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Letošní houbařská sezóna
Je všeobecně známo, že houbaření 

je u nás takřka národní sport. Každý 
rok se dle statistik vydává do lesa za 
hledáním hub něco mezi šesti až sed-
mi milióny houbařů, což ve srovnání 
s celkovým počtem obyvatel republi-
ky není vůbec malé číslo. Ti opravdu 
skalní příznivci ovšem vyráží takřka 
po celý rok, nejenom v tradičním ob-
dobí druhé poloviny léta a nástupu 
podzimu.  

Jak vypadal ten letošní vrchol hou-
bařské sezóny? No, po pravdě ze začát-
ku to nevypadalo příliš nadějně. Sucho 
v našich lesích a prazvláštní průběh 
letošního léta nebyly zrovna povzbudi-
vé skutečnosti pro všechny, kteří se na 
vycházky do lesa s prázdným košíkem 
a návraty s plným těšili. 

Teprve poměrně teplé a relativně vlh-
ké září dalo dobrý základ pro vypuk-
nutí té pravé houbařské vášně. Stačilo 
vyrazit na hodinku do lesa a člověk se 
rozhodně s prázdnou nevracel. Po řád-
ném očištění a následné přípravě pro 
patřičnou tepelnou úpravu mohla ná-
sledovat třeba tradiční smaženice, ob-
líbené houbové řízky, chutná houbová 
polévka či třeba sušení na dlouhé zim-
ní měsíce. 

Člověk se při takové vycházce patřič-
ně odreaguje od každodenního pracov-
ního shonu a navíc takovýto způsob po-
hybu na čerstvém vzduchu je zdravou 
regenerací pro náš organismus. 

Věřím, že i řada čtenářů našeho zpra-
vodaje vyrazila během září do okol-
ních lesů  naplnit své košíky těmito 
dary lesa. Vysočina je přece jen takový 
malý houbařský ráj, a tak by přece bylo 
škoda podobnou příležitost promarnit. 
A kdo to čirou náhodou nestihl letos, 
jistě bude příležitost i v dalším roce. 

-mš- 

Slovo úvodem Oznámení o době a místu konání voleb

Starosta města Světlá nad Sáza-
vou podle § 29 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Světlá 
nad Sázavou se uskuteční

• v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 
do 22:00 hod.

• a v sobotu dne 11. října 2014 od 
8:00 do 14:00 hod.

2. Místem konání voleb:
• v okrsku č. 1 je místnost v Níz-

koprahovém centru, Sázavská 
č. p. 598, Světlá nad Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z ulic Sázavská, Na Sídlišti, Horní 
(mimo č. p. 209 a 274)

• v okrsku č. 2 je místnost v Základ-
ní škole, Jelenova 30, Světlé nad 
Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z ulic Jelenova, Zámecká, Poštov-
ní, Nádražní, Wolkerova, Náměstí 
Trčků z Lípy, Josefodolská, Haško-
va, Malostranská, Nerudova, Pě-
šinky, Nové Město, Dolní a místní 
část Josefodol

• v okrsku č. 3 je místnost ve Spo-
lečenském domě, náměstí Trčků 
z Lípy 217, Světlá nad Sázavou – 
společenský sál

 - pro voliče bydlící v tomto okrs-
ku, z ulic Komenského, U Dílen, 
Čapkova, Kolovratova, Revoluč-
ní, Nová Čtvrť, Boženy Němcové, 
Na Hrázi, Nad Tratí, Zelená, Krát-
ká, Havířská, Zahrádecká, Nad Ci-
helnou, Sadová, Na Úvoze, místní 
části Horní a Dolní Dlužiny, Opa-
tovice

• v okrsku č. 4 je místnost v Základ-
ní škole, Lánecká 699, Světlá nad 
Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z ulic Na Bradle, Školní, Zahradní, 
Lánecká, Horní a Dolní Bohušice, 
část ulice Horní – č. p. 209 a 274

• v okrsku č. 5 je místnost v hasičské 
zbrojnici, Lánecká 912, Světlá nad 
Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrs-
ku, z ulic U Stromečku, Vysočan-
ská, Kamenická, Příčná, Havlíčko-
va, U Rybníčků, Sklářská, Rozkoš, 
V Polích, Panuškova, F. A. Jelínka, 

pplk. Hradeckého, J. J. Staňka, Vo-
dárenská, Pod Kadlečákem, míst-
ní části Horní Březinka, Benetice 
a Žebrákov

• v okrsku č. 6 je místnost v objek-
tu firmy Montraz (jídelna), Dolní 
Březinka 83, Světlá nad Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z místní části Dolní Březinka

• v okrsku č. 7 je místnost v kultur-
ním domě v Závidkovicích č. p. 40, 
Světlá nad Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z místních částí Závidkovice a Ra-
dostovice

• v okrsku č. 8 je místnost v hasičské 
zbrojnici v Mrzkovicích č. p. 77, 
Světlá nad Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z místních částí Mrzkovice a Leš-
tinka

• v okrsku č. 9 je místnost v hostin-
ci v Lipničce č. p. 17, Světlá nad 
Sázavou

 - pro voliče bydlící v tomto okrsku, 
z místních částí Lipnička a Kochá-
nov

3.  Právo volit má státní občan ČR 
a státní občan jiného státu, jemuž 
právo volit přiznává mezinárod-
ní úmluva, kterou je ČR vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb 
v tomto městě přihlášen k trvalé-
mu pobytu. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky, popřípadě státní občan-
ství státu, jehož občané jsou opráv-
něni volit na území České republi-
ky, platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České re-
publiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu.

4.  Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

Světlá nad Sázavou dne 11. 7. 2014

Mgr. Jan Tourek
starosta města
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▶

Zasedání zastupitelstva 17. září

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo, na základě připomínek 

k volnému pobíhání domácího zví-
řectva zejména psů a drůbeže po 
veřejných prostranstvích našeho 
města a jeho místních částí, „Upo-
zornění“ (viz přílohu), kde je obča-
nům vysvětleno, jaké zákony poru-
šují a jaké sankce za tato porušení 
hrozí.

2.  Schválilo obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2014, kterou se stano-
vují pravidla pro volný pohyb psů 
na veřejném prostranství ve měs-
tě Světlá n. S., pro ochranu veřejné 
zeleně a k užívání zařízení města 

sloužících potřebám veřejnosti – 
více www.svetlans.cz

3.  Schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2014 – Požární řád města 
Světlá n. S. – více www.svetlans.cz

4.  Schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2014 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních od-
padů – více www.svetlans.cz

5.  Schválilo poskytnutí bezúročné 
zápůjčky Římskokatolické farnos-
ti – děkanství Světlá n. S. na opra-
vu věže kostela sv. Václava ve výši 
450 tis. Kč se splátkovým kalendá-
řem do 31. 12. 2017.

Schůze rady 8. září

Rada města:
1.  Schválila poskytnutí dotace ve výši 

10 000 Kč z rozpočtu města, oblasti 
10 na jednorázové akce vyplácené 
podle Pravidel pro poskytování do-
tací městem, Šachovému klubu na 
úhradu nákladů spojených s účas-
tí Simony Suchomelové a trenéra 
na Mistrovství světa mládeže 2014 
v Jihoafrické republice.

2.  Schválila poskytnutí veřejných 
prostranství firmě Zdeněk Secký 

– SEKY, TV studio HB, Uhry za 
účelem pořádání Rallye Světlá ve 
dnech 17. – 18. října 2014.

3.  Souhlasila s uzavřením Smlou-
vy o servisu k aplikaci digitálního 
povodňového plánu ORP Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., 
Praha 6.

4.  Souhlasila s uzavřením dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci akce Oprava místních komuni-
kací ul. Pěšinky a Poštovní, Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou STRABAG, a. s., Praha 5 – 
stavbu provede OZ Brno.

5.  Souhlasila s provedením částečné 
opravy nejvíce poškozených částí 
podhledu tenisové haly.

6.  Souhlasila s koncepcí města v rám-
ci rozvoje vodovodů a kanalizací ve 
městě a místních částech a zaslá-

ním předložených dokumentů na 
Kraj Vysočina za účelem vypraco-
vání aktualizace Plánu rozvoje vo-
dovodů a kanalizací Kraje Vysoči-
na, s předpokládanou účinností od 
roku 2015.

7.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Cyklo-
stezka ul. Sázavská – ul. Jelenova, 
Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Lubomír Dvořák, Ha-
vlíčkův Brod.

8.  Souhlasila s uzavřením smluv o vý-
půjčce na domácí kompostéry mezi 
městem Světlá n. S. a jednotlivými 
půjčiteli – o objemu 740 litrů (16 
půjčitelů) a objemu 1050 litrů (62 
půjčitelů).

9.  Schválila uzavření smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu Světlá 
n. S., ul. U Dílen – dostavba vo-
dovodu a kanalizace mezi městem 
Světlá n. S. (jednající) a společností 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s., (stavebník) za účelem 
provedení stavebních objektů SO 01 

– kanalizace a SO 02 – vodovod.
10.  Schválila uzavření Smluv o poskyt-

nutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR mezi Státním 
fondem životního prostředí, Praha 
11 (poskytovatel podpory) a měs-
tem Světlá n. S. (příjemce podpo-
ry) na projekty Snížení energetické 
náročnosti MŠ Lánecká a Snížení 

energetické náročnosti MŠ Na Síd-
lišti.

11.  Souhlasila s ukládáním zeminy 
v areálu Rozinov za základní popla-
tek 50 Kč/t + DPH.

12.  Souhlasila s nákupem staršího vo-
zidla Multicar M26 pro TBS Světlá 
n. S., p. o.

13.  Schválila prezentaci města Svět-
lá n. S. v Obrazovém atlasu regi-
onů a cyklotras v České republice 
v hodnotě 8 000 Kč.

14.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 000 Kč společnostní 
DECARO RMG, s. r. o., Hostivice, 
na podporu účasti Barbory Tylicho-
vé na Republikovém finále Odzna-
ku všestrannosti olympijských vítě-
zů v Praze na stadionu Juliska.

15.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč společnos-
ti Spektrum – Kontaktní a poraden-
ské centrum, Žďár n. S. na provoz 
Terénního programu pro uživa-
tele drog a jejich blízké ve Světlé 
n. S. v roce 2014.

16.  Souhlasila s bezplatným využi-
tím pozemku města na zpevněné 
ploše v parčíku u sousoší Tří Grá-
cií pro propagační akci Akademie, 
VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Svět-
lá n. S. v termínu 26. – 28. 9. 2014 
jako doplněk tradiční výstavby Bi-
enále 2014.

Jan Tourek, starosta města

6.  Souhlasilo na základě žádos-
ti Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Světlá n. S. s uvolněním 
finančního příspěvku ve výši max. 
125 410 Kč za účelem obnovy ne-
movité kulturní památky – vý-
měny oplechování věže kostela 
sv. Václava pod podmínkou před-
ložení kopií požadovaných dokla-
dů.

7.  Souhlasilo se zařazením města 
Světlá n. S. do územní působnos-
ti strategie MAS Královská stezka 
na programové období 2014–2020.

8.  Schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 38/3 o výměře 
7 m2 v k. ú. Benetice z vlastnic-
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▶ tví města Světlá n. S. do vlastnictví 
pana J. R. za cenu 80 Kč/m2.

9. Schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 38/4 o výmě-
ře 31 m2 v k. ú. Benetice u Svět-
lé n. S. z vlastnictví města Světlá 
n. S. do vlastnictví paní O. S. za 
cenu 80 Kč/m2.

10.  Souhlasilo s realizací stavebních 
úprav v Domě s pečovatelskou 
službou za účelem vytvoření pro-
stor denního centra pro seniory.

11.  Schválilo zařazení finančních pro-
středků na dofinancování akcí Sní-
žení energetické náročnosti MŠ 
Lánecká, Snížení energetické ná-
ročnosti MŠ Na Sídlišti a Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Lánec-
ká do rozpočtu města na rok 2015 
v plné výši investičních nákladů, 
předpoklad 9 331 tis. Kč (uvedená 
částka se může měnit v závislosti 
na financování akcí v roce 2014).

12.  Schválilo uzavření darova-
cí smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (dárce) a Krajem Vysočina 
(obdarovaný) za účelem darování 
pozemků k majetkoprávnímu vy-
pořádání akce Úprava křižovatky 
II/347 x III/34711 (ul. Nádražní 
x ul. Josefodolská). Hodnota daro-
vaného pozemku je 2 700 Kč.

13.  Nesouhlasilo s přerušením soud-
ního řízení ve věci podané žalo-
by ohledně vymožení pohledávky 
města za neuhrazené faktury za 
cenu dodané el. energie ze sluneční-
ho záření za rok 2011 od JSW Solar.

14.  Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 636 o výměře 317 m2 v k. ú. Svět-
lá n. S. z vlastnictví p. K. Č. a paní 
E. Č. do vlastnictví města Svět-
lá n. S. ze dohodnutou cenu 
47 000 Kč (pozemek pod komuni-
kací v ul. Pěšinky).

15.  Souhlasilo s realizací stavby Cy-
klostezka, ul. Sázavská – ul. Jele-
nova v roce 2014 v plném rozsahu 
dle zpracované projektové doku-
mentace stavby, a to i v případě, že 
nebude získána dotace ze SFDI na 
druhou část cyklostezky.

16.  Nesouhlasilo s technickým zhod-
nocením majetku v předávací sta-
nici č. 335 na adrese Nové město 
65, Světlá n. S. společnosti ČEZ 
Energo, s. r. o., a s jeho následným 
zařazením do předmětu nájmu ve 
Smlouvě o nájmu CZT a jeho pro-
vozování uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. a ČEZ Energo, s. r. o.

17.  Schválilo uzavření kupní smlouvy 
na prodej pozemku parc. č. 370/34 
o výměře 1619 m2 v k. ú. Světlá n. S., 
včetně všech součástí a příslušenství 
mezi městem Světlá n. S. (prodávají-
cí) a společností, MPA servis, s. r. o., 
se sídlem Panuškova 1101, Světlá 
n. S. (kupující) za kupní cenu ve výši  
160 Kč/m2 plus DPH. Úhrada kup-
ní ceny bude provedena v ročních 
splátkách do dvou let od podpi-
su smlouvy, nejpozději do data 
15. 10. 2016.

18. Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 837/20 o výměře 684 m2 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. za cenu  
650 Kč/m2, celková cena 444 600 Kč 
včetně DPH, manž. M. a M. K., Ha-
vlíčkův Brod-Perknov (pozemek 
pro výstavbu RD v lokalitě Pod Vo-
dárnou).

19. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 3/2014.

Jan Tourek 
starosta města

Upozornění

Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí případy 

volného pobíhání domácího zvířectva 
zejména psů a domácí drůbeže po ve-
řejných prostranstvích našeho města 
a jeho místních částí.

Na základě připomínek z řad obča-
nů na tyto případy Městský úřad ve 
Světlé n. S., po projednání v zastupitel-
stvu města dne 17. 9. 2014, usnesením 
č. 78/2014 důrazně upozorňuje všechny 
občany města a jeho místních částí, že 
takovéto jednání je v rozporu s níže 
uvedenými ustanoveními příslušných 
zákonů a jako takové může být velmi 
citelně postihováno.

Jako příklady možného postihu za ne-
dodržení příslušných ustanovení zákon-
ných předpisů na tomto úseku uvádíme.

Podle ust. § 11 odst. 2) zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů: 

• je každý chovatel hospodářských 
zvířat (tedy příkl. i drůbeže) povi-
nen učinit opatření nezbytná pro 
zabránění úniku zvířat – sank-
ce za porušení tohoto ustanove-
ní dle § 27 odst. 3) písm. e) výše 
uvedeného zákona – pokuta až do 
50 000 Kč.

Podle ust. § 13 odst. 1) zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů:

• je každý, kdo chová zvíře v zájmo-
vém chovu (tedy příkl. i psy apod.) 
povinen učinit opatření proti úni-
ku zvířat - sankce za porušení to-
hoto ustanovení dle § 27 odst. 2) 
písm. f) výše uvedeného zákona – 
pokuta až do 50 000 Kč.

Podle ust. § 60 odst. 11) zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů:

• je vlastník nebo držitel domácích 
zvířat povinen zabránit pobíhání 
těchto zvířat po pozemní komu-
nikaci – sankce za porušení toho-
to ustanovení dle § 125c odst. 1) 
písm. k zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších před-
pisů – pokuta v blokovém řízení 
až do 2 000 Kč, nebo od 1 500 až 
2 500 Kč ve správním řízení.

Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích:

• se přestupku dopustí každý, kdo 
znečistí veřejné prostranství ane-
bo zanedbá povinnost úklidu ve-
řejného prostranství (týká se i zne-
čištění veřejného prostranství 
vlastním psem, jiným domácím či 
hospodářským zvířetem apod.) – 
sankce za porušení tohoto usta-
novení dle § 47 odst. 2) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích po-
kuta až do 20 000 Kč.

Všechna výše uvedená porušení pří-
slušných zákonných předpisů je opráv-
něný projednat příslušný orgán města 
Světlá nad Sázavou.

Mgr. Jan Tourek, v. r.
starosta

Ing. Lenka Arnotová, v. r.
místostarostka
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▶

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Šmejdi
Každý z nás se už někdy v životě se-

tkal s neodolatelnou nabídkou. A snad 
není nikde v našem okolí schránka na 
dopisy, v níž by se alespoň jednou ne-
objevila pozvánka na atraktivní výlet 
za pár korun a mnoho dárečků k tomu. 

Chtěli bychom Vás tedy touto cestou 
varovat před různými pozvánkami na 
předváděcí akce a výlety, výherními 
letáky na nemalý obnos peněz a růz-
né ochutnávky potravin atd. Přestože 
pozvánka, či leták, vypadá vždy láka-
vě, hlavním cílem je předvádění zboží 
a nevybíravé nucení k podpisu kupní 
smlouvy. Často na pozvánce záměrně 
chybí, že se bude předvádět zboží, aby 
ti, kteří už něco o předváděčkách sly-

šeli či mají i osobní zkušenost, zůstali 
v nevědomosti a nechali se zlákat. Je 
téměř jisté, že většinu dne strávíte uza-
vřeni v sokolovně či restauraci. Dveře 
se ale odemknou až po prodání určité-
ho počtu nabízených výrobků, aby měl 
prodejce dostatečný zisk z celé akce. 

V nedávné době probíhala předvádě-
cí akce i ve Světlé n. S., a jelikož se tato 
informace k Městskému úřadu Světlá 
n. S, odbor správní, školství a živnos-
tenský, dostala v čas, byla na ní vyžá-
dána účast inspektorů České obchodní 
inspekce. Ti provedli na místě šetření 
a prováděnou kontrolou bylo zjiště-
no, že kontrolovaná osoba v pozvánce 
na předváděcí akci uvedla nepravdivé 
údaje, a tak se dopustila porušení 

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Oprava místních komunikací ulic 
Pěšinky a Poštovní
V týdnu od 29. září 2014 bude zahá-

jena realizace opravy komunikace ulice 
Pěšinky v úseku od č. p. 283 do č. p. 378, 
souběžně se provede oprava příjezdo-
vé komunikace k budově Sportovního 
centra Pěšinky a oprava ulice Poštovní. 
Bude zrealizována úprava vjezdů, pro-
vedeno doplnění silničních betonových 
obrub, obrub nájezdových a přechodo-
vých, dále vyrovnání stávajících beto-
nových obrub a výšková úprava uličních 
vpustí a šoupat. Oprava komunikací 
bude zakončena pokládkou vrchní vrst-
vy komunikace z asfaltobetonové směsi. 
Práce by měly být ukončeny do konce 
měsíce října. Zhotovitelem stavebních 
prací je firma STRABAG, a. s., Na Bě-
lidle 198/21, Praha 5.

Cyklostezka, úsek ulice Sázavská – 
ulice Jelenova
Od konce měsíce září bude zahájena 

stavba Cyklostezka, úsek ulice Sázav-
ská – Jelenova. Jedná se o další úsek 
stezky pro pěší a cyklisty o délce 450 m, 
šíři 3 m, povrch asfaltobeton. Začátek 
cyklostezky je v ulici Sázavská, kde 
bude napojena na stávající cyklostez-
ku budovanou v roce 2012 u řadových 
garáží, pokračovat bude podél řeky 
Sázavy směrem k účelové komunikaci 
v ul. Jelenova. Ta zůstane zachována ve 

stávajícím dopravním režimu, povrch 
nebude rekonstruován. V rámci stavby 
bude v celém úseku podél účelové ko-
munikace a cyklostezky vybudováno 
veřejné osvětlení. Na stavbu získalo 
město dotaci ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury ve výši 1 300 tis. 
Kč, přislíbena je další dotace ve výši 
400 tis. Kč.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

Z finančního odboru

Celkové příjmy města z provozu 
fotovoltaické elektrárny v Lipničce 
za období provozu v letech 2010–
2014
Fotovoltaická elektrárna (dále FVE) 

vybudovaná v průběhu roku 2010 
a spuštěná do provozu v říjnu téhož 

roku v lokalitě Lipnička 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 FVE je součástí kupní ceny dále 
úplata ve výši 8,5 % měsíční odměny 
bez DPH fakturované provozovateli 
distribuční soustavy a pak provozovate-
lem uhrazené během provozu FVE.

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

Příjem města za uvedené období 
z provozu FVE v jednotlivých letech je 
uveden v následující tabulce.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

(redakčně kráceno)

Příjem z fotovoltaiky do rozpočtu města za období říjen 2010 – srpen 2014
Příjem včetně DPH Příjem po odvodu DPH

X. – XII. 2010 330 620,66 275 517,20
I. – XII. 2011 3 884 313,79 3 236 928,14
I. – XII. 2012 3 795 385,95 3 162 821,63
I. – XII. 2013 3 527 903,00 2 915 621,43
I. – VIII. 2014 3 708 772,00 3 065 101,80
Rekapitulace 15 246 995,40 12 655 990,92
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▶ právních povinností podle zákona 
o ochraně spotřebitele. Zjištěné nedo-
statky budou řešeny v rozsahu pravo-
moci České obchodní inspekce.

Další pořádanou akci ve Světlé 
n. S. se nám po dohodě s provozova-
telem restauračního zařízení podařilo 
zrušit. Je totiž třeba, aby se nad touto 
situací zamysleli i provozovatelé kul-
turních středisek, sokoloven a restau-
rací, protože i je by mělo zajímat, za 
jakým účelem a komu své prostory 
pronajímají.

Nenechte se tedy nalákat úsměvem, 
krásnou řečí a galantností prodávají-
cích. V okamžiku, kdy se za vámi zam-
knou dveře, budete uvězněni v předvá-
děcí místnosti, budete nuceni vypnout 
si mobilní telefon a mnohdy vám nedo-
volí ani odejití na toaletu. Věřte, že na-
bízené zboží je předražené, a to i po za-
počítání všech „slev“, „výher“ a „dárků 
zdarma“. 

I s kvalitou zboží je to často na pová-
ženou, protože v obchodní síti koupíte 
kvalitnější výrobky za mnohem přízni-
vější cenu. Hrozí také riziko, že dodané 
zboží nebude mít slibované vlastnosti. 
Myslete na to, že je-li vám poskyto-
váno občerstvení nebo dokonce oběd 
zdarma, musí ho také někdo zaplatit. 
A věřte, že toto občerstvení platí ti, kdo 
si zakoupili předražené a mnohdy ne-
kvalitní zboží.

Pamatujte si, že když na pozvánce 
nenajdete obchodní jméno prodávající-
ho a jeho adresu, je to podezřelé. Pro-
dávající se tak zřejmě schovává před 
nespokojenými zákazníky, protože ji-
nak by nechtěl zůstat v utajení. Nově 
od ledna roku 2014 mají organizátoři 
různých předváděcích akcí povinnost 
hlásit potřebné údaje České obchodní 
inspekci, a to 10 pracovních dnů před 
konáním organizované akce.

Jedinou pomocí, jak se ochránit, je 
vyhodit každou podezřelou pozvánku 
do koše, nenechat se zlákat známými 
na různé zájezdy s dárky, s výhrami 
nebo občerstvením zadarmo. Zazvoní-

-li u vašich dveří dealer, řekněte, že nic 
nepotřebujete, a dveře zavřete, nebo 
neotvírejte vůbec. Věřte, že lepší radu, 
jak se spolehlivě ochránit, nelze dát.

Na závěr ještě podotýkáme, že po-
domní prodej je na území města Svět-
lá n. S. zakázán Nařízením města 
č. 1/2013 – Tržní řád.

Alena Křížková, DiS.
referent OSŠaŽ

Z odboru sociálních věcí

Děti a rozvod rodičů
S ohledem na skutečnost, že rozvodo-

vých a porozvodových konfliktů mezi 
rodiči přibývá a většinou jsou jejich 
účastníky i nezletilé děti, považujeme 
za nutné rodiče o této problematice in-
formovat a nabídnout jim kontakty na 
příslušná poradenská zařízení, s jejichž 
pomocí by mohli rozvodům předejít, 
nebo alespoň minimalizovat jejich ne-
gativní dopad na děti.

Rodiče někdy vůbec svým dětem ne-
vysvětlí, co se stalo, proč se rozcházejí 
a co to bude znamenat pro ně, jak bude 
jejich rodina dále fungovat. Dítě je vel-
mi nešťastné, když informaci o rozvodu 
rodičů dostane od někoho jiného, než od 
svých nejbližších.

Psychologové upozorňují, že rozchá-
zející se rodiče přestávají být manže-
ly, ale i nadále zůstávají rodiči a záleží 
hlavně na nich, jak dítěti pomohou tuto 
situaci zvládnout. Dítě potřebuje dostat 
od obou rodičů jasnou informaci o nové 
situaci v rodině a ujištění, že ono za tuto 
situaci nemůže a že ho oba rodiče i na-
dále milují. V ideálním případě by se 
potom rodiče měli dohodnout ohledně 
další výchovy dítěte a majetku. Pro dítě 
je potom velmi důležité vidět, že rodiče 
i po rozchodu spolu klidně komunikují 
a na výchově dítěte se podílejí oba dva. 
Pokud už k rozvodu dojde, dítě má do 
budoucna vzor pro řešení podobné situ-
ace. Tento vzor pro řešení konfliktů si 
bohužel do budoucna odnášejí i děti, je-
jichž rodiče vzájemný rozvodový nebo 
porozvodový konflikt záměrně prodlu-
žují a do jeho řešení zapojují i děti. Ta-
kovéto působení rodičů lze považovat 
za psychické násilí páchané na dětech 
a děti se často potom stávají klienty psy-
chiatrických ambulancí.

Cílem sociálně-právní ochrany dětí je 
ochrana zájmů a blaha dítěte při součas-
ném respektování práv rodičů. Dopo-
ručujeme proto rodičům, aby v případě 
problémů v manželském nebo partner-
ském soužití zkusili využít nejprve od-
borné rodinné poradenství nebo mediaci 
a teprve potom podávali k soudu návrhy 
na úpravu poměrů k nezletilému dítěti 
a rozvod. Soud vyžaduje, aby OSPOD 
provedl šetření v rodině a zjistil názor 
dítěte ohledně toho, u kterého z rodičů 
by chtělo po rozvodu zůstat. Při rozho-
dování, kterému z rodičů bude dítě svě-
řeno do výchovy, je jedním z kritérií i to, 

zda je tento rodič schopen s druhým ro-
dičem dobře spolupracovat při uskuteč-
ňování styku, zda zachovává pozitivní 
obraz druhého rodiče. Umožňuje mu, 
aby se mohl co nejvíce na výchově dítě-
te podílet, řádně ho informuje o podstat-
ných věcech, týkajících se dítěte, apod. 
Dle nového občanského zákoníku je po-
vinností soudu před rozhodnutím, které 
se dotýká zájmu dítěte, poskytnout dí-
těti potřebné informace, aby si mohlo 
vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Má 
se za to, že dítě starší dvanácti let je 
schopno informaci přijmout, vytvořit si 
vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítě-
te věnuje soud patřičnou pozornost.

Kontakty na poradenská zařízení:
• PSYCHOCENTRUM – manželská 

a rodinná poradna Kraje Vysočina 
Pod Příkopem 4 
586 01 Jihlava 
tel. 567 308 855 
e-mail:  
poradna.ji@psychocentrum.cz 

• Pracoviště Havlíčkův Brod – 
PhDr. Jindřiška Kysilková 
Dobrovského 2915 
580 25 Havlíčkův Brod 
tel. 734 354 085 
e-mail:  
kysilkova@psychocentrum.cz 
Pracovní doba:  
pondělí 7:00 – 11:30 hod. 
 12:00 – 17:30 hod. 

• Psychologická ambulance 
PhDr. Sojka, s. r. o. 
Dobrovského 2915 
580 25 Havlíčkův Brod 
tel. 702 054 888 

• Psychologická ambulance 
PhDr. Hana Veselá 
Dobrovského 2915 
580 25 Havlíčkův Brod 
tel. 569 426 403

Vladislava Břicháčková
referent OSV
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▶

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Praktický web pro stavebníky
V dnešním vydání zpravodaje chceme 

upozornit na některé užitečné funkce 
pro stavebníky na webových stránkách 
www.tzb-info.cz. Tento webový portál 
se dlouhodobě věnuje stavebnictví ve 
všech jeho aspektech a může být užiteč-
ným pomocníkem jak pro profesionály, 
tak pro příležitostné uživatele a zájemce 
o stavební oblast. Mimo odborných člán-
ků a aktualit z oboru chceme upozornit 
na několik praktických nástrojů.

Jedním z nich je „Kalkulátor cen 
energií“, který umožňuje porovnání na-
bídek dodavatelů energií a usnadňuje 
tak rozhodování při úvahách o změně 

dodavatele energie. Spouští se na adrese 
http://kalkulator.tzb-info.cz/ a umožňuje 
po zadání základních údajů přehledné 
zobrazení nabídek jednotlivých posky-
tovatelů energií i s porovnáním oproti 
současnému stavu uživatele. Údaje jsou 
pravidelně aktualizovány a odkaz na 
tento kalkulátor je zařazen i na strán-
kách Energetického regulačního úřadu. 

Dalším užitečným nástrojem, na který 
chceme upozornit, je program na porov-
nání nákladů na vytápění. Uživatel zde 
opět zadá základní údaje o zjišťované 
stavbě a výsledkem je výpočet nákladů 
a přehledné zobrazení v grafu pro jed-
notlivé druhy topných médií. Program je 

umístěn na adrese http://vytapeni.tzb-in-
fo.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-

-nakladu-na-vytapeni-tzb-info. Zde je 
také dostupný názorný videoprůvodce, 
který uživatele seznámí s funkcí a pou-
žitím tohoto nástroje.

Aktuální je jistě také nástroj On-line 
kalkulačka úspor a dotací Zelená úspo-
rám. Ten lze také mimo použití pro 
program Zelená úsporám využít pro 
zjednodušený výpočet potřeby tepla na 
vytápění a tepelných ztrát obálkou budo-
vy. Po zadání vstupních parametrů ob-
jektu je výsledkem množství potřebné 
energie pro objekt a také úspora v přípa-
dě zateplení. Dostupné na http://stavba.
tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-

-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-
-usporam.

Mimo těchto tří nástrojů, na které 
jsme Vás chtěli konkrétně upozornit, se 
na výše zmíněných stránkách nachází 
mnoho dalších užitečných informací 
a nástrojů pro stavebníky, jak z oblasti 
nových materiálů a technologií, vytápě-
ní staveb, souvisejících inženýrských sítí, 
obnovitelných zdrojů energie, tak i z ob-
lasti ekonomických aspektů stavebnictví.

Ing. Vladimír Bárta 
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Svoz odpadu

Městský úřad Světlá n. S., odbor ži-
votního prostředí, a Technické a bytové 
služby města Světlá n. S. oznamují ob-
čanům Světlé n. S., že ve dnech od 6. do 
23. října 2014 se uskuteční svoz objem-
ného odpadu. Svoz bude probíhat tak, že 
odpad bude ve svozový den, v určenou 
dobu a na určeném místě odkládán do 
přistavených kontejnerů.

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

Svoz bude probíhat následujícím způ-
sobem

• ve stanovený den a čas budou na ur-
čená místa přistaveny kontejnery 

• kontejnery zde budou umístěny od 
14:00 do 20:00 hod., po uplynutí 
této doby budou odvezeny 

• na stanovišti budou umístěny kon-
tejnery na objemný a nebezpeč-
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▶ ný odpad, do kterých se budou od-
kládat odpady přímo 

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

• tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocháze-
jících od fyzických osob s trvalým 
pobytem na území města Svět-
lá n. S. a jeho místních částí, dále 
na odpad pocházející od osob, kte-
ré vlastní na území města a v jeho 
místních částech stavbu slouží-
cí k individuální rekreaci, tj. osob, 
které platí poplatek za odpad městu 
Světlá n. S. 

Jaký odpad lze do velkoobjemových 
kontejnerů odložit

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

• z nebezpečných odpadů např. auto-
baterie 

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

V rámci svozu odpadů se nesmí odklá-
dat 

• drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice 

• organický odpad 
• tekutý odpad, zejména nebezpečné 

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

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

 
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 a stanoviště kontejnerů

• Pondělí 6. 10. 2014
Opatovice – na návsi u hospody
Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
Zahrádecká ulice – u pneuservisu
Lánecká ulice – u č. p. 229, mateř-
ská škola

• Úterý 7. 10. 2014
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. p. 584

• Středa 8. 10. 2014
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 9. 10. 2014
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 13. 10. 2014
Leštinka – náves
Mrzkovice – náves u kapličky
Sázavská č. p. 921 u kontejnerů
Komenského – parkoviště 
u hřbitova

• Úterý 14. 10. 2014
Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
Nádražní ulice – u ZEMOSu
Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

• Středa 15. 10. 2014
Nad Tratí – č. p. 467
Benetice – náves
Na Bradle – proti č. p. 965
Jelenova – parkoviště proti ZŠ

• Čtvrtek 16. 10. 2014

Lipnička – za hospodou na návsi
Radostovice – u váhy
Malostranská ulice – u parkoviště
Nové Město – u č. p. 945

• Pondělí 20. 10. 2014
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 21. 10. 2014
Josefodol – u koupaliště
Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 
U Stromečku, č. p. 880
Zámecká ulice – parkoviště před 
vchodem do zámku
Zimní stadion – parkoviště

• Středa 22. 10. 2014
Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
Panuškova ulice – J. J. Staňka – kři-
žovatka
U Bohušického rybníka – u křižo-
vatky B. Němcové, Na Hrázi, Krát-
ká
Na Bradle č. p. 950

• Čtvrtek 23. 10. 2014
Nad Cihelnou – za křižovatkou 
s Havířskou ul., slepá ulice nad 
hřbitovem
Havlíčkova – u č. p. 717
Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
U Dílen

Z odboru životního prostředí

Informace pro vlastníky lesa – nové 
lesní hospodářské osnovy
V červnu 2014 bylo dokončeno zpra-

cování Lesních hospodářských osnov 
Světlá n. S. (LHO 516 830, s platnos-
tí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023). Zpra-
covatelem lesních hospodářských os-
nov (dále LHO) je společnost Příroda, 
s. r. o. LHO jsou zpracovány pro lesy 

„drobných“ vlastníků (tj. pro lesy ve 
vlastnictví fyzických a právnických 
osob, které vlastní méně než 50 ha lesa 
v Kraji Vysočina, s výjimkou těch, kte-
ří hospodaří podle schváleného lesní-
ho hospodářského plánu). Zařizovacím 
obvodem LHO je celý správní obvod 
obce s rozšířenou působností (ORP) 
Světlá n. S. Výstupem díla jsou lesnické 
mapy (porostní, těžební atd.), dále tex-
tová část (všeobecné údaje o přírodních 
poměrech, aj.) a hospodářská kniha ob-
sahující tabulkové údaje o lesních po-

rostech (druhová skladba porostu, věk, 
zakmenění, hospodářský soubor, lesní 
typ, návrh těžby, návrh zalesnění apod.). 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, 
odbor životního prostředí, oznámil ve-
řejnou vyhláškou ze dne 11. 7. 2014 na 
úředních deskách všech obecních úřa-
dů obcí ve správním obvodu ORP Svět-
lá n. S., že si vlastníci výše uvedených 
lesů mohou bezplatně převzít údaje 
z Lesních hospodářských osnov. LHO 
budou vlastníkům lesa předávány na 
základě písemné žádosti, a to po celou 
dobu platnosti LHO. 

Vyplnit formulář žádosti a převzít 
LHO lze osobně na Městském úřadu 
Světlá n. S. v odboru životního prostředí 
v kanceláři č. 316, a to v úředních dnech 

– pondělí a středa (08:00 – 11:30 a 12:15 – 
17:00 hod.) a pátek (08:00 – 11:30 a 12:15 
– 15:00 hod). Po dohodě i mimo úřední 
dny. Doporučujeme zájemcům o osobní 
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převzetí LHO se před návštěvou úřadu 
informovat o přítomnosti příslušného 
referenta buď telefonicky: 569 496 643 
nebo na e-mailu: nemcova@svetlans.
cz. Po obdržení písemné žádosti zasílá 
MÚ Světlá n. S. LHO samozřejmě i pro-
střednictvím pošty.

Tiskopis žádosti o výdej dat z LHO 
lze vyzvednout buď přímo na měst-
ském úřadu, nebo ho lze stáhnout na 
webových stránkách města Světlá n. S.: 
www.svetlans.cz/lesy-zadosti-a-formu-
lare/ds-1152/archiv=0&p1=2926. 

Vlastníci lesa, pro které byly lesní 
hospodářské osnovy zpracovány, mo-

Z odboru dopravy

Autolékárničky, jak je to s nimi 
doopravdy?
V nedávné době se v některých médiích 

objevily zavádějící informace o auto/mo-
tolékárničkách a jejich povinných výmě-
nách. Protože mezi veřejností kolují i in-
formace, které se nezakládají na pravdě, 
rozhodli jsme se různým spekulacím za-
mezit. A provést osvětu vlastníků vozidel, 
kdy i lékárnička se kontroluje, a to třeba 
na STK.

– Když se v médiích objeví informace, že 
je po pěti letech potřeba vyměnit celou lé-
kárnu, je to pravda?

Provozovatel vozidla musí zajistit, aby 
byla lékárnička udržována v řádném sta-
vu. Pokud je třeba, musí se obměnit jed-
notlivé druhy zdravotnických potřeb tak, 
aby nadále bezzávadně plnily svou funkci. 
Doba použitelnosti je uvedena na obalech 

jednotlivých zdravotnických potřeb. Tam, 
kde doba expirace uvedena není, je třeba 
se přesvědčit, že pomůcky fungují. Na-
příklad u nůžek zkontrolovat, zda nejsou 
zarezlé či zda správně plní svou funkci, 
tedy stříhají. Z toho vyplývá, že se celá lé-
kárnička po pěti letech měnit nemusí. Roz-
hodující není ani datum platnosti na obalu 
lékárničky, vždy záleží na konkrétních po-
ložkách uvnitř!

– Proč je auto/motolékárnička povinná?
Právní předpis stanoví, že v povinné vý-

bavě vozidla musí být i autolékárna, popří-
padě motolékárna. Konkrétně to nařizuje 
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technickýca 
podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích, v platném znění. 

Podle § 32 výše zmíněné vyhlášky musí 
být vybaveno každé motorové vozidlo pří-

slušným druhem lékárničky pro poskyt-
nutí první pomoci. Tato povinnost se ne-
týká mopedů, motokol, jednonápravových 
traktorů s přívěsem a motorových vozíků. 
Vozidla hasičů mají výbavu stanovenou 
zvláštním právním předpisem.

– Kam s ní?
Obsah lékárničky musí být uložen v sa-

mostatném pouzdře. Pouzdro pak musí být 
uložené v suchém a čistém prostoru, na 
který nedopadá přímé sluneční světlo. Za 
zcela automatickou věc lze považovat fakt, 
že musí být na snadno přístupném místě. 

Ve vozidlech pro hromadnou přepravu 
cestujících musí být lékárnička umístěna 
na označeném a přístupném místě v pro-
storu určeném pro cestující.

Ing. Miroslav Peroutka 
vedoucí OD

Z činnosti městské policie

Městská policie v srpnu 2014 řešila cel-
kem 70 přestupků. Z tohoto počtu bylo na 
místě vyřešeno v blokovém řízení 66 pře-
stupků, čtyři byly oznámeny správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Do-
ručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Ve dvou případech jsme 
spolupracovali se soudy. V srpnu jsme 
čtyřikrát měřili rychlost.  Provedli jsme 
odchyt šesti psů, v odchytovém zařízení 
nemáme k 31. 8. žádného pejska. 

Zdeněk Novák, velitel MP

hou využít osnovy pro hospodaření 
v lese. Dále se údaje z osnovy používají 
např. ke znaleckým posudkům pro oce-
nění majetku, při odnětí pozemků z pl-
nění funkcí lesa, při dědickém řízení 
apod.

Upozorňujeme, že údaje z LHO se 
poskytují pouze vlastníkovi lesa. Jiným 
osobám se údaje poskytují pouze na zá-
kladě souhlasu či plné moci od vlastní-
ka lesa nebo např. na vyžádání soudu 
nebo notáře pověřeného soudem.

Bc. Julie Němcová
úředník OŽP

90 let Junáka na Světelsku

(dokončení)
Stručná historie světelského 
skautingu (1924–2014) z pera 
skautského nestora s použitím 
oddílových kronik, různých 
dokumentů a vzpomínek pamětníků.

2005
Výstupu na Mount Melechov se 

8. ledna – za takřka jarního počasí 
bez sněhu – zúčastnilo rekordních 98 
skautů a skautek. V dubnu se konalo 
výjezdní zasedání Okresní rady Juná-
ka poprvé v historii ve Světlé n. S. ve 

Vodárně. V červnu ve spolupráci se 
závodním výborem odborového svazu 
Sklo Bohemia a Sdružením zahrádká-
řů a o ochránců přírody Josefodol uspo-
řádali na fotbalovém stadionu oslavu 
Svátku dětí. V září Orlovská šlápota 
měla 47 účastníků.
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▶ 2006–2008
Každoročně opakující se akce: Mount 

Melechov, Dětský den, Orlovská šlápota. 
Ubývající členská základna a nezájem dětí 
o členství vedou k úvahám o přidružení 

k havlíčkobrodskému středisku. Podle 
stanov Junáka totiž není možná existence 
střediska skládajícího se jen z oldskautů, 
bez oddílů CHK a DK.

2009
Dne 9. ledna 2009 bylo na mimořádné 

schůzce všemi přítomnými jednomyslně 

věné stěny ze strany souseda p. Františka 
Pechy kamennou podezdívkou.“

Z 8. října 1948 je potvrzení vystavené 
arch. Václavem Miláčkem, že „vazba celé-
ho domku jest v desolátním stavu. Při pou-
žití některého dříví ze starého krovu bude 
třeba pro zřízení nové střechy 4 m3 řeziva.“

V říjnu 2000 vydal odbor výstavby 
Městského úřadu ve Světlé n. S. Heleně 
Doležalové a Aleně Říhové povolení změ-
ny v užívání rodinného domu na prodejnu 
ovoce a zeleniny a sezónní zahradní výčep.

Dne 30. dubna 2003 podali PharmDr. 
Věra Rýdlová (*1959) a Pavel Rýdl (*1958), 
Alena Tichá (*1957) a Vladimír Tichý 
(*1953) žádost o vydání stavebního povo-
lení na stavbu nepodsklepeného dvoupod-
lažního polyfunkčního domu na půdory-
su nepravidelného kosodélníku na místě 
zdemolovaného domu čp. 162. Kolaudační 
rozhodnutí nabylo právní moci 30. června 
2004. V objektu jsou umístěny prodejna 
zeleniny, lékárna, vinotéka a prostory pro 
další služby.  -jv-

Foto: Jaroslav Vála (3) a archiv (1)

Nové město – dům čp. 162 – 
truhlářská dílna  
Antonína Hurycha
Nejstarší známá zmínka o domku se 

vztahuje k roku 1853, prvním známým 
majitelem je Václav Michalíček, po něm 
je v roce 1877 uváděna nezletilá Anna 
Michalíčková. Od roku 1899 je majitelem 
Stanislava Hadrava.

Podle voličského seznamu z června 
1921 v domku bydleli: truhlář Jan Hu-
rych (*1878, †1955), o němž se pochvalně 
zmiňuje děkan František Chaloupka ve 
farní pamětní knize z roku 1904: „… jest 
tu mladý, snaživý truhlář Jan Hurych…“,  
jeho choť Anna, roz. Štěpánková (*1883, 
†1977), a dvě poštovní úřednice, Anna Ko-
houtová (*1896) a Marie Pitrová (*1894).

Od roku 1938 jsou majiteli domku 
syn Jana a Anny Hurychových Antonín 
(*1904), povoláním strojvůdce, a Anna 
Hurychová. V červenci 1938 podal Anto-
nín Hurych žádost o povolení „nahrazení 
zchátralé dřevěné srubové zdi 30 cm sil-
nou z dutých cihel a podezdění štítové dře-

V Čechách
• před 600 lety 11. října 1414 se 

M. Jan Hus vydal na cestu ke kost-
nickému koncilu, odkud se již ne-
vrátil;

• před 590 lety 11. října 1424 zemřel 
u Přibyslavi český vojevůdce Jan 
Žižka z Trocnova.

Ve světě vědy a techniky
• před 110 lety v roce 1904 Němec 

Arthur Korn vynalezl způsob, jak 
telegraficky přenášet fotografie;

• před 50 lety 12. října 1964 byla 
v SSSR vypuštěna na oběžnou drá-
hu první vícemístná kosmická loď 
Vostok 1 s kosmonauty Komaro-
vem, Feoktistovem a Jegorovem.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 120 lety 15. října 1894 byl ve 

Světlé založen dělnický vzdělávací 
spolek Havlíček;

• před 100 lety 20. září 1914 byl v bu-
dově lesního úřadu světelského 
velkostatku zřízen vojenský laza-
ret, který byl v provozu do začátku 
roku 1916; nejprve byl vydržován 
z darů dobrovolníků, později ho 
převzal Červený kříž.

Josef Böhm

Stalo se

odsouhlaseno zrušení střediska Junáka ve 
Světlé n. S.! Aktivní členové budou nadále 
registrováni pod havlíčkobrodským stře-
diskem Bobříci jako X. oddíl oldskautů 
Světlá n. S.

2010–2014 
Pokračuje organizování stálých akcí 

Mount Melechov a Orlovská šlápota, čle-

nové se účastní zimních a letních setkání 
foglarovců ve Sluneční zátoce, Skautské 
reminiscence v Kutné Hoře apod. S pomo-
cí pracovníků kulturního zařízení KyTICe 
připravili v Galerii Na Půdě výstavu 90 let 
světelského Junáka (viz Světelský zpravo-
daj duben 2014).

Zpracoval Miroslav Plachý-Miki
Foto: Jaroslav Vála

2003

2001

2014
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Paříž trochu jinak s umělci i gymnazisty

Ve dnech 4. – 8. září uskutečnila naše 
Uměleckoprůmyslová akademie pro své 
žáky poznávací zájezd do Paříže. Pří-
pravy začaly už v prosinci 2013. Zájem 
o akci byl od počátku ohromný, volná 
místa byla obsazena už během prvního 

měsíce a ještě na seznamu zůstalo hodně 
náhradníků, kteří doufali, že jim štěstí 
bude přát a nakonec se do hlavního měs-
ta Francie také podívají.

V pátek ráno nás vítá Paříž a pozná-
vání začíná. Je trochu pod mrakem, ale 
neprší a teplota je příjemná, nic – kromě 
únavy po dlouhé cestě – nám nekompli-
kuje pobyt.

Autobus opouštíme na Place de la Bas-
tille, které je pojmenované podle slavné 
věznice. Ze stavby nezůstalo nic, za re-
voluce byla stržena. Procházíme čtvrtí 
Marais, kde žije početná židovská ko-
munita. Procházka pokračuje do histo-
rického centra, na ostrov Ile de la Cité. 
Tento ostrůvek ve tvaru lodě je spojen 
s počátky města, tady se kdysi usadili 
Galové a založili osadu, z níž později 
vyrostlo celé město. Míjíme Justiční pa-
lác se slavnou Sainte-Chapelle a míříme 
k perle evropské gotiky, tedy ke kated-
rále Notre Dame. Nohy už trochu bolí, 

ale zvládáme prohlídku tohoto úžasného 
monumentu a jeho okolí.

Z tohoto poklidného prostředí se pře-
souváme do blízkosti mnohem rušnější-
ho a životem pulzujícího prostoru u kul-
turního komplexu Centre G. Pompidou, 

nazývaného někdy futuristickým chrá-
mem umění a kultury.

Unavené končetiny nás pak nesou 
směrem k Latinské čtvrti, míjíme slav-
nou univerzitu Sorbonnu a míříme k za-
hradám. Najedení chvíli odpočíváme 
v krásném prostředí Jardin du Luxem-
bourg, obdivujeme upravené záhony, 
fontány a kouzelná zákoutí se sochami. 
Lucemburský palác na okraji zahrad je 
dnes sídlem Senátu. Nedaleký slavný 
Pantheon je bohužel skryt pod lešením, 
protože je v rekonstrukci.

Závěrečný pěší přesun nás vede k mra-
kodrapu La Tour Montparnasse. Tady 
nás čeká působivý výhled na podvečerní 
Paříž. Poté se opět potkáváme s naším 
autobusem a míříme do hotelu na kraji 
Paříže, kde se ubytujeme.

Sobota, druhý den pobytu, je fyzicky 
nejméně náročná. Po snídani jedeme do 
centra a vystupujeme na Place de la Con-
corde. Obdivujeme a fotografujeme jak 

egyptský obelisk darovaný Francii jako 
poděkování Champollionovi za rozluš-
tění hieroglyfů, tak i nádhernou fontánu. 
Procházíme zahradami Tuileries, které 
jsou ještě téměř prázdné, kolem soch, 
fontán a záhonů a dostáváme se na ná-
dvoří Louvru, slavné galerie s desítkami 
tisíc uměleckých exponátů z celého svě-
ta.

Přecházíme na druhý břeh Seiny po 
„zámečkovém“ mostě. Zábradlí jsou 
ozdobena stovkami zámků a zámečků, 
které sem upevňují zamilované páry. 
Po zamčení a vhození klíče do řeky prý 
vztah vydrží. I někteří z našich to tedy 
zkoušejí. Návštěva Musée d‘Orsay je 
také ohromným zážitkem. Máme sice 
jen hodinu, proto si každý zvolí své oblí-
bence a v expozici si je vyhledá.

Autobusem se přesouváme k jednomu 
z velkých pařížských hřbitovů, k Cime-
tière du Père Lachaise. Na tomto místě 
posledního odpočinku najdeme mnohá 
slavná jména od gotického milenecké-
ho páru Abélarda a Heloisy až po ikony 
moderní hudby Edith Piaf a Jima Mo-
rissona. Prohlídku hřbitova končíme 
u Zdi komunardů, kde došlo v roce 1871 
k velkému masakru pařížských revo-
lucionářů. Dnes jsou tady v blízkosti 
děsivě působivé památníky věnované 
obětem velkých koncentračních táborů 
celé Evropy.

Pokračujeme busem do čtvrti naopak 
velmi světské, tedy na Montmartre. Vy-
stupujeme u slavného Moulin Rouge, 
míjíme dům, kde žil van Gogh, stou-
páme uličkami přes Place du Tertre až 
k nádherné bazilice Sacré Coeur.

Poslední sobotní zastávkou je moderní 
čtvrť La Défence. Autobus nás veze až 
do jejího centra, nemusíme tedy daleko, 
abychom mohli obdivovat moderní ar-
chitekturu.

Ráno po snídani balíme. První za-
stávkou je muzeum parfémů Fragonard 
i s historickým výkladem. V prodejně 
si pak můžeme vyslechnout povídání 
o typech a složení parfémů. Protože čas 
nám přeje, jdeme se zblízka podí-
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▶

Po vlastních po vlasti

Pro přátele chůze, přiměřeně fyzic-
ky zdatné žáky naší školy, jsme i v le-
tošním září připravili a uskutečnili již 

čtvrtý turistický kurz v Krkonoších. 
V rámci našich výšlapů jsme zdolali 
Sněžku, Kozí hřbety i Sněžné jámy. 
Ke zdaru celé akce přispělo báječné 
počasí, dobrá nálada i kvalitní zázemí, 
které nám opět poskytli manželé Mal-
krabovi v penziónu Enzián ve Svatém 
Petru.

Mgr. Jiřina Dvořáková
ZŠ Komenského ulice

Foto: Mgr. Lenka Včelová

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

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

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

Pohybové aktivity Klokánek:
 1. 10. – Výroba podzimní dekorace
 3. 10. – Pokračování z 1. 10.
 6. 10. – Zvířátka prstovými barvami
 8. 10. – Veselý létající drak
 10. 10. – Voňavá slunečnice – zapicho-

vačka
 13. 10.  – Ovoce z trhaných papírků
 15. 10.  – Malovaný svícen
 17. 10.  – Červavé jablíčko
 20. 10.  – Ježek Bodlinka
 22. 10.  – Strašák do zelí
 24. 10.  – Barevný javor - obtisky listů
 27. 10.  – Sovičky - závěsná dekorace
 29. 10.  – Omalovánky pro nejmenší
 31. 10.  – Dýňová strašidýlka

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

vat na slavnou Operu, kterou jsme 
předtím viděli jen z autobusu, a také na 
Place de Vendôme. Po nábřeží Seiny se 
přesouváme do přístaviště výletních lodí 
Bateaux Mouches kolem mnoha mostů; 
nejvelkolepější je most Alexandra III. 

s nádhernou výzdobou. Následuje ho-
dinová projížďka po řece, kde si znovu 
můžeme prohlédnout již navštívené pa-
mátky a také si odpočinout a na vodě 
poobědvat.

Pak přinutíme trochu unavené nohy 
k dalšímu výkonu – přesunu k Tour Ei-
ffel. Tato věž je dnes symbolem města 
a zdá se neuvěřitelné, že krátce po jejím 
otevření mnoho staromilců volalo po její 
demontáži. Cestou k ní zdálky míjíme 
Invalidovnu, která přitahuje pozornost 
svou zlatou kopulí. Dnes skrývá hrob 
císaře Napoleona, ale také jedno z nej-
větších vojenských muzeí světa.

Průvodkyně pro nás jako bonus při-
pravila ještě návštěvu místního akvá-
ria Cine Aqua nedaleko od Eiffelovky. 
V nádržích můžeme zhlédnout úžasné 
tvary a barvy podmořského světa – od 
maličkého barevného Nema až po impo-
zantní žraloky.

Zlatým hřebem programu je výstup na 
Eiffelovku. Dvě patra zvládáme všichni, 
každý svým tempem, pěšky po schodech. 
A někteří využijí výtah, aby viděli Paříž 
z plošiny třetího patra. Poté se scházíme 
u jednoho z pilířů a přes Esplanade du 
Trocadéro vystoupáme k místu, kde nás 
čeká autobus a naši milí páni šoféři. Ti 
nám dopřejí ještě závěrečnou okružní 
jízdu, naposled se podíváme na Vítěz-
ný oblouk, naposled se projedeme po 
Champs-Elysées, královně pařížských 
ulic s nejluxusnějšími obchody a kavár-
nami. Výkřiky „Já ještě nechci domů, já 
chci zůstat v Paříži“ jsou hlasité, pocho-
pitelné, ale marné. I to nejkrásnější má 
svůj konec – a to platí i pro náš výlet do 
metropole nad Seinou. Po příjezdu do 
Světlé už se můžeme těšit na příští září 
a další poznávací zájezd do ciziny.

Lenka Zadinová
Foto: Helena Kotěrová
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▶

Špičkový CNC stroj nejen pro truhláře

Na počátku letošního školního roku 
bylo pro potřeby truhlářského pracoviště 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
n. S. pořízeno moderní tříosé CNC. Vý-
konný programovatelný obráběcí stroj, na 
kterém si žáci oboru umělecký truhlář 

a řezbář mohou zrealizovat výrobky, jež 
by byly jinak jen těžko realizovatelné. 
Stroj vybavený 3D frézou neslouží jen 
truhlářům, ale také žákům oborů bytový 
architekt nebo průmyslový design, kteří si 
tak mohou vyhotovit prostorové vizuali-
zace svých návrhů. 

Práce s CNC strojem není jednoduchá, 
každý výrobek je originál, musí být nej-
prve navrhžen a poté upraven do podoby 
3D počítačového modelu ve vhodném 
programu kompatibilním s programo-
vým vybavením CNC stroje. Zde je vý-
hodou, že škola již delší dobu disponuje 
technologiemi 3D skenování a 3D tisku, 
které jsou součástí v loňském roce vy-
budovaného pracoviště počítačové gra-
fiky. 

Žáci se pod vedením svých pedagogů 
naučí postupně potřebné úkony: návrh vý-
robku, tvorbu jeho 3D počítačového mo-
delu a následně programování a vhodné 
nastavení stroje tak, aby správně pracoval 
a výsledkem byl kvalitní výstup. 

CNC stroj umožňuje zpracovávat nejen 
masivní dřevo, ale také další materiály 
běžně používané v širokém spektru prů-
myslových oborů - zejména různé druhy 
plastu a měkký kov. Technologické vyba-
vení stroje zvládá tvorbu plošných reliéfů, 
jemné gravírování i komplikované 2D 
a 3D tvary. 

Pořízení CNC stroje je dalším krokem 
k modernímu technologickému vybavení 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
n. S., jejíž přístup k žákům ve výukovém 
procesu je dlouhodobě založen mimo jiné 
na poskytování moderního pracovního 
prostředí a špičkového technologického 
zázemí.

Jiří Hájek, Mgr. Michal Šimek
Foto: Onřej Doktor

Z domova pro seniory     

Jelikož hub bylo v lese jak máku, i my 
jsme v pátek 29. srpna a v úterý 16. září 
vyrazili na houby a s prázdnou jsme roz-
hodně nepřišli.

Ve středu 3. září se u příležitos-
ti 14. výročí otevření našeho domova 
konal v našem domově Pravěký den. 
Den to byl vskutku vydařený. Sjelo se 
k nám osm družstev z ostatních zařízení 
v kraji. Jmenovitě z Domova pro senio-
ry (dále jen DpS) Reynkova Havlíčkův 
Brod, z DpS U Panských Havlíčkův 
Brod (dvě družstva), z DpS v Humpolci, 
z ÚSP v Háji, z ÚSP ze Zboží a z ÚSPD 
ve Věži. K těmto družstvům se přida-
la ještě dvě družstva z našeho domova 
a pravěké soutěže mohly začít. Všechny 
přítomné přivítal pan ředitel v úžasném 
pravěkém obleku a spolu se svou pravě-
kou družinou. Poté, co všechny soutěžící 
přivítal i starosta města Mgr. Jan Tourek, 
představily se naše obyvatelky se svým 
programem. Po jejich vystoupení začaly 
různé pravěké soutěže. Senioři soutěžili 
v jednoduchých disciplínách, např. háze-

li kruhy na mamuta, házeli kopím, plni-
li pravěký kvíz, poznávali stopy zvířat, 
navlékali kosti, zahráli si na archeologa, 
vyráběli oštěp a skládali puzzle. Odpo-
lední program začal vyhlášením výsled-
ků soutěžících družstev. Výsledek byl 
vskutku nečekaný. Na třetím místě se 
umístilo jedno z našich družstev, na dru-
hém místě se umístilo družstvo z ÚSPD 
Věž a první místo obsadilo naše druhé 
družstvo. Takže pro náš domov to byl 
velmi úspěšný den. Ceny byly rozdány 
a začala volná zábava za hudebního do-
provodu skupiny Č. A.S.S. Dle mého se 
všichni přítomní vyřádili do sytosti a ta-
neční parket nebyl nikdy prázdný. Ne-
zbývá nám tedy nic jiného, než se těšit na 
nějaký další tematický den v roce 2015, 
kdy bude náš domov slavit 15. výroční 
své existence.

Vítězné družstvo pravěkých soutěží



Světelský zpravodaj říjen 2014 strana 14

▶ Děkujeme všem zaměstnancům, 
kteří se ten den jakýmkoliv způsobem 
podíleli na jeho hladkém průběhu. Bez 
nich by nebyl Pravěký den takový, jaký 
byl. Děkujeme!

Celý pravěký den měl několik sponzo-
rů, kterým patří velký dík za jejich ma-
teriální dary.

Dík patří firmám: Pekárna a cukrárna 
Milan Brokl – Světlá n. S., Cekla, s. r. o. – 
Josef Cemper (Líbezníce) – ovoce a zele-
nina, Bufet U Havlů – Světlá n. S.

Ve čtvrtek 11. září vyrazili naši čtyři 
obyvatelé na Podzimní den s názvem ře-
mesla a povolání do ÚSP Háj. Abychom 
byli styloví, tak naši klienti vyrazili jak 
jinak než v převlecích. Do ÚSP Háj tedy 
dorazil pošťák, průvodčí, malíř, zdravot-
ní sestra a voják. Během dne tam všichni 
plnili drobné úkoly tak, jak je jednotlivá 
povolání vykonávají. Naše družstvo ob-
sadilo krásné 2. místo. Klienti se vrátili 
sice unaveni, ale spokojeni.

Text: Lucie Coufalová, soc. pracovnice
Foto: Monika Kremlová  
a Martina Cimburková

Podzimní hry v ÚSP Háj

Mikuláš nebo anděl nebo čert nebo všichni tři?

Kulturní zařízení KyTICe ve spolupráci se Základní školou v Komenského ulici
vyhlašuje novou zimní soutěž pro děti i dospěláky

O nejkrásnější výtvarné dílko s mikulášskou tématikou
Obrázky, koláže, trojrozměrné předměty a ostatní práce vytvořené libovolnou technikou budou 

přijímány v TIC Světlá nad Sázavou od 10. do 18. listopadu 2014.
Odborná komise vybere deset vítězných výtvorů, jejichž autoři získají věcnou odměnu.

Všechna soutěžní díla budou vystavena v prostorách KyTICe od 5. prosince.
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Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.
zve nejen malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na divadelní 

představení z repertoáru divadla Elf, Praha

Tři prasáTka
Veselá pohádka pro nejmenší na motivy klasické anglické pohádky. Kombinace 

maňáskového divadla a stylizované činohry. Používáme minimum textu 
a maximum akcí loutek i herců.

Počítáme s komunikací s dětským divákem.

Divadelní sál ve světlé n. s.
ve středu 15. října 2014 od 9 hod.

Délka představení cca 50 min. Pro děti od 3 do 10 let.
Vstupenky za 50 Kč je možno zakoupit půl hodiny 

před představením v pokladně sálu.

Medailón

doc. Milan Vácha, 
akademický sochař (*1944)

Zabývá se tvorbou sochař-
skou, kresbou, rekonstrukcí 
a restaurováním sochař-
ských uměleckých památek 

a tvorbou jejich kopií, věnoval se také 
grafice, živila ho i kameničina a dokáže se 
s fortelem postavit ke kovářské výhni.

Narodil se v Praze-Radlicích, odmalič-
ka kreslil a maloval, už v jedenácti letech 
začal docházet do ateliéru akademického 
malíře Františka Čiháka, kde získal další 
průpravu v kresbě a malbě. V letech 1959–
1963 studoval na Výtvarné škole Václava 
Hollara, kde se seznámil se sochařinou, 
která jej začala přitahovat svou řemesl-
nou podstatou. V té době se také věnoval 
horolezectví a setkání s pískovcem, žulou 
a vápencem v jejich přírodní podobě jeho 
vztah ještě umocnil.

V letech 1963–1969 studoval u profesorů 
Vincence Makovského a Karla Lidického 
na Akademii výtvarných umění v Praze. 
V roce 1973 udělal konkurz na odborného 
asistenta na fakultu architektury ČVUT, 
kde učil modelování na katedře kreslení 
a modelování. Začal spolupracovat s archi-
tekty na vytváření plastik do interiéru i ex-
teriéru, vytvořil řadu plastik pro společen-
ské prostory a veřejná prostranství. V roce 
1991 obhájil docenturu na AVU a v roce 
1993 se rozhodl výuku na ČVUT ukončit, 
protože se chtěl svobodněji věnovat vlast-
ní tvorbě. Až do roku 2002 však na žádost 
šéfa katedry vyučoval externě.

Uskutečnil 18 samostatných výstavy 
a zúčastnil se řady výstav kolektivních. 
Zúčastnil se řady výtvarných soutěží 
a v několika z nich zvítězil. Jeho práce 
jsou zastoupeny ve sbírkách našich a za-
hraničních galerií, v soukromých sbírkách 
a několik jich vlastní ministerstvo kultury 
České republiky. Nejraději pracuje s pís-
kovcem (plastiky tvoří ovšem i z mramoru 
či z dioritu) a se dřevem, je také autorem 
reliéfů a soch z bronzu a cínu.

S manželkou Šárkou žijí od roku 1970 
v domě, v němž si zařídili dva ateliéry. Šár-
ka Váchová (*1947) vystudovala Divadelní 
fakultu Akademie múzických umění, obor 
scénografie. Výstavu Chaloupka na vršku 
aneb Večerníčky z ateliéru Šárky Vácho-
vé jste mohli vidět od prosince loňského 
roku do letošního ledna v Galerii Na Půdě 
(viz Světelský zpravodaj prosinec 2013 
a leden 2014).

Zpracoval Jaroslav Vála
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Vernisáž na zámku

Slavnostní vernisáží 4. září byla na 
zámku zahájena výstava (VY)TVÁ-
ŘENÍ, tvorby tří umělců – obrazů 
a textů Evy Turnové, velkoformá-
tových černobílých fotografií Jiřího 
Hrbka a obrazů Karla Kubíčka.

Eva Turnová (*1966) je baskytaristka, 
zpěvačka, textařka, překladatelka, spi-
sovatelka a nyní také malířka. Protože 
už od roku 2001 hraje ve skupině Plastic 
People of the Universe, jsou mezi por-
tréty, které zde vystavuje, členové sku-
piny Mejla Hlavsa, Vratislav Brabenec 
a básník, publicista a umělecký vedoucí 

Ivan Martin Jirous zvaný Magor, z těch 
dalších například politik a exministr za-
hraničí Karel Schwarzenberg.

Ledečský fotograf Jiří Hrbek (*1957) 
se prezentuje velkoformátovými černo-
bílými portréty známých osobností, jako 
jsou Ivo Šmoldas, Jáchym Topol nebo Jan 
Spálený, z našeho regionu pak akademic-
ký malíř Josef Saska, sklářský výtvarník 
František Janák a někdejší opat želivské-
ho kláštera Bohumil Vít Tajovský.

Ledečský malíř Karel Kubíček (*1960) 
zachytil na svých velkých plátnech po-
pulární osobnosti českého i zahraničního 
jazzu, jako jsou Jiří Stivín a Frank Lacy.

Vernisáž uvedl P. Mgr. Jakub Jan Sar-
kander Med, OPraem., administrátor 

farnosti Úsobí, kulturním vystoupe-
ním ji oživili kytarista Jiří Vencovský 
a zpěvačka Petra Ochová. Kromě tří 
vystavujících umělců zde byli přítomni 
například úsobští výtvarníci Ludmila 
a Stanislav Bartůškovi, muzikant, skla-

datel a textař Jan Spálený (*1942) či Jo-
sef Janíček (*1947), člen skupiny Plastic 
People of the Universe, v níž hraje na 
klávesy a akordeon a také zpívá.

Text a foto: Jaroslav Vála

Spolumajitelka zámku Helena Degerme 
s Evou Turnovou

Jan Spálený před fotografií  
od Jiřího Hrbka



strana 17 říjen 2014 Světelský zpravodaj

▶

Kulturní zařízení KyTICe připravuje:
22. listopadu od 15 hod. v divadelním sále

O princezně, Luciášovi a makových buchtách

Veselá pohádka s  písničkami o princezně, která by se ráda 
vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co se všechno stane, když se 
spolu setkají. Zvítězí peklo nebo láska?

Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 11 let.
Účinkuje: divadlo HP Praha
Předprodej vstupenek od 3. listopadu v TIC, tel. 569 496 676, 

info@svetlans.cz

kulturní zařízení kyTiCe připravuje Pozvánka do městské 
knihovny

Malá ukázka z knižních novinek: 

Beletrie
Avallone Silvia
Ocelové léto 
– Strhující román o nelehkém dospívá-

ní dvou dívek v upadajícím italském 
městě. Na první pohled to působí 
jako idyla: Středozemní moře, léto, 
slunce, bílé pláže ostrova Elba na 
dohled. Jenže v průmyslovém městě 
Piombinu, kde většinu obyvatel ne-
čeká nic lepšího než úmorná dřina 
v místní ocelárně, je těžké snít o na-
dějné budoucnosti. 

Celona Marjorie
Chybějící díl 
– Dojemný a syrový zároveň, takový je 

příběh Shannon, holčičky, již matka 
jen několik hodin po narození odlo-
ží přede dveřmi místní YMCY. Přes-
to se Shannon nakonec podaří najít 
potřebnou stabilitu u svobodné mat-
ky Mirandy. S přibývajícím věkem 
ji však čím dál tím víc trápí otázky: 
Proč mě opustili? 

Giesbert Franz-Olivie
Himmlerova kuchařka 
– Róza, sto pět let stará dáma, vlastní 

v Marseille vyhlášenou restauraci 
„Malá Provence“, kde hostům před-
kládá velice originální pokrmy inspi-
rované vším, čím si kdy prošla, všemi 
lidmi, které kdy potkala. Nakonec se 
rozhodne sepsat paměti. Tato ztřeš-
těná a poněkud drsná osůbka přeži-
la všechny možné podlosti 20. století, 
jímž prošla, aniž co ztratila ze své po-
živačnosti a chuti do života. 

Gillerová Katarína
Konečně se rozhodni 
– Natália je rozvedená matka dospíva-

jící dcery, zaměstnaná v půjčovně 
svatebních šatů. Se svými zákazni-
cemi prožívá jejich radost i nejistotu 
a dokáže jim poradit, ale sama si neví 
rady. V osobním životě se jí příliš ne-
vedlo, manžel Laco ji stále jen poni-
žoval, druhý vztah se ženatým mu-
žem také nedopadl. Bude mít potřetí 
konečně štěstí?

Naučná literatura
McCann John
Gumičkování 
– Hit letošní sezony pro holky i pro 

kluky! Budete potřebovat jen stávek, 
kupu barevných gumiček, háček, tro-
chu zručnosti a hodně fantazie. 
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▶ Dalibor Janda & Prototyp

Celovečerní koncert – největší hity 
LIVE! – jednoho z nejúspěšnějších zpě-
váků české pop music, textaře a hudeb-
ního skladatele. Publikum léta oslovoval 
a dál oslovuje svým „nakřáplým“ hla-
sem. Trojnásobný Zlatý slavík (1986–
1988, v jejich počtu je na druhém místě 
hned za Karlem Gottem), v dobách nej-
větší slávy získal několik Zlatých desek, 
dvě Platinové desky (za dva miliony pro-
daných nosičů), ocenění na festivalech. 
Proslavil se slavnými hity Hurikán, Kde 
jsi?, Padá hvězda, Vchází bez vyzvání, 
Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaska-
dér, Oheň, voda, vítr,… a stále patří mezi 
nejposlouchanější tuzemské interprety.

Loňský rok byl rokem Daliborových 
šedesátin a současně třicátým rokem 
existence jeho kapely Prototyp. S dva-
ceti slavnostními narozeninovými gala-
koncerty projel Čechy, Moravu a zavítal 
i na Slovensko. Velké celoroční turné 
vyvrcholilo na konci roku vyprodaným 
megakoncertem v O2 aréně, od té doby 
koncertuje zcela výjimečně. Nenech-
te si proto ujít vystoupení populárního 
zpěváka s Prototypem a hostem Jiřinou 
Annou Jandovou ve Světlé n. S.! Přijďte 
se přesvědčit, že jeho písně nestárnou, 
stejně jako jejich autor Dalibor Janda.

Z. Horní

Pak se můžete pustit do zábavného 
duhového tkaní! Vyberte si z 25 ná-
paditých projektů: jsou mezi nimi 
náramky, sportovní talismany, pří-
věsky na klíče, náhrdelníky, pouzdro 
na mobil, rockerský nátepník a další 
drobnosti. 

Plch Milan
Kam za vojenskými památkami 
– Zajímá vás vojenství a vojenská tech-

nika? Chcete navštívit zajímavá mís-
ta spjatá s vojenskou historií, ale ne-
víte, kde konkrétně je hledat? Máme 
pro vás řešení v podobě tohoto jedi-
nečného průvodce!  

Votýpka Vladimír
Křižovatky české aristokracie 
– Další v pořadí třetí kniha mapuje osu-

dy příslušníků českých šlechtických 
rodů, kteří spravují svůj majetek, 
restituovaný po roce 1989, a jejich 
opětovné zakotvení v českém pro-
středí.

Knihy pro děti a mládež
Bumbová Stanislava
Cestujeme světadíly 
– Kniha seznamuje malé čtenáře s jed-

notlivými světadíly, jejich charakteri-
stickými prvky a typickými zvířátky, 
která tam žijí. Pro lepší rozvoj čtení 
jsou v knize použita malá, velká a do-
konce i psací písmena.

Fitzpatrick Huntley
Můj život u sousedů 
– Garrettovi jsou všechno to, co Ree-

dovi nejsou – hlasití, chaotičtí a lás-
kyplní. A Samantha Reedová nemů-
že odolat a každý večer tuto úžasnou 
rodinu pozoruje ze svého střešního 
okna a touží být jednou z nich... Až 
jednoho letního večera za ní vyšplhá 
Jase Garrett. Jak dopadne jejich prv-
ní láska? Vše je téměř dokonalé až 
do okamžiku, kdy se stane něco, co 
změní celý Samanthin svět. Musí se 
náhle rozhodnout a zvolit si, kterou 
z obou rodin zachrání.

Peroutková Ivana
Strašidelné prázdniny 
– Kamarádky Táňa a Áňa jedou jako 

každý rok o prázdninách na sta-
tek do jižních Čech. Letos bude ale 
všechno jinak. Okolo staré fotogra-
fie mrtvé desetileté Kláry se za-
čnou dít podivné věci. Dokáže jejich 
nová kamarádka vyvolávat duchy? 
Na dívky čekají podivuhodná dob-
rodružství, nevysvětlitelné záhady 
i nebezpečí!

Eva Kodýmová
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z Libkovy Vody, kterou řídil Jaroslav Klá-
til, hráč na baryton, zastupující omluve-
ného Zdeňka Beneše, zpěváky Veronikou 
Rinerovou, Helenou Šafratovou a Jaku-
bem Jírů. Mezi těmito kapelami zahráli 
jako hosté Světelští heligonkáři Bohouše 
Jandy. 

Pořadem provázel tradičně známý mu-
zikant a bubeník Petr Chládek z Pelhři-

Světelské babí léto s dechovkou se již 
posedmé konalo ve Společenském domě 
v sobotu dne 13. září a pořadatelé z KyTI-
Ce – Kulturního zařízení Světlá n. S. za-
jistili protentokrát tři účinkující soubory, 
a to dechové kapely Hájenku ze Starého 
Klíčova u Domažlic s kapelníkem Miro-
slavem Palečkem, zpěváky Jitkou Strejco-
vou a Dušanem Fictumem, Libkovanku 

mova, který představil všechny účinkující 
a nešetřil vtipem a úsměvem. 

Začátek festiválku zahájila DH Hájenka 
venku, ve vestibulu před vchodem, jako 
přivítání všech účastníků. 

Následně se vše přesunulo do sálu a vy-
stoupení začala Libkovanka, která zařadi-
la i několik skladeb Vlasty Dvořáka, jako 
vzpomínku na tohoto hudebního sklada-
tele, zdejšího občana a jak konstatoval 
Petr Chládek, posíláme mu pozdrav tam 
nahoru. Poté také přivítal čestné hosty, mj. 
místostarostku Města Lenku Arnotovou 
a paní Jindřišku Dvořákovou, vdovu po 
Vlastovi Dvořákovi. Paní místostarostka 
poté vystoupila s poděkováním i Josefu 
Vejdělkovi za spoluúčast při zajišťování 
hudeb a pomoc Kulturnímu zařízení s po-
řadatelstvím. 

Následně zahráli Světelští heligonkáři 
několik známých skladeb a také valčík 
od Vlasty Dvořáka – Vysočina. Poté na-
stoupila v chodských krojích DH Hájenka 
a naladila publikum do zpěvu a vděčného 
potlesku. Tato kapela z Chodska obohatila 
tento festiválek svými písničkami ze Šu-
mavy, které pro ně psal a upravoval jejich 
dvorní skladatel a umělecký vedoucí, také 
již zesnulý, Karel Fictum. 

Závěrem chci poděkovat všem účinkují-
cím, pořadatelům z KyTICe, městu a všem 
sponzorům i těm, kteří pomohli při po-
řadatelství tohoto festiválku a budeme se 
těšit na další v pořadí 8. ročník.  

Karel Novotný, Leština u Světlé
Foto: Zdeňka Horní

Dechovky ve Světlé
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O češtině

Méně čteme a ztrácíme se psaným 
slovem kontakt, znalost pravopisu 
proto celkově upadá. Alespoň to vy-
chází z posledního výzkumu Ústavu 
pro jazyk český.

MF Dnes ve spolupráci s Ústavem 
pro jazyk český Akademie věd ČR 

a Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví vyda-
la začátkem září mimořádnou přílohu 
nazvanou Nová čeština s podtitulem 
Naučte se správně psát. Příloha má 
dvanáct stránek časopiseckého formá-
tu, pojďme do ní alespoň letmo nahléd-
nout.

Den otevřených dveří

Jeden výjimečný den, který je za 
námi, ale doufáme, že se bude opako-
vat…

V komunitním bydlení v Haškově uli-
ci proběhl den otevřených dveří. Každý, 
kdo přišel, měl možnost vidět domác-

nost, kde žije 6 uživatelů pobytové so-
ciální služby Domova Háj. Návštěvníci 
poznali zdejší obyvatele, viděli pokoje, 
zázemí i kuchyni, kde si vaří, sezná-
mili se s jejich každodenními činnost-
mi. Kromě toho si prohlédli a případně 
zakoupili výrobky uživatelů. Mohli si 
vyzkoušet, jak se pracuje v terapeu-
tické dílně. Kdo se nebál dát do práce, 

mohl si odnést domů vlastnoručně oz-
dobený květináč. „Nikdy bych nevě-
řila tomu, že něco takového zvládnu 
vyrobit,“ přiznala jedna návštěvnice. 
Pro děti byly připraveny soutěže a na 
všechny návštěvníky čekalo pohoště-

ní, které uživatelé připravili pod vede-
ním paní Elišky Moravcové. Akce byla 
koncipována tak, aby se opravdu nikdo 
nenudil. Na zahradě hrála kapela Bo-
hemian Highlanders, některé dokonce 

roztančila. V jídelně se živě debatovalo. 
Navzdory proměnlivému počasí se akce 
zdařila. Když pršelo, schovali jsme se 
v domě. Když vysvitlo slunce, šli jsme 
ven a opékali špekáčky. Doufáme, že se 
všem příchozím v komunitním bydlení 
líbilo a ten výjimečný den si užili stejně 
jako uživatelé a zaměstnanci Domova 
Háj.

Děkujeme všem, kteří nám s orga-
nizací Dne otevřených dveří pomáhali 
svou přítomností a ochotou pomoci: 
světelskému Šachovému klubu děkuje-
me za zapůjčení stanu pro kapelu, firmě 
MB Comp za darování špekáčků a Ku-
kuřičnému mlýnu Mrzkovice za ochut-
návku z jejich výrobků.

Perlička na konec: den otevřených 
dveří jsme měli nejen pro lidi, ale i pro 
mouchy, nalítalo jich dovnitř neskuteč-
né množství.

FČ

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

Základy práce s počítačem a internetem

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
n. S. – Městská knihovna pořádá kurz 
Základy práce s počítačem a internetem 
určený pro všechny, kteří nemají žádnou 
zkušenost s prací na počítači i pro ty, co 
si chtějí své znalosti upevnit.

Seznámíme vás se základními kom-
ponenty, jednoduchou prací se složkami 

a dokumenty, tiskem apod. Samozřejmě 
se můžete těšit i na brouzdání po inter-
netu, komunikační kanály jako email, 
Facebook či Skype. Nesmíme zapome-
nout na nástrahy internetu a tudíž na za-
jištění bezpečnosti.

Zájemci se mohou přihlašovat do 
10. 10. 2014 v městské knihovně. Prv-

ní lekce proběhne 14. 10. 2014 v 8, 10 
a 13 hodin v oddělení pro děti a mládež. 
Jedna lekce trvá 60 minut a kapacita je 
omezena na 3 osoby podle počtu počíta-
čů. (Celkem se může přihlásit maximál-
ně 9 osob). Kurz je zdarma a dohromady 
bude mít 10 navazujících úterních lekcí.

Těšíme se na Vás!
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Komise pro místní Agendu 21 si Vás 
dovoluje pozvat na 4. ročník městské 
Drakiády.

Pro malé i velké příznivce draků 
a dráčků je vyhlášena soutěž v kategori-
ích: Nejlépe létající drak „Letoun“ a Nej-
originálnější drak „Hezoun“. 

Drakiáda se uskuteční na louce nad 
sídlištěm Na Bradle dne 17. října od 
15:30 do 17:30 hod.

Kromě prohlídky „hasičárny“ a ha-
sičské techniky přijedou též pracovníci 
stanice Pavlov s dravci.

Koho omrzí pouštět draka, může si 
něco vyrobit ve výtvarné dílně, kterou 
zajistí Domov Háj.

K dispozici bude i občerstvení. Každý 
účastník obdrží drobnou odměnu.

Drakiáda se koná u příležitost Dne 
stromů a souběžně s ní proběhne výsad-
ba stromů, nad kterou převzali patronát 
páťáčci ze ZŠ Lánecká s učitelkou Evou 
Milfaitovou.

Akce se koná v rámci projektu Spo-
lečná setkávání v roce 2014 s podporou 
města Světlá n. S. a Zdravého Kraje Vy-
sočina.

Markéta Sobotová

Městská Drakiáda 
rozšířena o další akce

První stránky obsahují dvanáct dob-
rých rad, jak správně popsat obálku, 
jak má vypadat obchodní dopis a jak 
mail. Dozvíte se tedy kam a jak napsat 
adresu, kam patří čárky a kam ne, že 
je třeba používat jednoduché řádko-
vání, že se žádné údaje nepodtrhávají, 
neprokládají ani nepíší kurzívou, kam 
patří adresa, kde a jak má být napsáno 
datum a místo odeslání (mezi datem 
a místem není čárka, místo je v 1. pádě), 
že slovo Věc se nepíše a oslovení musí 
být v 5. pádě!

Na dalších stránkách se poučíte, jak 
se píší zkratky, kalendářní data, měr-
né jednotky a peněžní částky. Zkratky 
titulů před jménem a za jménem, které 
zkratky se píší s tečkami a mezerou za 
každou z nich (a. s., t. r., v. r., př. n. l.) 
a u kterých je možný dvojí způsob psa-

ní (č. p. x čp., P. S. x PS, P. F. x PF). 
Zkratky právní formy podnikání se 
uvádějí za jménem společnosti a v tex-
tu se z obou stran oddělují čárkami: 
PROBAS, spol. s r. o., je výrobce obalů 
z vlnité lepenky. Končí-li věta zkrat-
kou s tečkou, další tečka se už nepíše! 
Také za slovem „viz“ se tečka nepíše, 
neboť jde o tvar rozkazovacího způso-
bu slovesa „vidět“, nikoliv o zkratku!

Jak správně napsat datum – čísla 
jsou pořadová, to znamená, že za nimi 
musí být tečka a za tečkou mezera: 
28. 9. 2012. Hodiny, minuty a sekundy 
se oddělují tečkou nebo dvojtečkou. Při 
použití tečky se hodiny 0 až 9 píší jed-
nomístně a minuty dvoumístně (8:05), 
při použití dvojtečky mohou být i hodi-
ny uvedeny dvoumístně (08:05). A když 
už jme u dvojtečky: při psaní skóre se 

čísla od dvojtečky neoddělují (výsledek 
utkání Světlá–Ledeč 2:1).

U peněžních částek se trojice čí-
selných řádů oddělují mezerou 
(1 000 000 Kč), v administrativ-
ních textech je možné použít i tečku 
(1.000.000 Kč). U celých čísel se dese-
tinná čárka a pomlčka nepíší! (500 Kč 
nikoli 500 Kč). Slovo „euro“ se skloňu-
je zcela pravidelně podle vzoru „měs-
to“!

Také používání lomítka má svá pra-
vidla. Jsou-li výrazy po obou stranách 
lomítka jednoslovné, mezera před 
lomítkem ani za lomítkem se nepíše 
(vypnuto/zapnuto), je-li alespoň jeden 
z výrazů složený z více slov, doporuču-
je se mezeru psát (sanace / dekontami-
nace / chemické čištění potrubí).

Úskalí českého jazyka je samozřej-
mě mnohem více (tři tečky, pomlčka 
a spojovník, závorky, uvozovky), ale 
to by rozsah článku neúměrně narostl. 
Chcete-li psát správně česky, nezbývá 
než novinky nastudovat.

Zpracoval Jaroslav Vála
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Ohlédnutí za příměstskými tábory

Občanské sdružení Free Time Světlá 
nabídlo dětem a rodičům jedinečnou 
službu. Zorganizovalo devět turnusů 
příměstských táborů – na každý prázd-
ninový týden připadl jeden turnus.

Letos probíhal již třetí ročník příměst-
ských táborů. Zatímco v prvním roční-
ku se zúčastnily téměř výhradně děti 
z místních základních škol, letos jsme 
zaznamenali účast dětí ze širokého oko-
lí, chodily sem i děti, které žijí v Praze 
a tráví léto ve Světlé u příbuzných. Cel-
kem službu využilo 137 dětí, některé 
i opakovaně – ve dvou až pěti turnusech. 
Pokrýt celé prázdniny se organizátoři 
rozhodli na základě přání rodičů z minu-
lých let. Programová náplň táborů byla 
různá.

Příměstský tábor Figuška se tradič-
ně koná v zázemí šachového oddílu na 
zimním stadionu v pěšinkách. Minulé 
ročníky se konaly zbývající příměstské 
tábory na ZŠ Lánecká. V tomto roce 
zde však byla na prázdniny plánována 
rozsáhlá rekonstrukce budovy. Organi-
zátorům se podařilo dohodnout výborné 
podmínky na Akademii – Vyšší odbor-
né škole, Gymnáziu a Střední odborné 
škole uměleckoprůmyslové v Sázavské 
ulici. I když nakonec rekonstrukce zá-
kladní školy o prázdninách neproběhla, 
změny místa konání táborů jsme nelito-
vali. Kromě učebny a tělocvičny bylo na 
střední škole možné využívat i venkov-
ní areál školy včetně hřiště, ohniště ap. 
Výhodou oproti minulým ročníkům, kdy 
se na obědy docházelo do restaurace 
na pěší zóně, byla možnost stravování 
přímo v jídelně školy. Děti si mohly dle 
libosti přidat, dostaly vždy i malou od-
polední svačinku.

Vedoucími na táborech jsou zkušení 
pedagogičtí pracovníci z místních škol, 
studenti a trenéři, kteří dokážou tábor 
zorganizovat tak, aby si přišly na své 
všechny děti od předškoláků po žáky 
druhého stupně. Zvládnou i hyperak-
tivní děti, účastní se i děti s autismem. 
Mezi osvědčené vedoucí z minulých roč-
níků dobře zapadli i noví vedoucí, kteří 
rovněž měli plno nápadů a dokázali děti 
nadchnout. Díky profesionalitě našich 
vedoucích se ani nemusíme příliš starat 
o reklamu – rodiče si dobré zkušenosti 
předají a doporučí tábory svým známým.

Na táboře s názvem Kola a kolečka se 
věnovaly děti jízdě na kolech a in-line 
bruslení. Děti se naučily pravidla silnič-

ního provozu a absolvovaly vyjížďky na 
kole. Naučily se také základy jízdy na in-

-line bruslích. Za vše hovoří hodnocení 
jedné z maminek:

„Chtěli bychom Vám poděkovat za 
aktivní týden, který mohl náš syn pod 

vaším vedením strávit. Dle jeho reakcí 
a zdokumentovaných fotografií na webu 
nemáme žádných připomínek. Vedoucí 
Veronika Kavková a Jakub Kořínek byli 
kamarádští a z výletu + jízdy na koni 
byl syn nejvíce nadšen. Na kolečkových 
bruslích jezdil poprvé, díky vašemu 
táboru, a vypadá to, že ne naposledy – 
v sobotu jsme s ním absolvovali přiby-
slavskou cyklostezku. Příměstský tábor 
Kola a kolečka 2014 hodnotíme za 1*“

Z názvu druhého turnusu Putování 
kolem Světlé je patrno, že se děti sezna-
movaly s přírodou, památkami a historií 
Světlé. S vedoucími Evou Milfaitovou, 
Blankou Zmrhalovou a Janou Křížovou 
absolvovaly nejen pěší túry, ale i výle-
ty posázavským vláčkem či autobusem. 
Navštívily také světelské podzemí, míst-
ní knihovnu a park, kde vypátraly hrob 

Alase a Achilla, Čertův most, památník 
Jiřího Wolkera a další zajímavosti. Zá-
žitky z navštívených míst zaznamenaly 
do Putovní knížky, kterou si s pomocí 
vedoucích vyrobily. I tento tábor hodno-
tili rodiče pozitivně:

„Odezva od mého syna výborná. Všude 
si vás vychvaluje. I mé krátké seznámení 
s vámi bylo velmi příjemné. Jen tak dál!“

Tábor Taneční cvičení vedla tradičně 
vedoucí Alena Filippi a Lenka Boudní-
ková. Děti se na celý týden proměnily 
na piráty nebo břišní tanečnice. Během 
týdne se naučily základy aerobicu, zum-
by a hip hopu. Jak už to na tomto táboře 
bývá, stihly i vyrobit řadu věcí včetně 
pozvánky a pozvat rodiče a známé na 
vystoupení, které proběhlo na závěr tur-
nusu. Mnozí rodiče byli dojati, jak vidno 
z reakce jedné maminky:

„Moc se mi líbil organizačně tento tur-
nus, dcera byla moc spokojená a vystou-
pení pro rodiče na konci tábora krásné. 
Ještě jednou děkuji všem.“

Na praktické využití anglického jazy-
ka v běžných situacích byly zaměřeny 
hned dva turnusy: S angličtinou do světa 
a Svět kolem nás. Vedoucí Petra Lebe-
dová, Eva Dušková a Petra Štěpánková 
měly připravenu řadu her, kreativních 
cvičení, soutěží a dalších aktivit, kde 
nenásilnou formou u dětí vzbuzovaly zá-
jem o anglický jazyk. Jedna z maminek 
nám napsala:

„Děkuji za moc pěkný tábor Svět kolem 
nás, syn chodil domů nadšený. Děkuji 
tímto i paní učitelce Duškové a Štěpán-
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kové za fyzické a psychické nasazení pro 
děti a spoustu originálních a nápaditých 
her, aby se děti nenudily a vyřádily.“

Vedoucí Lenka Bauerová a Katka Ob-
selková v úvodu příměstského tábora 
s názvem Týden zálesáka rozdělily děti 
do skupin na Vodňáky, Lisťáky a Tla-
páky. Každá skupina si pak pomalova-
la trička znakem týmu a jménem dítěte. 

Pomocí her, pohádek a zábavných kvízů 
byly u dětí rozvíjeny poznatky o příro-
dě. Děti se naučily Morseovu abecedu, 
vázat uzly, stopovat zvířata, rozeznávat 
druhy ohňů a řadu dalších užitečných 
věcí. Součástí tábora byl i výlet na Stvo-
řidla, závěrečné hodnocení tábora pro-
běhlo u táborového ohně, došlo i na opé-
kání špekáčků.

Tomáš Rosecký a Josef Zmrhal jsou již 
osvědčená dvojice vedoucích, a tak není 
divu, že jejich oba tábory Sportovní hry 
I. a II. byly nejpočetnější. Letos poprvé 
jsme pro velký zájem dokonce na druhý 
sportovní tábor museli zájemce odmítat. 
Pomocí celotýdenní hry Míčový více-
boj se děti během týdne naučily základy 
fotbalu, florbalu, basketbalu, volejbalu, 
stolního tenisu, badmintonu a přehazo-
vané. Byly vedeny také k tomu, aby pro-

váděly rozcvičky a protahovací cvičení. 
Protože děti vydávaly hodně energie, 
přišel jim vždy vhod chutný oběd a moh-
la se zařadit i návštěva cukrárny.

V posledním prázdninovém týdnu pro-
běhl tábor Figuška, který vedla Zuzka 
Kocourková, pomáhala jí Eva Kořínko-
vá. V průběhu tábora si děti osvojovaly 
základy šachu a dalších deskových her. 

Neseděly jen za stolem, byly zařazová-
ny pohybové hry, např. štafeta, žabič-
ky apod. Došlo i na turnaje – ve dvoji-
cích, žravých, kostkových i klasických 
šachách, děti si zahrály simultánku. 
V závěru týdne se umoudřilo i počasí, 
a tak došlo i na míčové hry a vycházky.

Na všech táborech probíhaly soutěže, 
děti si odnesly diplomy a drobné ceny, 
které sdružení získalo od svých sympa-
tizantů a pobočky České podnikatelské 
pojišťovny v Havlíčkově Brodě, kde se 
uzavíralo pojištění. Rodiče měli okamži-
tou zpětnou vazbu – v průběhu každého 
turnusu se mohli seznámit s děním na 
táboře prostřednictvím fotografií, které 
byly umístěny na stránce tábora.

Za tři roky pořádání táborů jsme si 
vytvořili dobré vztahy s rodiči i mnoha 
partnery. Chceme poděkovat zejména 
řediteli střední školy Jindřichu Vodičko-
vi, že nám umožnil v jeho škole uspo-
řádat tábory. S přípravou zázemí pro 
tábory ve škole nám hodně pomohl Mi-
rek Sklenář. Díky příspěvku rady města 
jsme i letos mohli cenu za tábor udržet 
na přijatelné úrovni.

Spokojenost rodičů s tábory vyjádřila 
jedna z maminek:

„Moc děkuji za syna. Opravdu krásně 
strávil prázdninový týden. Byl plný zá-
žitků a dojmů, takže velké díky organi-
zátorům a také vedoucím. Příští rok se 
opět budeme těšit.“

Dosavadní pozitivní zkušenosti s po-
řádáním příměstských táborů nás nejen 
těší, ale také zavazují. Již nyní začínáme 
připravovat příští ročník. Opět pokryje-
me celé letní prázdniny. Zvažujeme i na-
bídku tábora v termínu jarních prázdnin.

Občanské sdružení Free Time Světlá
Eva Kořínková, Eva Milfaitová 

a Zdeněk Fiala
Foto: archiv Free Time Světlá

Letní tábor Rachačky u Purkarce

Sdružení SVĚTAKUS a Jan Coufal 
pořádali ve dnech 10. až 23. srpna let-
ní tábor v Rachačkách u Purkarce ne-
daleko Českých Budějovic. Tábora se 
zúčastnilo 24 dětí a po celých 14 dní 
se o ně staralo 7 vedoucích, 3 instruk-
toři, 2 kuchaři a také 1 hlavní vedoucí, 
kuchař a zdravotník v jedné osobě. Hle-
dání ztracených pohádek, tak zněl název 
celotáborové hry. Děti celých 14 dní po-
máhaly královně Fantazii porazit krále 
Temnot, který vlastnil její pohádky. Po 
dobu tábora se děti proměnily ve skřítky 
z rodu bambulí Jahod, Borůvek a Lís-
kových oříšků a pomáhaly zachraňovat 
královně Fantazii její pohádky. Hned 
na začátku rozdala královna Fantazie 
dětem kouzelné bambulky v barvě je-
jich rodu, které je ochraňovaly před 

zlou mocí krále Temnot. Děti společně 
s královnou Fantazií zachránily pohád-
ky: Perníková chaloupka, Hrnečku vař!, 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Tři oříš-
ky pro Popelku, Princ Bajaja, Šípková 
Růženka, O Krakonošovi, O Vodnících, 
O Čertech, Sedmero krkavců, Zlatovlás-
ka a Malá mořská víla. Poslední den pro-
měnila královna Fantazie skřítky z rodu 
bambulí zpět na děti, aby se mohly vrátit 
ke svým rodičům, a předala jim společ-
ně se sudičkami spoustu drobných dárků 
jako poděkování za jejich pomoc při zá-
chraně pohádek. Každý den děti zachra-
ňovaly jednu pohádku a po zbytek dne 
pro ně byly připraveny jiné hry. Také 
absolvovaly výlet do Jaderné elektrárny 
Temelín. Dále jsme s dětmi podnikli dva 
výlety do Hluboké nad Vltavou. Po 
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Z naší farnosti

Drazí spoluobčané,
mám radost, jak jste prožívali pouť 

svatého Václava, patrona našeho města 
i celého českého státu. Je třeba nenechat 
si vzít tyto tradice, které jsme zdědili po 
svých předcích.

Život se nám vrací do každodenního 
běhu, můj pohled se obrací na začá-
tek měsíce listopadu, kdy vás nestihnu 
oslovit skrze řádky Zpravodaje. Proto 
to dělám s velkým předstihem – měsíc 
dopředu. Všichni si na začátku listopa-
du připomeneme slavnost Všech svatých 
a památku na všechny věrné zemřelé. 
Naše kroky povedou na hřbitovy za na-
šimi drahými, kteří už nejsou mezi námi. 

Nemělo by to být jen smutné a ponuré, 
když už nemohou být dnes mezi námi. 
To první, co bychom měli uplatnit při 
vzpomínce na ty, kdo nás v tomto životě 
předešli na věčnost, je vděčnost, a to jim 
samým i vděčnost za ně. Obdarovali nás 
mnohým, co si neseme v našich životech 
jako životní bohatství, i když oni už tady 
nejsou přítomní. Možná pojedete do rod-
ných míst, odkud pocházeli vaše rodiče 
a prarodiče, a budete o tom vypravovat 
svým dětem. Rád bych, aby vše nezůsta-
lo jen ve vzpomínkách, ale abychom na 
ně také pamatovali v modlitbě a vypro-
šovali jim klidný odpočinek. 

Proto si vás doluji pozvat v neděli 
2. listopadu v 18 hodin na místní hřbitov, 

prvé jsme jeli parníkem z vorařské 
obce Purkarec do Hluboké, kde jsme 
navštívili ZOO Ohrada. Podruhé jsme 
se vydali do Hluboké pěšky a navštívili 
jsme zámek a děti dostaly ve městě krát-
ký rozchod na zakoupení dárků pro své 
nejbližší. Další krátké výlety byly do vo-
rařské obce Purkarec, kde jsme zhlédli 
Síň vorařství, a na nedalekou zříceninu 
Karlův Hrádek. V táboře nás také navští-
vili dobrovolní hasiči z Hluboké a poli-
cejní kynologové z Českých Budějovic. 
Ukázka jejich vybavení a práce se dětem 
velmi líbila.

Počasí nám sice moc nepřálo, po celou 
dobu tábora jsme měli deštivého počasí 
víc než dost (zase se tam neprášilo), ale 
i tak jsme si všichni těch 14 dní užili, jak 
se patří. Všem dětem, které s námi tento 
letní tábor absolvovaly, přejeme úspěšný 
start v novém školním roce a těšíme se 
někdy příště na viděnou.

Zároveň chci touto cestou poděkovat 
městu Světlá n. S. za finanční dar, kte-
rým naši činnost podpořilo. Velice si 
této pomoci vážíme.

Dík patří též sponzorům, kteří nás 
podpořili materiálními dary: Drogerie 
Jana Holoubková Světlá n. S., Pekárna 
a cukrárna Milan Brokl, pan Polák, Jin-
dřich Chlad – daňový poradce.

Poděkování patří též Domovu pro 
seniory Sociálního centra města Světlá 
n. S. za pomoc při výrobě kouzelných 
bambulek a za zapůjčení kostýmů.

Všem sponzorům za jejich materiální 
či finanční dary touto cestou moc děku-
jeme.

Hlavní vedoucí LPT Jan Coufal
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Noční výstup na Sněžku

Je pátek 20. června, 23:00 hod. a poně-
kud zvláštní „partička“ Světeláků (někteří 
jen původem, či společenským cítěním) se 
vydává z Velké Úpy přes Růžohorky na 
velmi netradiční a náročný výstup smě-
rem k vrcholu nejvyšší hory České repub-
liky. Cílem celého počínání třinácti turistů 
(Ing. Miloš Kratochvíl, Lenka Kratochví-
lová, Jan Coufal, Petr Dlabač, Aleš Hala-

ma, Jan Kubíček, Jiří Čech, Josef Lebeda, 
Jaroslav Ulrich, Pavlína Ulrichová, Ondřej 
Říha, Václav Šoupal a Vojtěch Kubánek) 
je na vrcholu Sněžky (1602 m n. m.) spatřit 
první sluneční paprsky nově příchozího 
dne.

Je předem jasné, že takto bláznivé nápa-
dy vznikají velmi často při neobvyklých 
situacích. Ani u nás tomu nebylo jinak. 
Důležité však je, že realizace výstupu byla 

opravdu zdařilá a že pod vedením zku-
šeného znalce krkonošských podmínek 
Ing. Miloše Kratochvíla bylo učiněno na-
šemu počínání za dost. Na vrchol Sněžky 
jsme dorazili v sobotu 21. června, zhruba 
ve dvě hodiny ráno. Postupem času se celá 
skupina rozmělnila, ale uvnitř Poštovny 
nakonec našli všichni svůj kousek tepla, 
klidu a krátkého odpočinku.

Povětrnostní podmínky k nám nebyli 
nikterak přívětivé. Velmi silný vítr, teplota 
jen 2 °C a silná oblačnost neumožňovaly 
sledování východu slunce tak, jak jsme pů-
vodně očekávali. Situace se velmi rychle 
zhoršovala – rum totiž došel velmi záhy. 
Někteří z nás si s vidinou lepších vyhlídek 
na následný sestup do Pece pod Sněžkou 
začali měnit funkční spodní prádlo – a to 
i mezi sebou (pochopitelně čisté). Postup-

ně se rozlévající světlo, které na vrcholu 
Krkonoš ukončovalo předešlou noc, však 
bylo pro všechny velkým lákadlem. Po 
vytvoření velké spousty nádherných fo-
tografií se skupina postupně začala trousit 
do Obřího dolu a dlouhým a náročným se-
stupem až do Pece pod Sněžkou.

Naše chaloupka nám poskytla útočiště 
až v dopoledních hodinách. Pak následo-
valy už jen chvíle klidu, pohody, zhodno-
cení výstupu a velmi emotivních zážitků 
a hlavně tolik vytouženého a chybějícího 
spánku.

Cíl splněn. Je na čase přemýšlet o dal-
ších výzvách. Snad Mont Blanc, snad Me-
lechov.

Aleš Halama – koordinátor výstupu

kde se společně pomodlíme za všechny, 
kteří na tomto hřbitově odpočívají.

Je to i pro nás příležitostí zklidnit se. 
Čas života nelze zastavit. Pociťujeme 
to každé ráno, když se probouzíme, že 
i náš život směřuje ke svému naplnění. 
Na hřbitově na náhrobcích je často v jed-
né větě shrnuto mnoho životní moudros-
ti. Přeji tedy nám všem, ať dokážeme 
moudře prožívat každý den, který nám 
je dán, abychom i my jednou byli boha-
tí a moudří v očích našich blízkých, ale 
také před svým Bohem a Stvořitelem, 
u kterého je náš skutečný domov.

Pokoj Vám!
Text a foto: P. Tomáš Fiala

Poděkování dárcům
Jak jste se v článku minulého čísla SZ 

dočetli a jistě i svým pohledem zjistili, 
střecha kostelní věže od konce srpna září 
do celého okolí svou novou krytinou.

Administrátor farnosti P. Tomáš Fia-
la chce tímto velmi srdečně poděkovat 
dárcům, kteří přispěli svým darem. Do 
poloviny září přibyla na účtě farnosti 
částka ve výši 88 000 Kč od následu-
jících dárců: V. Prášek, I. Kovandová, 

L. Dušátková, M. Hurská, J. Ptáčník, 
J. Ostatnický, J. Dvořáková, AR KOVO, 
S. Vogel, M. Bezouška, P. Žatečková, 
M. Holoubek, další štědří donátoři chtě-
li zůstat v anonymitě. Seznam dárců je 
k nahlédnutí také na stránkách farnosti 
www.farnostsvetla.cz, kde je průběžně 
aktualizován.

Zároveň bychom tímto chtěli podě-
kovat městu Světlá nad Sázavou, které 
farnosti poskytlo bezúročnou půjčku ve 
výši 450 000 Kč.

Jana Ptáčníková
Foto: jív
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Fotbalový trávník jako 
mraveniště

Přesně tak to vypadá při trénincích 
nejmenších fotbalistů každé pondělí 
a čtvrtek na fotbalovém stadionu FK 
Bohemia Světlá n. S. v Nádražní ulici. 

Činovníci světelského fotbalu se stara-
jí o to, aby jejich stadion neosiřel a bylo 
stále z čeho doplňovat družstva všech 
věkových kategorií. Proto až do konce 

podzimní sezony pořádají na stadionu 
v Nádražní ulici nábory chlapců a dívek, 
kde na ně čekají zkušení trenéři a mo-
derní fotbalové zázemí. 

Tréninky malých fotbalistů začínají 
vždy odpoledne v 16:30 hod. a fotba-
loví adepti jsou rozděleni podle věko-
vých kategorií. Ročníky 2004 a 2005 
má v péči trenér Patrik Cenek, ročníky 
2006 a mladší vede trenérka Hana Štro-
sová. 

Fotbalový stadion v Nádražní ulici 
není uzavřen ani těm starším, kteří by 
měli zájem začít s fotbalem. Například 
mladší žáky ročníku 2003 trénuje Vác-
lav Sladkovský a jejich tréninky jsou 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:30 hod.

Text a foto: jiv

Hokej na prahu sezony 2014/2015

Hokejový klub HC Světlá n. S. vstu-
puje do své páté sezony na novém 
zimním stadionu Sportovního cent-
ra Pěšinky. Je to tedy pro světelský 
hokej malé jubileum. 

Co nového v klubu, to pro Světelský 
zpravodaj prozradil šéftrenér a místo-
předseda klubu Jan Krajíček, který se 
vedle trenérského postu u A mužstva 
ujal spolu s Jiřím Zvolánkem též funk-
ce trenéra hokejové přípravky.

– Kolik družstev bude mít světelský 
hokej v nadcházející sezoně v soutě-
žích? 

Především nás těší, že máme dosta-
tek nejmenších hokejistů v přípravce, 
a tak jsme si mohli dovolit přihlásit do 
soutěží hned dvě družstva minihokeje, 
ročníky 2006 a 2007. To je pro budouc-
nost světelského hokeje nesmírně důle-
žité. Společně s HC Ledeč n. S. jsme 
sestavili družstvo starších žáků, které 
vedou trenéři Milan Egart a Jan Ku-
bát, bude hrát Krajskou ligu Vysočiny. 
Družstvo dorostu Světlé je účastníkem 
krajské ligy Pardubického kraje pod 
taktovkou trenérů Jiřího Přibyla a Pav-
la Blažka. Pro malý počet hráčů jsme 
zrušili družstvo juniorů, proto mladí 
hráči, věkem junioři, přešli do kate-

gorie mužů. Tým mužů, který bude 
v nové sezoně obhajovat titul přebor-
níka Pardubického kraje, budu opět 
trénovat já.

– Právě o A mužstvo mužů je mezi 
příznivci světelského hokeje největší 
zájem. Jakou podobu bude mít soupis-
ka tohoto týmu? 

Z loňského týmu odešli pouze Jakub 
Kůrka, který z pracovních důvodů pře-
stoupil do Humpolce, a Michal Blažek, 
ten ze zdravotních důvodů ukončil 
hokejovou karieru. Z Havlíčkova Bro-
du přišel obránce Václav Němec. Do 
předsezónní přípravy nastoupilo 29 
hokejistů, z toho 3 brankáři. Až těsně 
před zahájením krajské ligy zreduku-
jeme sestavu na 22 hráčů. Zde jsou 
jména hráčů, kteří začali s přípravou 
na novou sezonu: brankáři Michal 
Koubský, Jiří Zvolánek, Jiří Janoušek, 
obránci Ondřej Včela, Jan Svoboda, 
Jakub Venc, Jakub Bradáč, Ondřej 
Šíma, Václav Němec, Jan Bancíř, Mi-
chal Blažek a junior Jiří Nedvěd, útoč-
níci Jaroslav Žák, Petr Včela, Jan Ku-
bát, Radim Křišťan, Ondřej Špatenka, 
Jaroslav Doležal, Miroslav Kopecký, 
Jakub Doležal, Michal Dolinský, Pa-
vel Blažek, Josef Štros, Petr Šudoma, 
Vlastimil Křišťan, Jan Doležal a junio-
ři Jan Nedvěd, Tomáš Dušátko, Michal 
Krankus.

Text a foto: jiv 

Šéftrenér světelského hokeje Jan Krajíček 
při tréninku s nejmenšími hokejisty
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Na krajskou hokejovou ligu do Pěšinek

Po sedmi měsících startuje v ne-
děli 12. října krajská hokejová liga 
mužů Pardubického kraje, ve které 
jsou tři zástupci Vysočiny z okresu 
Havlíčkův Brod. Vedle HC Světlá 
n. S. to jsou HC Chotěboř a HC Le-
deč n. S. 

Hokejoví příznivci se tedy mohou tě-
šit hned na dvě derby utkání. Hokejisté 
z Pěšinek budou obhajovat loňský pri-
mát, když v březnovém finále dokázali 

třikrát zvítězit nad mužstvem Chotě-
boře. V krajské lize bude startovat dva-
náct týmů, vedle tří již jmenovaných 
to jsou: HC Slovan Moravská Třebová, 
HC Skuteč, HC Litomyšl, HC Spartak 
Choceň, HC Chrudim, HC Kohouti 
Česká Třebová, HC Spartak Polička, 
ZH Pardubice, a HC Hlinsko. Model 
soutěže je stejný, jako ten v předchá-
zející sezoně. To znamená, že dvanáct-
ka soupeřů bude hrát v základní části 
dvoukolově každý s každým a poté 

se tabulka rozdělí na dvě skupiny. Ve 
skupině A se utká prvních osm v play 
off o přeborníka kraje vždy na tři ví-
tězná utkání. Týmy, které skončí po 
základní části na 9. až 12. místě, budou 
hrát dvoukolově nadstavbovou soutěž 
Pohár Vladimíra Martince. 

Při aktivu zástupců KLM se všechna 
mužstva v případě zisku titulu Přebor-
ník kraje vzdala práva na účast v kva-
lifikaci o II. ligu ČR. V první polovině 
základní části ligy převažují jako hrací 
dny neděle, ve středu se bude hrát jen 
čtyřikrát. Utkání hraná na zimním sta-
dionu v Pěšinkách budou mít nedělní 
začátky vždy v 17:00 hod. a ve stře-
du v 18:30 hod. Hokejisté HC Světlá 
n. S. zahájí KLM 2014/2015 v neděli 
12. října doma v Pěšinkách, když při-
vítají tým HC Spartak Polička. Obě 
očekávaná derby utkání s Ledčí a Cho-
těboří se uskuteční v první polovině 
základní části ve Světlé. V 7. kole v ne-
děli 9. listopadu HC Světlá n. S. – HC 

Tradiční byly děkovačky domácích hokejistů po každém domácím utkání

Vždy zaplněné ochozy zimního stadionu 
v Pěšinkách při utkáních hokejistů HC 
Světlá n. S. potvrzovaly, že hokej se stal 

oblíbenou zábavou.

Barbora Tylichová  
má dvě medaile

Patnáctiletá Barbora Tylichová, 
svěřenkyně trenéra Jozefa Foťka, 
přivezla z Mistrovství České republi-
ky v atletice žactva, které se konalo 
20. a 21. září v Plzni, hned dvě me-
daile. 

Tu první stříbrnou získala v hodu 
diskem, který poslala do vzdálenosti 
38,59 m. Mistrovský titul patřil Bar-
boře Tiché z Chrudimi za výkon 43,70 
m. Nejcennější zlatou vybojovala atlet-
ka ze Světlé nad Sázavou, závodící za 
Hvězdu SKP Pardubice, ve své disciplí-
ně, kterou je vrh koulí. Zlato brala za 
výkon 13.05 m, stříbrná Dita Poslušná 
z Nové Včelnice zaostala za vítězkou 
o 110 cm. Bára Tylichová na plzeňském 
šampionátu házela též oštěpem a v této 
disciplíně obsadila 11. místo z osmnácti 
startujících, když hodila 31,58 m.

Text a foto: jiv

Ledeč n. S. a o tři dny později, tedy 
ve středu 12. listopadu, HC Světlá 
n. S – HC Chotěboř. Je třeba připo-
menout, že v předcházejícím ročníku 
KLM hokejisté Světlé doma v Pěšin-
kách neprohráli ani jedno utkání, je-
dinou bodovou ztrátou byla remíza 3:3 
s Chrudimí, v prodloužení potom do-
mácí zvítězili 5:4.

Text a foto: jiv
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Turistika

Už 33. ročník dálkového pochodu 
a cykloturistické vyjížďky Cestami 
Jaroslava Haška uspořádali členo-
vé odboru KČT Sklo Bohemia Svět-
lá n. S.

Páteční značení trasy z Vilémovic 
přes Modlaň do Světlé jsme zvládli je 
taktak. Pršet začalo, když jsme byli pod 
viaduktem v Lánecké ulici, takže do bu-
dovy základní školy, místa startu a cíle, 
nám zbývalo jen pár set metrů. Večer se 
sešlo patnáct nocležníků, ráno bylo na 
startu 303 účastníků, z toho 55 cyklistů. 
Početnější skupiny turistů přijely z Jih-
lavy a Třebíče, ale jednotlivci byli nejen 
z blízkého okolí, z Havlíčkova Brodu, 
Čáslavi či Kutné Hory, ale někteří vá-

Na startu bylo pěkně rušno

žili cestu například z Prahy, Ústí nad 
Labem, Plzně a Karlových Varů.

„Pěšáci“ si mohli vybrat z tras dlou-
hých 50, 30, 20 a 10 kilometrů (přičemž 
obě kratší byly tradičně nejžádanější), 

„cykloši“ volili mezi trasami 25, 45, 65, 

nebo 80 kilometrů. Všichni si pochva-
lovali kontrolu na Modlani, krásné vý-
hledy a množství hub, uznání se dočkali 
i pořadatelé za dobrou organizaci celé 
akce. Také počasí přálo, po rozplynutí 
ranní mlhy se na blankytném nebi uká-
zalo sluníčko a dvě krátké odpolední 
přeháňky nemohly nikoho z turistů roz-
házet.

Jaroslav Vála
Foto: Mirek Svatoš

Turnaj Masters babytenisu ve Světlé

Tří základní turnaje babytenisu, 
odnože opravdového tenisu, určené-
ho začínajícím tenistům, se hrály na 
Vysočině. První v Pelhřimově, druhý 
9. srpna ve Světlé n. S. a třetí potom 
v Havlíčkově Brodě. Pro nejúspěšnější 
účastníky tohoto seriálu byl závěreč-
ný turnaj Masters O pohár Vysočiny, 
který se uskutečnil 20. září opět ve 
Světlé n. S. 

Startovalo 22 malých tenistů a tenis-
tek (v této kategorii hrají chlapci a dív-
ky společně), domácí tenisový klub měl 

v turnaji tři zástupce: Barboru Soukalo-
vou, Barboru Jansíkovou a Jaroslava Ju-
ráka. Nejprve se hrálo ve čtyřech skupi-
nách každý s každým a poté první čtyři 
z každé skupiny postoupili do závěreč-
ného turnaje, do kterého se probojoval 
i světelský Jurák, ale hned v prvním 
kole prohrál s Ježkovou z Hlinska. Su-
verénkou turnaje byla Natálie Havlová 
z Jihlavy, která prošla turnajem doslova 
jako nůž máslem, když z osmi utkání 

všechna vyhrála a pouze v jednom ztra-
tila gam, ostatních sedm vyhrála 4:0. 

Semifinále závěrečného turnaje: Hav-
lová – Horák (Praha) 4:0, Čepl (Praha) 

– Křepinský (Havlíčkův Brod) 4:3. 
Finále: Havlová – Čepl 4:0. 
Domácí zástupkyně Soukalová si za-

hrála finále útěchy, ve kterém podlehla 
1:4 Jůzlové z Pelhřimova. 

Text a foto: jiv

Finalistky soutěže útěchy, zleva vítězka 
Alžběta Jůzlová a domácí Bára Soukalová

Vítězka závěrečného turnaje a celého 
seriálu Natálie Havlová z Jihlavy
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prodám
•	 značkové plastové vchodové dveře ven 

otevírané, pravé, bílé, šířka 1000 mm, 
výška 2150 mm, hladká výplň, cena 
12.000,- Kč 

•	 dtto, profilovaná výplň, cena 18.000,- Kč

Pro motoristy nepříjemná serpentina na silnici 
č. 150 po vybudování obchvatu mezi Okrouhlicí 
a Chlístovem zmizela. Nový úsek silnice bude 
uveden do provozu v průběhu listopadu, cesta 
ze Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu 
a opačným směrem se tak zrychlí a zejména 
v zimních měsících bude bezpečnější. 

Text a foto: jiv
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