 
opět na podnět br. Mikiho. Navzdory 
tomu, že nebývá zvykem stavět památ-
níky žijícím lidem, br. Foglar souhlasil, 
také proto, že tušil, že mu může prospět, 
když ještě jednou uvidí svou milovanou 
Sluneční zátoku. Ač nemocen a pobýva-
jící v Thomayerově nemocnici v Praze, 
mohl korespondovat a spolupracovat. 

Také spolupráce s br. Pecharem – Plutem 
z Prahy na návrzích bronzové plastiky, 
odznaku, medaile a plakety byla plod-
ná, sám si také objednal u pana Janečka 

z Vamberka odborné odlití krásné bron-
zové plastiky, kterou se rozhodl br. Fo-
glar uhradit ze svého!

Nutno poznamenat, že také ledečtí 
skauti byli ochotni ke spolupráci při 
budování památníku. Hlavní podíl na 
uskutečnění této krásné myšlenky měl 

br. Bay – Tony, vůdce ledečského stře-
diska Junáka, se svými rovery.

Skauti z vysočiny obstarali v lipnic-
kém kamenolomu žulový balvan a Slav-
ný den nastal 5. července 1997, kdy byl 
památník ve Sluneční zátoce odhalen.

Cituji z článku br. Kovaříka – Sonny-
ho z Ledče n. S., co napsal v roce 1997 
pro světelský skautský časopis Marabu:

„Nejvíce si ceníme přítomnosti toho, 
komu náš dík patří mírou největší, bez 
něhož by nebylo dneška, ani jeho krás-
ných devadesát, kterým děkujeme za 
to, že byly naplněny obětí píle, jež nám 
přinesla plody, kterých vděčně užíváme. 
Jeho příběhy jsou stále živé, stále čisté 
a stále naše. Děkujeme Ti, Jestřábe! Dík 
jeho obětavosti a nesmírné energii. Zno-
vu nám dal alespoň v duchu prožít příbě-
hy, které jsme znali zatím jen z četby jeho 
knih. Slyšeli jsme ozvěnu Písně úplňku. 
Ještě jednou dík, Jestřábe!“

Bratr Foglar velmi obdivoval a rád 
opěvoval krásy přírody, Sluneční zátoku 
a řeku Sázavu s jejími balvany a peřeje-
mi na Stvořidlech. Pro něho to bylo 

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

ný, přetechnizovaný. A zapomnět-
livý. Často zapomínáme na to, co 
bylo, co předcházelo dnešku, jací 
byli naši předkové a jak se chova-
li. Nedbáme ke své vlastní škodě na 
veledůležitou moudrost: kdo chce 
porozumět dnešku a zítřku, měl by 
znát včerejšek.

Hodgkinson Tom
Líný rodič

 – Také máte pocit, že jste se stali ot-
roky svých dětí? Z přehnaně zaní-
ceného rodičovství však vede ces-
ta ven. Existuje jednoduché řešení, 
které váš život učiní snazším, ži-
vot vašich dětí radostnějším a učiní 
z nich bytosti šťastné a soběstačné. 
Toto řešení autor nazývá „líné rodi-
čovství“ a jeho mantra zní: „Nechte 

je být.“ Líný rodič je totiž dobrý ro-
dič.

Knihy pro děti a mládež
Čtvrtek Václav
Kočičiny kocourka Damiána

 – Příběhy Damiána a jeho kočičích 
přátel – bitevní kočky Pitipačky, 
pyšné kočky Terezy, hračkočkové 
kočky Jepiny a dalších kočičích ka-
marádů vás zavedou do kouzelné 
pohádkové říše.

Kirschner Miloš
Hurvínek mezi osly

 – Škola? Tak to je pro Hurvínka jen 
velká ztráta času! Copak to k něče-
mu je? Taťulda se beztak jen pravi-
delně rozčiluje nad jeho žákovskou 
knížkou. Kéž by do ní už nikdy ne-

musel vkročit! Když se objeví pra-
podivná osoba jménem Hýkálek, 
Hurvínkovi se přání splní. Oba se 
vydají do města Oslova, kde se do 
školy totiž vůbec nechodí.

Mischke Susanne
Štvanice na vílu

 – Při půlnočním koupání party spo-
lužáků v jezeře se bujná nálada ná-
hle vytratí, když zjistí, že Katrin 
chybí. Její kamarádka Franciska 
nemůže uvěřit, že to byla obyčejná 
nehoda, navíc mají všichni z party 
docela slušný motiv k vraždě. Ale 
při pátrání po vysvětlení se sama 
ocitá v nebezpečí a brzy zjišťuje, 
že nemůže nikomu důvěřovat – ani 
sobě ne…

Eva Kodýmová

Sluneční zátoka 5. července 1997,  
br. Janík – Dan, člen Pražské Dvojky, 

odhaluje památník
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Z odboru životního prostředí

65 let přírodní rezervace Stvořidla
Řekneme-li „Stvořidla“, vybaví se vět-

šině z nás balvanité koryto řeky Sázavy, 
kterým se valí hučící voda. Ale třeba 
rybáři vytane na mysli kapitální pstruh, 
kterého zde ulovil, příteli železnice po-
hled z okna motoráčku na divoké peřeje, 
trampovi kemp na břehu řeky, nejedno-
mu vodákovi díra v loďce, nejedné dív-
ce či slečně opalování uprostřed řeky 
na sluncem vyhřátém kamenu a tak 
bychom mohli pokračovat dále. Málo-

kdo však ví, že letos je tomu 65 let od 
vyhlášení Stvořidel přírodní rezervací. 
Využijme tedy tohoto výročí a poznejme 
Stvořidla trochu blíže.

Ochrana Stvořidel
Stvořidla byla přírodní rezervací vy-

hlášena 31. května 1948 za účelem za-
chování zbytků původního rázu řečiště 
Sázavy a původního rázu krajiny kolem 
řeky Sázavy. Předmětem ochrany je 
především cenný soubor geomorfologic-

místo významné, nezapomenutelné, 
až téměř posvátné. A ve svých 90 letech 
v roce 1997 zde byl naposled!

Sluneční zátoka i po letech vábí dal-
ší a další generace skautů – jaká to síla 
skautských myšlenek a poutavost chla-
peckých románů br. Foglara – Jestřába! 
Hezky a výstižně vyjádřeno na ledeč-
ském turistickém prospektu – Říp čes-
kých skautů.

Na nové turistické mapě Posázaví je 
Sluneční zátoka označena hvězdičkou 
a symbolem památníku významné osob-

nosti. To je dobře a nás skauty toto dů-
stojné označení hřeje.

Sestry a bratři, chcete-li o slavných 
skautech A. B. Svojsíkovi a Jaroslavu 
Foglarovi vědět více, v knihách a skaut-
ských časopisech najdete spoustu in-
formací včetně faktů o historii českého 
skautingu.

***
V letošním roce oslavili Foglarovci 

hned tři kulatá výročí – 100 let od vzni-
ku Pražské Dvojky, 100 let vynálezu 
podsadového stanu a 75. výročí zrození 
Rychlých šípů. Příští pozvánka Fogla-
rovců je na sobotu 14. června 2014, kdy 
si připomenou 80. výročí novinového 
vydání Hochů od Bobří řeky v nedělní 
příloze Slovíčko tehdejšího deníku Čes-
ké slovo.

***
Pořadatelský triumvirát UFO Praha, 

48. klub oldskautů Jestřábi a Foglarovo 

čtenářské bratrstvo Divočáci pořádají 
zimní setkání ve Sluneční zátoce s cílem 
postavit k Foglarovu památníku „čest-
nou stráž“ třinácti sněhuláků. Příští rok 
8. února se bude konat potřetí. Napad-
ne-li dostatek sněhu, bude na programu 
i výprava na protější stráň Na Tabulkách, 
která poskytuje neopakovatelný pohled 
na zátoku „v bílém“.

Oldskauti ve Světlé v příštím roce 
oslavují 90. výročí trvání světelského 
Junáka. Nás, členů Junáka, opravdových 
a věrných svojsíkovskému skautingu, je 

málo a nevíme, jak výročí oslavíme. Po-
ciťujeme očividný pokles zájmu o skau-
ting, ale vstup do Junáka je dobrovolný 
a k přihlášení nelze nikoho nutit. Nikdy 
jsme netoužili, aby nás bylo mnoho, ale 
aby každý, kdo prošel skautským oddí-
lem, dodržoval skautské zásady po celý 
život! Symbolicky tiskneme levici a tě-
šíme se na shledanou se skautským Buď 
připraven!

Text a foto: Miroslav Plachý – Miki 
člen Svojsíkova oddílu,  

družiny Vysočina v Havlíčkově Brodě

Autogramiáda Jaroslava Foglara

Bronzová plastika Jaroslava Foglara
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kých jevů (hluboce zaříznuté údolí po-
seté balvany, kamenité řečiště s četnými 
peřejemi, výchozy skal, suťové svahy) 
a okolní lesní porosty. Přírodní rezerva-
ce zaujímá plochu 243,96 ha (někdy se 
udává 246,39 ha). Levobřežní část Stvo-
řidel je součástí přírodního parku Mele-
chov, který byl vyhlášen v roce 1995.

Vznik Stvořidel
Podle pověsti má na dnešní vzhled 

Stvořidel svou zásluhu čert, který se 
chtěl pomstít línému sedlákovi z úpatí 
Melechova za to, že čerta přechytračil, 
a unikl tak peklu. Čert ze zloby nalámal 
v nedalekém lomě kamení, naplnil jím 
obrovský pytel a letěl sedlákovi zasypat 
pole, aby už nikdy nerodila. Když letěl 
nad údolím Sázavy v místě dnešních 
Stvořidel, začalo pomalu svítat a čert 
ztrácel síly. Proto z pytle postupně usy-
pával kamení. Úplně ztratil sílu s posled-
ním největším kamenem. V místě, kde 
se tak stalo a čert se propadl do země, je 
prý od těch dob brána do pekla. Najde-
te ji snadno. Je právě pod tím největším 
kamenem, který trčí ze země a lidé ho 
pojmenovali Čertův kámen.

Neméně zajímavě vysvětlují vznik 
Stvořidel přírodovědci – geologové. Úze-
mí mezi Světlou n. S. a Ledčí n. S. je 
tvořeno převážně rulami, které snadno 
zvětrávají a vytvářejí nízké oblé kopce 
a široce rozevřená údolí s potoky a ře-
kou Sázavou. Proto krajina v okolí Ledče 
a Světlé je převážně mírně zvlněná. Po-
kud ale vcházíme do Stvořidel, začíná se 
údolí zužovat a svírat, svahy jsou prudší 
a kopce vyšší. Je to způsobeno masivem 

tvrdých hornin – žul, které podstatně 
lépe odolávají zvětrávání a erozi. Z toho-
to důvodu patří žulové kopce jako Žebrá-
kovský kopec, Melechov či Lipnice mezi 
nejvyšší v regionu. Jak je tedy možné, že 
i údolí Stvořidel je tvořeno tvrdou žulou? 
Proč si řeka Sázava nenašla snadnější ces-
tu kolem žulového tělesa měkčími horni-
nami, jak to řeky běžně dělávají? Příběh 
Stvořidel začal v době, kdy ustoupilo kří-
dové moře a krajina byla rovná jako stůl. 
Křídovými usazeninami se líně klikatila 
Prasázava. Její koryto se postupně zaře-
závalo hlouběji a hlouběji, až se tok dostal 
na podloží tvořené rulami a žulami. Jak 
ráda by se teď řeka žule vyhnula, byla už 
ale svázaná vlastním údolím, které jí ne-
dovolilo téci jinudy a donutilo ji poradit 
si i s tvrdou žulou. V průběhu času byly 
z krajiny odneseny i poslední zbytky kří-
dových usazenin a dnes po nich není ani 
stopa – jen podivuhodné údolí v žulách je 
důkazem, že tu kdysi byly.

Květena, zvířena
Většina Stvořidel je pokryta nepůvod-

ními kulturními smrkovými porosty, jen 
místy se zachovaly fragmenty přírodě 
blízkých lesních společenstev. Na skal-
ních výchozech se nacházejí zbytky re-
liktních borů; na suťových úpatích sva-
hů lze ojediněle nalézt smíšené porosty. 
Z rostlin zde rostoucích vzpomeňme 
např. dymnivku dutou, oměj pestrý a la-
kušník štětičkový.

Bohatá je fauna bezobratlých, váza-
ných na peřejnatý vodní tok. Z ptáků se 
zde vyskytuje např. skorec vodní (střed-
ně velký pěvec, který zcela ponořen pod 

vodní hladinu loví z kamenitého dna 
řeky vodní hmyz), ledňáček říční, ko-
nipas horský, výr velký; pozorován byl 
i orel mořský. Stvořidla též obývá zvláš-
tě chráněná vydra říční.

(pokračování příště)
Mgr. Jiří Semerád

vedoucí OŽP

Pět let po pádu skláren

Na počátku října letošního roku tomu 
bylo pět let, kdy se zavřely provozy jedno-
ho z největších zaměstnavatelů na Havlíč-
kobrodsku, skláren Sklo Bohemia, a. s., 
Světlá n. S. Téměř dvanáct stovek lidí 
zůstalo bez práce, krušné chvíle nastaly 

zejména pro rodiny, ve kterých pracovalo 
ve sklárně více členů. 9. října se uskuteč-
nila v městském kině informační schůzka 
pracovníků Úřadu práce Havlíčkův Brod 
s propuštěnými skláři. Pro většinu lidí to 
byla situace zcela nová, neměli práci a mu-
seli jednat s „pracákem.“ Třiadvacátého 
října se vypravilo 150 sklářů do Prahy de-
monstrovat před Úřad vlády ČR proti po-
stupu státu při řešení situace ve sklárnách. 
Tenkrát se Světlá nad Sázavou stala díky 
krachu skláren středem pozornosti sdělo-
vacích prostředků, před branami sklárny 
si dávaly dostaveníčko štáby všech našich 
televizí. Pro Světlou nad Sázavou to byl 
černý měsíc.

Text a foto: jív

Prázdné nádvoří

Osiřelá huť
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Komise pro Ma21 informuje

nepotřebné věci 
potřebným lidem

Ve čtvrtek 5. září uspořádaly členky 
Českého červeného kříže a Českého 
svazu žen ve Světlé n. S. velice zají-
mavou exkurzi do Diakonie Broumov, 
kde se seznámily s tříděním věcí, urče-
ných pro charitu.

V Diakonii Broumov pracuje 120 
zaměstnanců včetně řidičů a manipu-
lačních pracovníků. Ženy – „třídičky“ 

– došlé věci třídí podle druhů, stupně 
poškození, materiálu atd., celkem do 16 
sort. Každá zaměstnankyně roztřídí za 
směnu čtyři tuny materiálu – nejen textil, 
ale i nádobí, hračky, lůžkoviny apod.

Roztříděné věci se balí a posílají po-
dle požadavků charitativních organizací 
do azylových domů v České republice. 
Vyvážejí je i do 15 zemí Afriky a Asie. 
Vyřazené poškozené věci se řežou na 
menší kusy, lisují se a upotřebí v prů-
myslu (např. při čištění strojů), takže nic 
nepřijde nazmar.

Prosíme Vás, až budeme pořádat pra-
videlnou sbírku v místní sokolovně, pod-
pořte tuto charitativní akci pro Diakonii 
Broumov. Odložené věci můžete dávat 
i do žlutých kontejnerů s logem Diako-
nie (bílé kontejnery jsou konkurenční 
firmy, která sbírá použité šatstvo pro se-
cond handy).

Eva Lukešová a Marie Rauerová 
MO ČČK a ČSŽ

Křeslo pro hosta ve světelském zámku

zámkem, který je kulturní památkou. 
Přiznala, že nejprve musí přijít asanace 
všech částí objektu a některé stavební 
úpravy, vše se bude provádět za provozu. 
Postupně by v zámku měly vzniknout 
dva prohlídkové okruhy a trvalá expo-
zice středoevropského sklářství, která 
by se měla do Světlé přemístit ze zámku 
v Praze Tróji. O tom již nyní noví ma-

jitelé jednají s Uměleckoprůmyslovým 
muzeem v Praze. Došlo i na otázky z pu-
blika a paní Degerme odpovídala zpříma, 
věcně. Na otázku, co bude se zimní za-
hradou, odpověděla: „Pochopitelně zim-
ní zahradu zrekonstruujeme a necháme 
přístupnou veřejnosti, navíc bychom 
chtěli v jejím sousedství vybudovat sva-
tební apartmán, pro případ, že se budou 
na zámku konat svatby.“ Nevyhnula se 
ani odpovědi na otázku, z čeho chtějí 

opravy a provoz zámku financovat. Při-
znala, že si jsou vědomi, že budou muset 
větší část financovat z vlastních finanč-
ních prostředků, něco málo získají z pro-
vozu zámku a pokud to bude možné, vy-
užijí dotací na obnovu památek. Širokou 
veřejnost paní Degerme uklidnila, když 
na otázku, jak to bude se zpřístupněním 
zámeckého parku, odpověděla: „Na vyu-

žívání zámeckého parku se pro veřejnost 
nic nemění, to je jedna z podmínek kup-
ní smlouvy, stejně jako využívání Rytíř-
ského sálu městem Světlá nad Sázavou 
a v zámku i nadále bude fungovat Muze-
um Světelska.“

V druhé části pořadu usedla do křesla, 
určenému hostu pořadu, populární diva-
delní a filmová herečka Květa Fialová, 
která je již po několik let patronkou svě-
telského Domova důchodců. Vyprávěla 
o svém bohatém hereckém životě, život-
ní filosofii a také odpovídala na dotazy 
z publika. Na závěr svého vystoupení 
pronesla zajímavou větu. „Máte krásný 
zámek, máte štěstí, že se našli andělé, 
kteří zámek koupili a budou se o něj sta-
rat.“ Zda byla tato myšlenka pravdivá, 
ukáže teprve budoucnost.

Text a foto: jív

Ve čtvrtek 5. září se v Rytířském sále 
světelského zámku uskutečnil zábavný 
pořad Křeslo pro hosta, který ti dříve 
narození znali z osmdesátých let minu-
lého století z tehdy ještě Československé 
televize. Tentokrát setkání se zajímavý-
mi osobnostmi zprostředkoval Domov 
důchodců – sociální centrum Světlá nad 
Sázavou u příležitosti 13 let svého trvání. 
Ač se tato akce zábavy a poučení konala 
v dopoledních hodinách, vzbudila u ve-
řejnosti značný zájem, o čemž svědčil 
zcela zaplněný Rytířský sál zámku. Hos-
tem nebo spíše hosty byli noví majitelé 
zámku Helena a Viktor Degerme, kteří 
den předtím zmíněnou nemovitost kou-
pili od města Světlá n. S., a tak oba milé 
hosty přivítal starosta města Jan Tourek 
u nich doma. Hned po té se slova ujala 
paní Helena Degerme, všem přítomným 
sdělila ty nejbližší plány, jaké mají se 

Vítání podzimu
3. ročník se konal v zámeckém par-

ku v sobotu 31. srpna. Po celý den pro-
bíhaly ukázky řemesel, trhy a tvořivé 
dílny, prezentoval se Šachový klub 
Světlá n. S. a Vlastivědný spolek Svě-
telsko, který tradičně otevřel muzeum. 
Využitý byl i skákací hrad, který za-
jistila místní organizace ČSSD. O ob-
čerstvení se postaral p. Mutl z Dublin 
Baru a o fotodokumentaci Fotoklub 
Světlá n. S.

Dopoledne návštěvníci hojně využí-
vali zdravotní poradenství a preventiv-
ní vyšetření Českého červeného kříže 
Kutná Hora a České průmyslové zdra-
votní pojišťovny.

Odpolední program zpestřilo vystou-
pení účastníků příměstského tábora 
Taneční cvičení, které pořádalo občan-
ské sdružení Free Time Světlá. Násle-
dovalo harmonikové duo Vnuk a děda 
Ježkovi – v pásmu Akordeon a jeho hu-
dební uplatnění v různých hudebních 
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žánrech. Předvedli díla W. A. Mozarta 
a posunovali se výběrem skladeb až do 
našich dnů, tedy přes světové populár-
ní skladby k české dechovce, babiččině 
krabičce, písním od táboráků a coun-
try až do staropražských hospůdek. 
Pozdní odpoledne a večer již patřil bu-
bínkářům a elektronické hudbě.

Štrúdlování
Součástí akce byla také soutěž, kte-

rou tradičně zajišťovala místní organi-

zace Českého svazu žen a měla o prá-
ci postaráno, neboť se sešlo hned 10 
soutěžních exemplářů ve sladké i slané 
úpravě. Nejprve hodnotila porota ve 
složení Lenka Arnotová (místostarost-
ka města), Petr Zgarba (poslanec), Eva 
Lukešová (předsedkyně místní orga-
nizace ČSŽ), Eva Milfaitová (Komise 
pro MA21) a Michaela Němečková 
(ČČK Kutná Hora), poté účastníci. Po 
vyhodnocení jsme mohli konstatovat, 
že nejlépe chutnal i vypadal štrúdl 
slečny Trtíkové, na dalších místech se 
umístily paní Nováková a Rauerová. 
Ocenění ale zasluhují všechny účast-
nice soutěže, hodnocení nebylo lehké, 
všechny štrúdly byly výborné.

Renata Trtíková z Příseky ocenila 
aktivitu Komise pro MA21 a pro čte-
náře Světelského zpravodaje zaslala 
recept na vítězný štrúdl a jako bonus 
přidala původní francouzský recept na 
crumble.

Anketa
Členka Komise pro MA 21 Eva Mi-

faitová oslovovala účastníky Vítání 
podzimu a požádala je o anonymní vy-
plnění ankety „Jaké akce byste ve měs-

tě Světlá n. S. uvítali?“ 200 tiskopisů 
ankety vyplnilo 116 osob. Převážně šlo 
o ženy přímo ze Světlé, muži tvořili 
čtvrtinu dotázaných. Spokojenost s na-
bídkou akcí ve městě projevilo 57 % 
osob. Dotázaní by uvítali více kultur-
ních akcí, dále sportovních a vzděláva-
cích. Mezi jinými byly uváděny akce 
pro děti a trhy. V otázkách týkajících 
se Sázavafestu se 67 % dotázaných vy-
slovilo pro jeho opakování v následují-
cích letech, stejně početná skupina by 
ho i ponechala v zámeckém parku. Ti, 
kterým se konání v parku nelíbilo, by 
ho raději přesunuli někam za město.

Zbývající otázky se týkaly akcí po-
řádaných Komisí pro MA21. Anketu 

i dotazník zpracujeme ještě podrobněji 
a předáme radě města.

Plánujeme
V závěru roku nás čekají farmářské 

trhy a poslední akce projektu Společná 
setkávání v roce 2013, kterou je Draki-
áda. Uskuteční se v pátek 18. října od 
15.30 do 17.30 hod. na louce nad sídli-
štěm Na Bradle. Účastníky čekají od-
měny a občerstvení.

Již nyní přemýšlíme o aktivitách 
v roce 2014. Během našeho tříletého 
působení se nám podařilo navázat spo-
lupráci s celou řadou jednotlivců i or-
ganizací ve městě. Pokud se chcete při-
dat nebo máte zajímavý námět, jedině 
to uvítáme. Kontaktujte nás prosím na 
e-mail evakorinkova@seznam.cz.

Za Komisi pro MA21
Eva Kořínková, předsedkyně

(redakčně kráceno)

Dva recepty
Štrúdlový crumble (krembl)
• Těsto: 300 g hladké mouky, 

200 g másla, 50 g moučkového 
cukru, 2 žloutky, 3 až 4 lžíce mlé-
ka, špetka soli

• Drobenka: 75 g cukru krupice, 
100 g hladké mouky, 75 g másla

• 700 g oloupaných jádřinců zbave-
ných jablek (doporučuji šťavnatá 
a mírně kyselá jablka, 1 bílek na 
potření

Troubu předehřejeme na 180 °C. Nej-
dříve připravíme drobenku. V míse 
smícháme cukr a mouku a pak přidá-
me změklé máslo. Zpracujeme. Na vál 
prosejeme mouku, přidáme drobně 
pokrájené máslo, rozemneme je, dopl-
níme žloutky, prosátým moučkovým 
cukrem, solí a mlékem. Rychle zpra-
cujeme v těsto. Těsto rozdělíme na dva 
díly. Rozválíme je na plát (3 až 4 mm), 
který přeneseme na plech. Na každý 
díl navrstvíme polovinu oloupaných 
jablek a posypeme asi třetinou droben-
ky. Okraje dílů mírně přeložíme přes 
sebe. Záviny potřeme bílkem rozšleha-
ným s trochou vody. Zbývající třetinou 
drobenky posypeme rovnoměrně oba 
záviny. Dáme do vyhřáté trouby a pe-
čeme 30 minut.

Jablkový crumble (pro 4 osoby)
• 750 g jablek (doporučuji šťavnatá 

a mírně kyselá jablka), 45 g cuk-
ru, 1/2 citronu, 15 cl vody, špetka 
skořice (můžeme vynechat)

• Drobenka: viz výše
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▶ Přišlo nám psaní

A ne jedno, ale dvě, každé sice na jiné 
téma, ovšem přetiskujeme je v jedné 
rubrice.

Vážení Světeláci,
příznivci turismu a všichni, kdož se 

zajímáte o nový směr využívání volného 
času. Mám důvod napsat, co se děje na 
Světelsku, neboť mám v dobré paměti, že 
od poloviny 50. let 20. století bylo dlouhé 
období s bezduchými hesly o cestě k lep-
ším zítřkům. Od té doby čas kráčel kupře-
du a poslední dobou se konečně pohnulo 
k lepšímu využívání volného času a příz-
nivý rozvoj turismu na Světelsku. Mám na 
mysli novou modře značenou turistickou 

trasu ze Smrčné přes Číhošť do Leštiny 
u Světlé n. S. na počest umučeného pátera 
Josefa Toufara a výstavbu cyklostezky ze 
Světlé do Smrčné. Velmi mne také potěši-
la zpráva o plánované stavbě rozhledny na 
Žebrákovském kopci. Navrhl jsem organi-
zátorům název rozhledny Panuškova vy-
hlídka na počest Mistra Jaroslava Panušky, 
který vytvořil krásné dílo na olejovém ob-
razu Zima na Vysočině, s výhledem k jihu 
na Světelsko a Humpolecko.

Pokud jde o cyklostezku podél řeky 
Sázavy, je to opravdu dobrý počin města 
Světlá n. S. Již po zahájení provozu cyk-
lostezky na podzim 2012 se děti i dospělí 
hojně procházeli, proháněli na kolech či 
kolečkových bruslích, i maminky s kočár-
ky – a to po celou dobu od zimy do jara. Je 
však nutno zamyslet se nad tím, zda sta-
rá lanová lávka u Mariadolu vydrží větší 
nápor zvýšeného provozu cyklostezky? 
Bude asi potřebný projekt výstavby láv-
ky či mostku, pevného a stejně širokého 
a obousměrného, jako je cyklostezka. 
Nová zastřešená lávka či mostek by daly 
punc prvenství v atraktivitě mostního sta-
vitelství na Světelsku!

Z historie víme, že na místě lanové láv-
ky stál dřevěný „Kolářův most“ s kolejemi 
vedoucími z mrzkovické vločkárny podél 
Pstružného potoka do Malého Mlýnku. 
Vozíky jezdily samospádem přes most do 
vločkárny a zpět je táhl kůň. Most byl po-
bořen při jarním odchodu ledů a již nebyl 
obnoven. Nová stavba by mohla opět nést 
název „Kolářova lávka“ nebo „Kolářův 
most“ případně „Mariadolská lávka“ nebo 

„Mariadolský most“.
Vážení Světeláci, zamyslete se nad tím. 

Když máme k dispozici novou cyklostez-
ku do Smrčné, nechte se aktivně pohnout 
k projektu výstavby nové zastřešené lávky 
či mostku. Snad by se našla možnost spo-
lufinancování sponzory – většími podniky, 
Evropskou unií, Krajem Vysočina a měs-
tem Světlá n. S.?

Miroslav Plachý
***

Vážení spoluobčané,
je září a začíná nám podzim. I když se 

většinou na ty plískanice netěšíme, tak 
jsme se nepozastavovali nad tím, že někdo 
podzim vítá. Ale bohužel jsme asi nepo-
chopili formu, kterou se to stalo.

V sobotu 31. srpna probíhalo v zámec-
kém parku již od rána tzv. „Vítání pod-
zimu.“ Každý měl možnost si zakoupit 
nějakou drobnost ve stánku nebo si po-

Přijetí na radnici

V pondělí 23. září byl na radnici 
slavnostně přijat MUDr. Milan Boha-
nes radou města, která mu k životní-
mu jubileu poděkovala za významný 
kulturní přínos městu a širokému 
okolí.

MUDr. Bohanes přišel do Světlé 
z podkrkonošského města Hostinné 
a v roce 1979, rok po založení smíšené-
ho pěveckého sboru Gaudeamus, se ujal 
role sbormistra. Úspěšně jej vedl 30 let, 
sbor se za tu dobu zúčastnil několika 
přehlídek a soutěží a se svým progra-
mem navštívil mnoho našich měst a obcí, 
vystupoval také v Holandsku a ve Švý-
carsku. Nastudoval operu V studni, se 
kterou se zúčastnil Jiráskova Hronova, 
stejně jako o pár let později s operetou 
Polská krev, která se dočkala 17 repríz, 
a velký úspěch měl Gaudeamus i s ope-
retou Cikánský baron.

Text a foto: Jaroslav Vála

Troubu předehřejeme na 
190 °C. Jablka oloupeme, rozkrojíme 
na čtvrtky a zbavíme jádřinců. Dáme 
je do hlubokého hrnce s 15 cl vody. Va-
říme 10 minut. Přidáme cukr a zamí-
cháme. (Můžeme přidat i špetku sko-
řice.) Jablka rozprostřeme do pekáčku 
nebo kulaté zapékací nádoby (průměr 
20 až 23 cm). Připravíme drobenku. 
V míse smícháme cukr a mouku a pak 
přidáme změklé máslo. Zpracujeme. 
Dobře rozprostřeme na jablka. Dáme 
do vyhřáté trouby na 25 minut. Vyn-
dáme v okamžiku, kdy drobenka je 
zlatavá a křupavá. Podáváme vlažné 
nebo teplé se zakysanou smetanou, 
šlehačkou nebo kopečkem vanilkové 
zmrzliny.

Renata Trtíková
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léto na tenisových kurtech

tů, světoběžník pod vysokou sítí Peter 
Pláteník, který nyní bydlí v Závidko-
vicích, nynější trenér extraligových 
volejbalistek Ostravy Zdeněk Pommer 
a současný hráč vicemistra naší extra-

ligy Českých Budějovic Petr Zapletal, 
který si zahrál profesionální volejbal 
v deseti zemích Evropy. Nelze zapo-
menout ani na kovaného Světeláka, 
hokejového trenéra Aleše Tottera, ten 
od podzimu vede extraligové juniory 
Českých Budějovic. Další nepřehléd-
nutelnou osobností letošního turnaje 
byl pětašedesátiletý Karel Böhm z Ha-

vlíčkova Brodu, který patří k tradičním 
účastníkům.

Po dvoudenních bojích na antukových 
kurtech u Sázavy si hlavní cenu, kterou 
byl soudek piva, vybojoval chotěbořský 

učitel Martin Kubát, bylo to již jeho 
čtvrté vítězství ve Světlé.

Výsledky světelských hráčů v I. kole 
hlavní soutěže dvouhry: Kubát – Dejmal 
(Světlá n. S.) 6:1, 6:0, Bachura (Chrudim) 

– Totter (Světlá n. S.) 6:1, 6:1, Popek 

slechnout hudební produkci. Ale v odpo-
ledních hodinách idylka skončila. To, co 
jsme museli my, obyvatelé Wolkerovky, 
poslouchat až do půlnoci, se určitě nedalo 
nazývat hudbou.

Asi třicet mladých lidí se povalovalo na 
louce a z reproduktorů se ozývaly hlasité 
zvuky jakési snad prý elektronické hudby. 
Jinak řečeno neuvěřitelný randál znemož-
ňující nám dělat cokoliv, o odpočinku ani 
nemluvě. I když jsme se my, obyvatelé 
ulice, všichni postupně snažili o kontakt 

s pořadateli, tak jsme tam bohužel žád-
ného nenašli – kdo by to také poslouchal, 
když nemusí.

Až ve 22.00 hodin se po telefonické 
výzvě prý dostavila Mgr. Kořínková, 
předkladatelka této lahůdky, a „hudba“ 
se o několik decibelů ztišila. Přesto jsme 
všichni s úlevou přivítali 24. hodinu, kdy 
vše skončilo.

Vydrželi jsme v pohodě Sázavafest, ale 
nikdo z nás nepochopil vítání podzimu ne-
představitelným hlukem techna.

Možná, že ho těch pár mladých lidí 
mohlo přivítat s paní Kořínkovou někde 
na zahradě nebo v klubovně, a to bez obtě-
žování spousty dalších lidí.

Jedinou pozitivní zprávou je, že podzim 
letos asi nepřijde – prý se strašně vyděsil. 
Což takhle přivítat zimu...?

Obyvatelé ulice
Wolkerova

(Jména a adresy jsou v redakci)

Zleva finalisté soutěže útěchy Světelského 
Wimbledonu Peter Pláteník a Aleš Totter

Vítěz Světelského Wimbledonu 
Martin Kubát z Chotěboře

Z prvního hokeje nové 
sezony

Přípravné utkání HC Světlá n. S. – HC 
Chotěboř 7:2. Góly domácích: M. Dolin-
ský 3 x, po jednom J. Doležal, M. Poled-
ne, P. Včela, P. Blažek. Za hosty se trefili 
M. Kubát a J. Hospodka. 

Text a foto: jív

Při vhazování v bílých dresech Světlé 
zleva Petr Včela (č. 15), Pavel Blažek 

(č. 10) a Michal Blažek (č. 22)

Třiatřicátý Světelský Wimbledon
Série letních tenisových turnajů ve 

Světlé n. S. začala o posledním červ-
novém víkendu populárním turnajem 
neregistrovaných tenistů Světelským 
Wimbledonem. V sobotu 29. června se 
pořadatelům přihlásilo čtyřiadvacet 
rekreačních tenistů, mezi kterými byly 
dvě ženy. Turnaj měl vedle domácích 
borců zajímavé osobnosti, reprezentují-
cí jiné sporty. Například to byla trojice 
nedávných volejbalových reprezentan-

Hokejový trenér Aleš Totter



Světelský zpravodaj říjen 2013 strana 28

▶ neokusili. Jonáš Slabík prohrál s Mar-
kem st. (Slavkov u Brna), Michal Slabík 
podlehl pozdějšímu vítězi Brücknerovi 
z Prostějova a Ondřej Galovič nestačil 
na Švece z Jihlavy.

Finále dvouhry: Brückner – Varga 
(Jihlava) 6:3, 6:2

Finále čtyřhry: Brückner, Holoubek 
(Žďár n. S.) – Tůma, Varga (oba Jihlava) 
7:6, 6:2

První turnaj babytenisu ve Světlé
Krásnou tečku za letošními letními 

turnaji ve Světlé nad Sázavou udělal tur-
naj kategorie babytenis O pohár ISOline. 
V kategorii babytenis hrají začínající 
tenisté do devíti let. Hraje se s odlehče-
nými míčky, pouze na jeden kratší set 
a body za vítězství se nikam nepočítají. 
Je to pouze příprava na skutečný tenis, 
chlapci i dívky hrají společně. Do Světlé 
přijeli začínající tenisté a tenistky na-
příklad z Prahy, Brna, České Třebové, 
Jihlavy, Humpolce, Havlíčkova Brodu, 
také ze sousední Příseky a Josef Ha-
vlík s Barborou Jansíkovou zastupovali 
Světlou n. S. Nejprve se hrálo ve čtyřech 
skupinách systémem každý s každým 
a první dva ze skupiny postoupili do 
závěrečného turnaje, ve kterém se hrálo 
vyřazovacím způsobem o celkové pr-
venství.

Čtvrtfinále: Plichta (Brno) – Bauer 
(HB) 4:3, Ferda (Humpolec) – Kost-
ka (Humpolec) 4:0, Juráková (Příseka) 

– Merunka (HB) 4:2, Jurák (Příseka) – 
Plachý (Česká Třebová) 4:2

(Kochánov) – J. Novotný (Světlá 
n. S.) 6:1, 6:2, Rybišar (Chrudim) – Sýso-
vá (Světlá n. S.) 6:1, 6:2, Rosecký – Ko-
cman (oba Světlá n. S.) 6:4, 6:2, Pommer 

– Pláteník (Závidkovce) 6:1, 6:3
Čtvrtfinále dvouhry: Kubát – Zapletal 

6:1, 6:3, Bachura – Popek 6:1, 6:2, Ry-
bišar – Rosecký 6:2, 6:3, Hladík (HB) – 
Pommer 6:4, 6:3

Semifinále: Kubát – Bachura 6:1, 6:2. 
Hladík – Rybišar 6:4, 6:3

Finále: Kubát – Hladík 3:6, 6:3, 6:2
Finále čtyřhry: Zapletal, Pommer – 

Bachura, Vojtíšek (oba Chrudim) 7:5, 6:3
Semifinále soutěže útěchy: Totter – 

Böhm 6:2, 6:3, Pláteník – Lančarič (Lu-
čice) 6:4, 6:2

Finále útěchy: Pláteník – Totter 6:1, 6:2

Turnaj mladších žáků
O dva týdny později bojovali ve Světlé 

o body do žebříčku Českého tenisového 
svazu mladší žáci. Barvy pořádajícího 
klubu hájili Ondřej Galovič a Michal 
Slabík. Prvně jmenovaný již v předkole 
dvouhry podlehl Bouchnerovi z Havlíč-
kova Brodu a Slabík si zahrál semifinále, 
ve kterém prohrál s pozdějším vítězem 
turnaje Tejkalem z Brna.

Semifinále dvouhry: Náhlovský (Žiže-
lice) – Isach (Pardubice) 6:0, 6:1. Tejkal 

– Slabík 6:0, 6:1
Finále čtyřhry: Náhlovský, Isach – Pa-

lán (Jihlava), Bouchner 6:0, 6:3

Starší žáci hráli o pohár TK Sklo 
Bohemia
Třetím letním turnajem na světelských 

kurtech byl turnaj starších žáků. Mezi 
osmnácti startujícími byla čtveřice zá-
stupců pořádajícího TK Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou. Ondřej Peca v před-
kole porazil Marka ze Slavkova u Brna 
6:0, 6:0, potom však podlehl turnajové 
dvojce brněnskému Ševčíkovi 3:6, 1:6. 
Ostatní domácí tenisté radost z vítězství 

atleti ze Světlé na mistrovství Čech

Atletická sezona pod širým nebem 
pomalu končí, k tradičním vrcholům 
její podzimní části patří mistrovství 
Čech družstev jednotlivých kategorií. 

I v těchto soutěžích startovali atleti, 
připravující se pod vedením trenéra 
Jozefa Foťka na tartanové dráze ve 
Světlé nad Sázavou, kteří pravidel-
ně reprezentují přední východočeský 
atletický klub Hvězdu SKP Pardubi-
ce. Junioři měli své Mistrovství Čech 
v Kolíně, kterého se zúčastnili Jan 
Zahradníček (běžel 200 m za 24.70) 
a Hana Ptáčníková, ta tam bodovala 
pro pardubický klub třetím místem ve 
štafetě na 4 x 100 m. Mistrovství Čech 
družstev dorostu se konalo v Praze 
na stadionu SK Slavia Praha. Domi-
nik Plaskoň tam běžel 100 m za 11.98 
s a Daniel Kadlec dvoustovku v čase 
26.81 s. Tereza Kolářová dokázala 
uběhnout 400 m za 67.74 s. Nejvíce 
bodu pro dorost Hvězdy SKP Pardu-

Stojící zleva: Daniel Kadlec, Kryštof 
Kolíbal, Barbora Tylichová, Hana 

Ptáčníková a Dominik Plaskoň. Dole 
v podřepu Vítové Hemerka a Rynda

Ředitelka turnaje starších žáků Zdenka 
Štěrbová předává ceny finalistům 

dvouhry – jihlavskému Vargovi a vítězi 
Lukáši Brückner z Prostějova

Vítěz turnaje babytenisu Josef Ferda 
z Humpolce

Semifinále: Ferda – Plichta 4:2, Jurá-
ková – Jurák 4:3

Finále: Ferda – Juráková 4:2.
Světelský Josef Havlík skončil ve své 

skupině na 3. místě, ale dokázal vyhrát 
následující soutěž útěchy, když ve finále 
porazil Polákovou z Jihlavy 4:0. Barbora 
Jansíková v prvním kole útěchy prohrála 
právě s Havlíkem. V této kategorii ne-
jsou vítězství vůbec důležitá, důležité je 
především to, že hráči získávají základní 
tenisové návyky, proto se žádné body do 
žebříčků nezapočítávají.

Text a foto: jív
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▶

Krajíček opustil hráčskou šatnu

Na soupisce A mužstva hokejistů 
HC Světlá n. S. došlo před sezonou 
2013/2014 k několika důležitým změ-
nám. Především šatnu hráčů opustil Jan 
Krajíček, po několik sezon jeden z pilí-
řů útočného tria Krajíček, Žák, P. Včela, 
s bruslemi se přestěhoval přes chodbu 
do šatny trenérů. U mužstva totiž skon-
čil trenér Petr Jansík, a tak na jeho mís-
to nastoupil čtyřiatřicetiletý Krajíček 
s trenérskou B licencí.

Nové tváře má i samotný kádr muž-
stva pro Krajskou ligu mužů. Na postu 
brankáře doplnil Michala Koubského 
Jiří Zvolánek z Havlíčkova Brodu, kte-
rý v předcházející sezoně chytal v dru-
holigové Chotěboři. Ke změnám došlo 

i v obranných řadách. Jakub Kořínek 
odešel hrát 2. ligu do ambiciózního 
Prostějova, Tomáš Mečiar zase do Pel-
hřimova. Patrik Diviš odešel studovat 
do Pardubic a Petr Beránek se z rodin-
ných důvodů zatím nezapojil do tré-
ninku. Skutečně zajímavou posilou do 
obrany je Michal Blažek, který v mi-
nulé sezoně hrál pravidelně I. ligu za 
havlíčkobrodské Rebely. Z francouz-
ského angažmá se domů do Světlé vra-
cí Jakub Kůrka. Ondřej Šíma, který byl 
v Pěšinkách na střídavý start z Chotě-
boře, zde bude hrát celou sezonu. Na 
hostování přichází z HC Rebel Jakub 
Doležal, který hrál v loňské sezoně 
v Havlíčkově Brodě juniorskou ligu. 
Z útočníků skončili již zmíněný Jan 
Krajíček, dále Lukáš Kapec a Jiří Ben-
da. Z rodinných důvodů se k mužstvu 
zatím nepřipojil Jan Ruml. Naopak se 
do Pěšinek vrátili hokejisté, kteří zde 
již působili. Pavel Blažek a Michal 
Dolinský, kteří naposledy hráli 2. ligu 
v Chotěboři, z havlíčkobrodské junior-
ky se vrátil Jan Kubát. Světelský rodák 
Radim Křišťan v případě, že nesežene 
angažmá v zahraničí nebo v domácí 
vyšší soutěži, by měl zájem hrát ve 
Světlé. Ke všem těmto hráčským změ-
nám se vyjádřil místopředseda hoke-
jového klubu a trenér A mužstva Jan 
Krajíček. „Všichni hráči, kteří se vrací 
do našeho mužstva nebo k nám přichá-
zí na hostování, nás nestáli ani korunu 
a jsou srozuměni s tím, že se ve Světlé 
hraje hokej na amatérské úrovni a klub 
nevyplácí žádné odměny.“

Text a foto: jív
Jan Krajíček se přestěhoval z hráčské 

šatny do šatny trenérů

Pohár josefa Vašíčka v Pěšinkách

7. září, dva roky po letecké katastrofě, 
při které se v Rusku zřítilo letadlo s ho-
kejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl, ve 
kterém zahynuli i tři čeští hokejisté Ka-
rel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček, 
se hrál na zimním stadionu v Pěšinkách 
II. ročník turnaje starších žáků Pohár Jo-
sefa Vašíčka. Hokejové kluby HC Světlá 
nad Sázavou a HC Ledeč nad Sázavou 
tak společně uctili památku havlíčkob-
rodského hokejisty Josefa Vašíčka, který 
měl k oběma klubům velice blízko, když 
jim například na jejich zimní stadiony 
přivezl v roce 2006 ukázat slavný Stan-

ley Cup, který získal v dresu Caroliny 
Hurricanes.

Turnaj se konal pod záštitou hokejistova 
otce Josefa Vašíčka staršího. Startovalo 
osm družstev a ta hrála nejprve ve dvou 
skupinách systémem každý s každým 
a poté se vždy družstva umístěná na shod-

ných místech obou skupin střetla o koneč-
né umístění. Vítězové skupin hráli o první 
místo, družstva na druhých místech o třetí 
místo atd. Domácí mladí hokejisté, spoje-
ný tým HC Světlá a HC Ledeč, ve skupině 

A nejprve prohráli 3:4 s HC Rebel Havlíč-
kův Brod, když v utkání vedli 2:0, potom 
podlehli těsně 0:1 družstvu Královští lvi 
Hradec Králové a v utkání bohatém na 
branky porazili HK Kralupy n. Vltavou 
6:5. Skončili tak třetí ve skupině, když prv-
ní byli hokejisté Havlíčkova Brodu, na dru-
hém místě Hradec Králové a čtvrté místo 
patřilo hokejistům z Kralup.

Ve skupině B bylo pořadí: 1. HC Draci 
Šumperk, 2. HC Žďár nad Sázavou, 3. HC 
Chotěboř, 4. HC Spartak Choceň. Spo-
jené družstvo Světlé a Ledče tak hrálo 
o 5. místo s Chotěboří a zvítězilo vysoko 
8:1. Byla to vydařená generálka na žá-
kovskou krajskou ligu, vždyť spojený 

bice získala věkem dosud žákyně Bar-
bora Tylichová. V hodu koulí, ač nej-
mladší ze startovního pole, skončila 
na 3. místě s výkonem 12,32 m a stej-
ného umístění dosáhla v hodu oště-
pem, který poslala do vzdálenosti 
30.71 m. I díky těmto výsledkům atlet-
ky ze Světlé skončilo družstvo dorostu 
Pardubic v republikovém šampionátu 
na skvělém třetím místě. I v žákovské 
kategorii, která měla svůj šampionát 
v Jablonci, se představili atletické na-
děje ze Světlé n. S. Vít Hemerka ubě-
hl 200 m překážek za 37.27 s, Kryštof 
Kolíbal skočil do dálky 408 cm a Vít 
Rynda zaběhl 150 m za 21.76 s.

Text a foto: jív

Kapitán HC Rebel Havlíčkův Brod dostal 
od ředitele turnaje Jaroslava Beránka 

putovní křišťálový pohár Josefa Vašíčka

Vítězové turnaje hokejisté HC Rebel 
Havlíčkův Brod se radují

ze zisku pohárů
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▶

Turistika

Cestami Jaroslava Haška
V sobotu 31. srpna pořádal odbor 

Klubu českých turistů Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 32. ročník dálkového pocho-
du a cykloturistické jízdy Cestami Jaro-
slava Haška.

Start a cíl pochodu, stejně jako noclehy 
vzdálenějších účastníků byly díky dobré 
spolupráci opět zajištěny v budově zá-
kladní školy v Lánecké ulici. Účast 176 

„pěšáků“ a 68 cyklistů byla pro pořadatele 
příjemným překvapením. Jejich původní 
odhady počtu účastníků byly dost skep-
tické, protože v tomtéž termínu se v Praze 
konaly oslavy 125. výročí založení KČT 
a předpokládali, že mnoho turistů si je ne-
nechá ujít.

Pro pěší turisty byly připraveny čtyři 
trasy o délkách 50, 30, 20 a 10 kilome-
trů, cyklisté vyrazili na trasy 80, 65, 45 
a 30 km. Největší zájem pěších byl o nej-
kratší trasu, na kterou se jich vydalo 79, na-
opak nejméně (5) jich vyrazilo na „pade-
sátku“. V cíli dostal každý účastník diplom 
a skleněný suvenýr, několik vylosovaných 
šťastlivců obdrželo navíc dárky od spon-
zorů. Ti, kteří plní podmínky IVV, dostali 
do svých záznamníků speciální razítko.

Poděkování pořadatelů patří Mgr. Vlas-
timilu Špatenkovi, řediteli ZŠ v Lánecké 
ulici, a sponzorům, kterými letos byly 
firmy Crystalite Bohemia, Glasspo Jiří Po-
spíšil, Pertlovi – broušení skla, Kedaung 
Central Europe, s. r. o., město Světlá n. S., 
Pekárna a cukrárna Milan Brokl, Rabbit 

Trhový Štěpánov, a. s., a Rodinný pivovar 
Bernard Humpolec.

Jaroslav Vála (foto: Jaroslav Mikeš)

Na kolech v jižních Čechách
Jako každý rok v tomto období, se roz-

hodli světelští turisté strávit v polovině 
září prodloužený víkend na kolech. Jejich 
cílem byla tentokrát oblast Českobudějo-
vicka, konkrétně autokemp Křivonoska 
nedaleko Hluboké nad Vltavou. Kemp už 
má sice svoje lepší roky za sebou, ale pro 
potřebu cyklistů, které zajímá hlavně mož-
nost pěkných výletů do okolí, ještě vcelku 
vyhovující. Nikdo si nenechal ujít návštěvu 
Hluboké nad Vltavou, zejména rozsáhlého 
parku obklopujícího zdejší zámek, jednu 
z nejatraktivnějších památek v Česku.

Náročnější, ale o to zajímavější byl vý-
let do Holašovic, které se nacházejí 15 km 
západně od Českých Budějovic na okraji 
CHKO Blanský les. Obec představuje uni-
kátní soubor dochovaných hospodářských 
usedlostí, které byly stavebně a výtvarně 
upraveny v průběhu 19. století do speci-
fické podoby tzv. selského baroka. Pro své 
mimořádné architektonické a urbanistické 

tým Světlé a Ledče zahajuje soutěž 
právě s Chotěboří. O první místo v turna-
ji a křišťálový pohár Josefa Vašíčka si to 
rozdali vítězové skupin HC Rebel Havlíč-
kův Brod a HC Draci Šumperk. Hokejisté 
z havlíčkobrodské Kotliny byli úspěšnější, 
zvítězili 5:2. A tak při závěrečném cere-
moniálu převzal kapitán Havlíčkova Bro-
du od ředitele turnaje Jaroslava Beránka 

vedle zlatého poháru pro vítěze také velký 
putovní křišťálový pohár Josefa Vašíčka. 
Direktoriát turnaje též vyhlásil nejlepší 
hráče na jednotlivých postech. Branká-
řem turnaje se stal Dominik Arbelovský 
z Havlíčkova Brodu, cenu pro nejlepšího 
obránce získal Jan Kubišta z Hradce Krá-
lové a havlíčkobrodský Tomáš Vala byl 
oceněn jako nejlepší útočník.

Konečné pořadí II. ročníku hokejového 
turnaje starších žáků Pohár Josefa Vašíč-
ka: 1. HC Rebel Havlíčkův Brod, 2. HC 
Draci Šumperk, 3. HC Žďár nad Sázavou, 
4. Královští lvi Hradec Králové, 5. HC 
Světlá n. S./HC Ledeč n. S., 6. HC Cho-
těboř, 7. HK Kralupy n. Vltavou, 8. HC 
Spartak Choceň.

Text a foto: jív

hodnoty byly Holašovice zapsány na se-
znam světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. Pozornosti cyklistů 
samozřejmě neunikly ani samotné České 
Budějovice. Prohlídka centra města byla 
spíše individuální, někteří účastníci si ji 
dopřáli i z ochozu Černé věže. Za zmínku 
stojí návštěva legendární restaurace Mas-
né krámy s výbornou kuchyní.

Pro většinu byla zajímavostí také ná-
vštěva Temelína, především informačního 
centra jaderné elektrárny.

Poměrně hustá síť cyklotras, nenáročný 
terén, spousta zajímavostí v okolí a samo-
zřejmě kouzelná jihočeská krajina byly 
důvodem ke kladnému hodnocení celého 
pobytu. K tomu je nutno přičíst i večerní 
posezení při kytaře a harmonice a vlastno-
ručně připravené společné večeře.

Třebaže počasí občas pozlobilo, potě-
šující byl jiný jev, v Čechách zatím moc 
nevídaný: na frekventovaných silnicích 
dali řidiči – dokonce několikrát –přednost 
skupině cyklistů! Téměř každý z účastní-
ků najezdil okolo 180 km a hlavně všichni 

„Zdrávi dojeli“!
Marie Bártová (foto: Iva Majerová)
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Lánecká ulice o Svatováclavské pouti  
(foto J. Víšek)
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