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Vážení čtenáři,
asi nemusím věštit z křišťálové kou-

le, když zkonstatuji v tuto chvíli, kdy 
píšu úvodník (pár chvil po sečtení vý-
sledků předčasných parlamentních vo-
leb), že v tuto chvíli, kdy čtete úvodník 
(tedy někdy v průběhu měsíce listopa-
du), probíhají za těžkých porodních 
bolestí povolební vyjednávání. Stejně 
tak se mohu ze zcela zřejmých příčin 
domnívat, že podstatnou roli (a po-
chopitelně i do určité míry opodstat-
něnou) si v těchto spletitých politic-
kých šachách přivlastnil náš prezident 
Miloš Zeman. Ne, nebojte se, nebudu 
se hned v úvodu Zpravodaje věnovat 
politice, věřím, že si ji v posledních 
týdnech užíváme všichni ažaž. Spíše 
jsem se prvními řádky chtěl dostat 
právě k osobě našeho pana prezidenta. 

Přiznám se bez skrupulí, že nejsem 
úplný fanda Zemanových jízlivých 
bonmotů, neb ne vždy se jedná o pro-
myšlené výroky, často taková „plácnu-
tí do vody“ spíš škodí, než by přiná-
šela něco pozitivního. Nedávno jsem 
si přečetl v denním tisku, kterak pan 
prezident pochválil izraelskému pre-
miéru Šimonu Peresovi, že když chce 

zmínit naši zemi, používá v angličtině 
název Czechia. Prý „zní krásněji a je 
kratší než chladný název Česká repub-
lika“. V první chvíli mě napadlo, že 
se jedná zase o jednu z nepříliš uvá-
žených veřejných úvah pana preziden-
ta. Ovšem zmíněný název mi opravdu 
nešel z hlavy a postupně jsem musel 
uznat, že Miloš Zeman se tentokráte 
pustil do poměrně zajímavého jazyko-
vého problému. 

Miloš Zeman se snaží prosadit ana-
logii s anglickými názvy států typu 
Slovensko, Estonsko či Rakousko 
(anglicky Slovakia, Estonia, Austria). 
Musím přiznat, že tento způsob se 
mi zdá být vcelku logický i nenásilný 
zároveň. Mě však na celé věci zaujala 
možnost přenést počeštěné „Čechie“ 
či „Čechia“ pro naše domácí užívání. 
Věrni zákonitostem české slovotvorby, 
která pro podobná pojmenování pro 
státy ráda využívá příponu –sko, jsme 
si pro domácí potřebu poslední dobou 
zvykli říkat Česko. Nevím jak vám, 
ale mně tento výraz přijde nadmíru 
křečovitý, nepřirozený, snažím se mu 
pokud možno vyhnout. Oproti tomu 
slovo Čechia je výrazně libozvučněj-

ší, byť onu zmiňovanou nepřirozenost 
zde cítím také. Ovšem rozhodně má 
toto pojmenování větší oporu v histo-
rii. Názvu Czechia bylo v některých 
písemných pramenech užito již před 
mnoha staletími, nověji lze vysledovat 
tento výraz (psáno Čechie) jako po-
jmenování například pro téměř legen-
dární českou motorku z 20. a 30. let 
20. století, dodnes je také součástí 
jména fotbalového klubu z Karlína či 
jednoho pražského hotelu. 

Je však reálné, abychom se v bu-
doucnosti naučili tento název zcela 
zautomatizovaně používat pro naši 
zemi? Přiznám se, nebylo by mi to 
proti mysli, ovšem určitě by trvalo 
drahně let, než bychom se s ním ve 
větší míře sžili. Třeba prvním spl-
něným volebním slibem právě uply-
nulých voleb bude jistým nováčkem 
v poslanecké lavici stále zmiňované 
referendum o využívání slova Čechie. 
Ale vážně, to by asi nebyla v tomto 
případě ta správná cesta. V českém ja-
zyce totiž velkou část problémů vyřeší 
čas, ostatně tak jako v životě.

 J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady 30. září

Rada města:
1.  Vzala na vědomí stížnost obyva-

tel ul. Poštovní a Pěšinky na hluk 
při pořádání hudebních produk-
cí a uložila starostovi města pí-
semně vyzvat organizátory akcí 
k tomu, aby při jimi pořádaných 
hudebních produkcích nedocháze-
lo k obtěžování obyvatel nadměr-
ným hlukem.

2.  Souhlasila s provedením odpo-
jení přípojky nadzemního vede-
ní nn 1 kV elektrické energie pro 
demolici objektu čp. 7 v Josefo-
dole a jejím fyzickém odstranění 
bez provedení přeložky zařízení 
distribuční soustavy, kdy zaniká 
s okamžitou platností právo na 
uplatnění nároku na rezervaci pří-
konu uvedeného odběrného místa.

3.  Schválila uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo na akci Výmě-

na poškozených částí dřevěných 
mostků, dřevěného zábradlí u ka-
menného mostku a dřevěného plo-
tu a obnovení nátěrů mostků 
a plotu v zámeckém parku s fir-
mou Truhlářství PROFI, v. o. s., 
Sázavka.

4.  Schválila prodej vyřazeného mo-
biliáře z bývalé školní zahrady 
u MŠ v Pěšinkách. 

5.  Schválila pronájem části pozem-
ku parc. č. 354/1 o výměře cca 
19 ha v obci a katastrálním území 
Vlastějovice za účelem dobývá-
ní a úpravy kamene zbraslavické 
společnosti SILNICE - ČÁSLAV – 
HOLDING, a. s.

6.  Schválila uzavření smlouvy o uží-
vání veřejného prostranství na po-
zemcích parc. č. 590/29, 590/28, 
613/19, 613/18, 613/20, 613/21, 
613/22, 613/23 a 1096/1, vše 
v k. ú. a obci Světlá n. S., mezi 

Schůze rady 23. září

Rada města:
1.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 

o dílo na akci Oprava střechy ob-
jektu Sportovní centrum Pěšinky, 
Světlá n. S. v předloženém znění 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
JPT STAVBY, s. r. o., Praha 1.

2.  Schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
za účelem realizace stavby Kul-
turní centrum – stavební úpravy, 
Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 
čp. 986, čp. 217, čp. 506 s firmou 
HORA, s. r. o, Tábor v předloženém 
znění.

Jan Tourek, starosta města
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městem Světlá n. S. jako vlastní-
kem a Zdeňkem Seckým – SEKY 
TV studio HB, Uhry, jako uživa-
telem v předloženém znění. 

7.  Schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce parkoviště u České koruny 
na poz. parc. č. 724/3 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. a parkoviště u zimní-
ho stadionu na poz. parc. č. 1342 
v k. ú. a obci Světlá n. S. mezi 
městem Světlá n. S. půjčitelem 
a Zdeňkem Seckým – SEKY TV 
studio HB, Uhry, jako vypůjčite-
lem v předloženém znění.

8.  Schválila uzavření Dodatku č. 5 
k nájemní smlouvě týkající se pro-
nájmu prostorů skládky TKO ve 
Světlé n. S. mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a TBS 
Světlá n. S., p. o. (jako nájemcem) 
v předloženém znění.

9.  Schválila vstup města Světlá 
n. S. do Institutu pro rozvoj obcí 
a měst, Praha 10, bez úhrady člen-
ských příspěvků.

10.  Souhlasila s uzavřením do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2013/08/08 na stavební zakáz-
ku Oprava silničního mostu přes 
Pstružný potok, Mariadol v před-
loženém znění mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou Jaroš Josef, Unis-
tav, Dolní Město.

11.  Schválila uzavření smlouvy za-
kládající právo provést stavbu 
mezi městem Světlá n. S. (jed-
nající) a obcí Příseka (stavebník) 
za účelem realizace akce Vodo-
vod Příseka – posílení kapacity 
ze Světlé n. S. na pozemcích parc. 
č. 1160/1, parc. č. 1168/2 a parc. 
č. 1168/1, vše v k. ú. a obci Světlá 
n. S. 

12.  Schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou HB Golf, s. r. o., Knyk, 
za účelem provedení opravy ná-
honu na pozemku parc. č. 847/7, 
k. ú. Dolní Březinka, obec Světlá 
n. S.

13.  Schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo Bezbariérové 
úpravy ZŠ Lánecká. s firmou Pro-
jekt Světlá, v. o. s., v předloženém 
znění.

14.  Pověřila starostu města, aby na-
psal stížnost ohledně zavření če-
kárny na nádraží ve Světlé n. S. 

Jan Tourek
starosta města

Vzdělání pro život

Vážení rodiče, Světeláci,
myslím si, že málokdy se objeví tak 

zajímavý článek pro rodiče a jejich děti. 
Proto jsem si skutečně dovolil k tomuto 
článku přidat úvodník. Samozřejmě po 
domluvě s panem Lukášem Poukarem, 
kdy jeho samotného zajímal můj názor.

Již opravdu dlouho mě zlobí skuteč-
nost, která je níže popisována a kterou 
může a jednou bude muset vyřešit stát. 
(Který ale zatím nechce, protože to bude 
velmi nepopulární řešení.) 

O co skutečně jde:
• školy jsou placeny podle počtů 

žáků a ne podle kvality výuky
• rodiče řeší počty jedniček na vy-

svědčení a ne co opravdu jejich dít-
ka znají a umí

Co to má za důsledek:
• děti a hlavně studenti bez velké 

snahy získávají za průměrné vý-
kony nadprůměrné známky a jsou 
přesvědčeni, že toto je běžná nor-
ma, která jim bude stačit celý život

• jestliže takto jednoduše dosahují 
těchto cílů (pěkné vysvědčení) tak 
začnou přirozeně lenivět a přestá-
vají být soutěživí a hlavně zvídaví

• dochází k frustraci učitelů, proto-
že stát je nutí vyučovat jednoduché 
a skutečně základní věci

Jak se to dá změnit?
Milí rodiče, je to na nás. Doba, kdy 

bylo nutné mít hlavně tu maturitu, je 
pryč. Dnes je doba, kdy je potřeba oprav-
du dokázat, že něco umím a neustále 
pracovat na své odbornosti. Pak tito lidé 
jsou zaměstnavateli vnímáni jako odbor-
níci a i jako odborníci placeni. 

Byl bych moc nerad, aby se z České 
republiky stala jenom „montovna“, kde 
jsou lidé vnímáni jako stroje. A že to jde, 
je vidět v některých částech republiky. 

Tento článek se týká strojírenství, ale 
samozřejmě platí i pro ostatní obory 
a profese. 

Jan Tourek, starosta města

Hospodářská krize se rozplývá a na 
český trh pomalu vstupuje čím dál větší 
optimismus. Je však opravdu důvod k já-
sotu? To, že je politické prostředí nesta-
bilní a tím i klima pro podnikání, ví ka-
ždý z nás, ale co si prozatím nikdo příliš 
neuvědomuje je fakt, že i přes vzrůstají-
cí poptávku a možnosti růstu výrobních 
společností hrozí do budoucna enormní 
nedostatek odborných pracovních sil.

Máme tu tedy další problém. Firmy 
mající zakázky mohou doplňovat řady 
zaměstnanců, ale na druhou stranu se 
paradoxně začíná projevovat absence 
odborníků, kteří jsou schopni výrobním 
společnostem nabídnout svoji odbornost, 
a zapříčinit tak vzestup možných vý-
robních zakázek. Fond zaměstnanců je 
vyčerpán. Mám na mysli fond technic-
ky zdatných zaměstnanců, ať šikovných 
a zodpovědných absolventů odborných 
učilišť, středních a vysokých technic-
kých škol, či zaměstnanců s praxí, kte-
ří si práce váží natolik, že se vrhají do 
osobního profesního zdokonalovaní 
a nepřemýšlí jen, kde a jak práci odbýt. 
Za svou několikaletou praxi jsem se už 
setkal s mnoha majiteli společností, kteří 
dokážou své zaměstnance odměnit, mo-
tivovat, dát jim nadstandard, ale vyžadu-
jí od nich také nějaké přičinění k úspěš-
nému fungování společnosti. Takže ne 
vždy platí, že určité obory jsou na tom 
platově mizerně. Je to velmi individu-
ální a opravdu velmi záleží i na kvalitě, 
přístupu a zejména průbojnosti každého 
jedince. 

Obávám se, že zde narážíme na ak-
tuální společenský trend, kdy mladý 
člověk nebere svoji budoucnost vážně. 
Přirozeně, že není lehké v 9. ročníku 
základní školy samostatně rozhodnout, 
na které vzdělávací instituci dále po-
kračovat, jakému oboru se věnovat tak, 
aby za pár let onen jedinec nezjistil, že 
vystudoval obor v odvětví, v němž jsou 
již zástupy jiných, kteří tráví delší dobu 
u stojanů s poptávkou pracovních příle-
žitostí na Úřadech práce. Je však fak-
tem, že v tomto rozhodování by měl být 
zejména rodič zdatným rádcem. Mož-
nosti rozhodně jsou, dle mého soudu je 
podstatné chtít se starat o budoucnost 
své ratolesti. Ve skutečnosti se kupo-
divu nejedná pouze o budoucnost její, 
ale nás všech. Dlouhodobým efektem 
je totiž nižší nezaměstnanost, vznik 
nových firem, pracovních příležitos-
tí a také vyšší republikový potenciál 
v oblasti vlastní výroby a „know-how“ 
atd. Montážních zahraničních firem, na 
kterých jsme bohužel závislí, tu máme 
nespočet. Chybí firmy s vlastní výro-
bou, které do našeho evropského regi-
onu historicky tradičně patří. Jedním 
z důvodů je právě absolutní nedostatek 
nejen specializovaných, ale i odváž-
ných odborníků, s kterými lze řešit 
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Z finančního odboru

Pouť 2013
Svatováclavská pouť ve Světlé n. S. se 

právem považuje za největší v regionu. 
Během ní projde Světlou až 15 tis. lidí, 
což je pro takové malé město, jako je 
Světlá, určitě zajímavá návštěvnost. Té-
měř každý občan Světlé má pouť jako 
příležitost k tradičnímu setkání rodin 

i známých a je velkou společensko-kul-
turní akcí v našem městě. Dá se říci, že 
donedávna byla tato akce největší kultur-
ní událostí ve městě. V letošním roce se 
k pouti přidal také Sázavafest, který se 
konal na začátku srpna.

Letošní pouť se konala ve dnech 
28. a 29. září. Málokdo ví, že její orga-
nizace začíná již v únoru každého roku, 
kdy se začínají přihlašovat první zájemci 

o stánkový prodej. Občané Světlé se podi-
vují, když v ulicích týden před poutí vy-
značujeme místa pro stánkový prodej, že 
je „už“ pouť, a ptají se, zda už máme vše 
připraveno. Ta je, dá se říci, připravená 
již od června, v červenci a srpnu se pak 
evidují platby a zasílají se povolení k pro-
deji. Bez této předchozí organizace by vše 

bylo chaotické a před městským úřadem 
by se v den pouti jistě tvořila fronta pro-
dejců, kteří si přišli vyřídit prodejní místo. 
Objevují se stánky s různým sortimentem. 
U dětí určitě bodují stánky s různými 
cukrovinkami, cukrovou vatou, pražený-
mi mandlemi, hračkami. Ostatní návštěv-
níci hledají oblíbené stánky s keramikou, 
vyšívaným oblečením pro děti, s langoši, 
burčákem či stánky s trdelníkem. Spousta 

vzrůstající objem výroby a zároveň 
i inovace, které dělají firmy více kon-
kurenceschopnými. 

Není výjimkou, že u CNC obráběcích 
strojů potkáváme pracovníky přeškole-
né z oborů mnohdy velmi vzdálených 
strojírenství.

V současné době mají strojírenské spo-
lečnosti problém najít šikovné konstruk-
téry, technology, programátory a další 
technické specialisty. Obtížné je však 
najít ale i specialisty pracující s moder-
ními aplikacemi, viz CAD/CAM softwa-
ry, což je v této předigitalizované době 
opravdu paradox. 

Jako zástupce společnosti, která již 
několik let patří k nejvýznamnějším 
prodejcům CAM softwaru, a to nejen 
v České republice, je pro mě více než 
znepokojivé, že stále řešíme problémy 
s nedostatečným technickým vzděláním 
skoro každý den. V této době najít tech-
nicky zdatného a navíc zodpovědného 
jedince se rovná opravdovému hledání 
jehly v kupce sena. 

Proč je na českém trhu nedostatek 
technicky zdatných potenciálních pra-
covníků dále komentuje několik z našich 
obchodně-technických partnerů:

„Z mého pohledu je největším problé-
mem chybějící příklad podnikatele typu 
Tomáše Baťi. Poválečný totalitní režim 
bohužel všechny tyto tradice přerušil 
a po sametové revoluci již na ně nedo-
kázal navázat. Dnes je u nás jen vel-
mi málo firem, které by vyráběly ryze 
české výrobky, na které by národ mohl 
být hrdý. Celkově naše dnešní kultura 
není ke strojírenskému oboru nastave-
na. V současné době, kdy si všechno 
můžeme koupit, nemají mladí lidé dů-
vod se o techniku jako takovou vůbec 
zajímat. Navíc dnešní generace rodičů 
své děti nevede k manuálním pracím, 
které přirozeně souvisí s technickým 
myšlením. Podle mého názoru by ten-
to problém měla řešit především vláda. 
Například tím, že by více podpořila fir-
my, které mají zájem o vývoj a výrobu 
nových strojů se zajímavým designem 
a vysokou přidanou hodnotou pro zá-
kazníka. To by následně podnítilo i spo-
lečnost, aby se tímto oborem začala 
více zaobírat. Zájem pracovat u úspěš-
ně rozvíjející se strojírenské firmy mohu 
potvrdit ze své zkušenosti, kdy nabídka 
pracovní síly výrazně převyšuje naši 
potřebu, čemuž tak dříve nebylo.“ 

Lubomír Dvořák,  
President & CEO ve společnosti 

Dvořák – Svahové sekačky, s. r. o.

„Obecně dle mého názoru platí, že s pří-
chodem tržního hospodářství se mladí 
lidé zhlédli v „měkčích“ profesích či ve 
službách. Mají pocit, že v těchto oborech 
nemusejí „nic“ umět a i tak dosáhnout na 
vysoké platy. Jsou zlákáni představou jed-
nodušší cesty vzděláním i pracovním živo-
tem. Je to přitom škoda pro ně, pro eko-
nomiku i pro technický rozvoj. Poptávka 
po technicky zdatných zaměstnancích 
převyšuje nabídku, což také logicky zna-
mená, že obráběči, svářeči, ale i technolo-
gové a vedoucí pracovníci mají vyšší mzdu 
a jistotu zaměstnání, než kuchaři, lesníci 
nebo vedoucí supermarketů. Tedy alespoň 
v našem regionu.“ Ing. Ladislav Brázdil,

jednatel ZLKL, s. r. o.

Technická úroveň škol se zlepšuje, 
strojírenství je na vzestupu, tak je třeba 
ještě zapracovat na přístupu mladých 
lidí k jejich budoucímu profesnímu živo-
tu. Bohužel to však není jen o mladých 
jedincích, ale i o jejich okolí. Vše je ví-
ceméně „v rukách“ každého z nás. Pří-
padným zájemcům o technické pozice 
může v určité míře posloužit web http://
www.cadforum.cz/cadforum/jobs.asp. 
Opravdu šikovné jedince jsme schopni 
nabídnout nejenom mezi naše zákazníky, 
ale i partnerské společnosti které trpí ne-
dostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Lukáš Poukar 
obchodní ředitel DTS-Praha, a. s. – 

divize strojírenství
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Z odboru sociálních věcí

Informace o vzdělávacích akcích pro 
pěstouny
Odbor sociálních věcí Městského úřa-

du Světlá n. S. pořádá přednášky pro 
pěstouny a náhradní rodiče s lektorkou 
Mgr. Marií Linhartovou – specialistou 
etopedem (www.Marielinhartova.web-
node.cz). 

Přednáška na téma Komunikace pěs-
touna a školského zařízení se uskutečni-
la dne 30. 10. 2013 a jejím obsahem byly 
následující okruhy:     

• základní lidské potřeby a důležitost 
jejich naplňování

• vývojová psychologie ve zkratce 

• rodina a škola, kompetence, cíle, 
role

• umění komunikace v rámci cílů
• autorita a motivace
• režim a systém nejen v učení, time-

management
• pochvala versus povzbuzení

Druhá přednáška na téma Prevence 
rizikového chování u dětí v pěstounské 
péči se uskuteční dne 13. 11. 2013 ve vel-
ké zasedací místnosti městského úřadu 
(přízemí – při vstupu do budovy hlav-
ním vchodem - druhé dveře vpravo) od 
9:00 hodin a bude zaměřena na okruhy:
• komunikace v rodině

Z odboru správního, školství a živnostenského

Veškeré informace získáte na www.
volby.cz, kde byla čerpána i výše uvede-
ná data. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

Okrsek
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy
% platných 

hlasů
1 944 553 58,58 553 551 99,64
2 1 067 564 52,86 563 559 99,29
3 767 440 57,37 440 440 100,00
4 1 265 703 55,57 703 697 99,15
5 1 088 754 69,30 754 752 99,73
6 206 137 66,50 137 135 98,54
7 138 90 65,22 90 89 98,89
8 151 98 64,90 98 97 98,98
9 136 82 60,29 82 81 98,78

Celkem 5 762 3 421 59,37 3 420 3 401 99,44

Jak jsme volili ve Světlé n. S.?

Poděkování

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím mé upřímné poděko-

vání za Vaši účast v letošních volbách 
do PS PČR a dále poděkování za důvěru, 
kterou jste projevili našim kandidátům 
TOP 09 s podporou starostů. Vězte, že si 
Vašich hlasů upřímně vážím.

S úctou
Ing. Lenka Arnotová

Milé dámy, pánové, Světeláci, 
velmi si vážím Vaší podpory ve 

volbách do poslanecké sněmovny 
a děkuji Vám za ni.

Jan Tourek

návštěvníků se zastavovala u zahrádkáře 
v Lánecké ulici. Také u stánku skláren, či 
u teplé medoviny na křižovatce v Nádraž-
ní ulici bylo stále plno.

Instalace více než dvaceti různých 
atrakcí pro velké i malé návštěvníky pro-
bíhala od pondělí 23. září. Atrakce byly 
již třetím rokem umístěny i na soukro-
mém pozemku v areálu v Pěšinkách. Sta-
lo se již tradicí, že ve čtvrtek dopoledne 
je umožněno svezení zdravotně postiže-
ným ze sociálních ústavů a obyvatelům 
místního Sociálního centra zdarma. Pro 
všechny návštěvníky byly atrakce spuš-
těny ve čtvrtek 26. září kolem 15. hodiny. 
Mezi oblíbené určitě patří každým rokem 
autodrom, break-dance, velký vysutý ko-
lotoč, z kterého je hezký výhled na město 
a pouťové davy lidí. Návštěvníci z řad 

dětí se těší na ruské kolo, poníky, či na 
zábavní dům s množstvím hracích prv-
ků. Prostory náměstí jsou již několik let 
pronajaty panu Františku Lagronovi pro 
umístění atrakcí za částku 346 248 Kč.

Stánkový prodej v letošním roce pro-
bíhal z důvodu částečné uzavírky ulice 
Nádražní v ulicích Lánecká, Komenské-
ho, v Nádražní ulici po vjezd na zimní 
stadion, a dále v ulicích Poštovní a Pěšin-
ky. Vymezená místa pro stánkový prodej 
byla trhovci z větší části předem zapla-
cena. Za stánkový prodej byla vybrána 
částka 329 510 Kč, což je cca o 137 tis. 
méně než v minulých letech. Tento „úby-
tek“ byl způsobem zejména zkrácením 
prodejní plochy, vždyť jiné roky stávají 
prodejci se svými stánky až před fotbalo-
vým stadionem v Nádražní ulici. Příjem 

z letošní pouti do městského rozpočtu byl 
ve výši 675 758 Kč.

Náklady spojené s poutí, organizace 
stánkového prodeje, pořadatelská služba, 
propagace, nájem mobilních WC, úklid 
ze strany TBS se pohybují kolem 150 tis. 
Kč. Čistý příjem tedy činil cca 525 tis. Kč.

Protože se jedná o akci velkého rozsa-
hu v prostorách náměstí a přilehlých ulic, 
dochází k omezení dopravy. Pouťový 
týden byl od středy 25. září ve znamení 
uzavírek a objížděk. Uzavírky jsou však 
řešeny tak, aby co nejméně omezovaly ři-
diče a zároveň byla zajištěna bezpečnost 
návštěvníků.

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajiš-
ťovaly Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. jak v průběhu soboty a neděle, 
tak bezprostředně po skončení akce.

Letošní pouť je z pohledu organizátora 
hodnocena kladně. I přes ranní přízemní 
mrazíky nakonec vysvitlo slunce a počasí 
nám přálo po celou dobu konání akce. Ná-
vštěvnost byla vysoká a nedošlo k žádným 
závažným konfliktům, které by bylo třeba 
řešit. I částečné omezení prodejní plochy 
bylo přijímáno návštěvníky vesměs klad-
ně. Ráda bych touto cestou poděkovala 
pracovníkům úřadu a městské policie, 
kteří měli o pouti službu a pomáhali s or-
ganizací stánkového prodeje. Díky také 
patří Technickým a bytovým službám za 
výpomoc při vyznačování míst pro stán-
kaře a za úklid během pouti. Už se mů-
žeme pomalu, ale jistě chystat k přípravě 
dalšího ročníku Svatováclavské pouti. 
Snad nám okolnosti a počasí budou opět 
přát a vše se vydaří jako tento rok.

Bc. Helena Štrosová, referent FO
Foto: Jiří Víšek
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Cyklostezka Světlá n. S. – Smrčná, 
III. etapa.
Dne 23. září byla zahájena stavba 

Cyklostezka Světlá n. S. – Smrčná, III. 
etapa. Jedná se o poslední úsek cyklo-
stezky, který dovede její návštěvníky 
podél řeky Sázavy do Smrčné. Tato 
poslední etapa má délku 1,4 km, šířka 
cyklostezky bude 2 m, povrch jem-
ný asfaltobeton. Dopravní režim bude 
stejný jako na již vybudovaném úseku, 
tedy stezka pro pěší a cyklisty. Z majet-
koprávních důvodů (nemožnost získání 

souhlasů vlastníků pozemků na pravém 
břehu řeky Sázavy ) bude poslední eta-
pa cyklostezky vedena po levém břehu 
řeky Sázavy v lesním úseku na pozem-
cích parc. č. 482/1, 248/3, 456, 297/1, 
vše v k. ú. Kochánov. Začátek tohoto 
posledního úseku cyklostezky bude za 
lanovým mostem u kukuřičného mlýna 
v Mrzkovicích.

Na financování stavby se městu Svět-
lá n. S. podařilo získat dotaci z Regio-
nálního operačního programu NUTS II 
Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost 

• zásady efektivní komunikace
• síla naučeného a zakódovaného 

chování aneb jak děti vychovávat
• jak porozumět agresi a úzkosti
• poruchy chování a jejich efektivní 

vyhasínání či odstraňování
• systém pozitivního očekávání a ne-

gativních důsledků, předávání zod-
povědnosti

Tyto akce v rozsahu osm hodin (6 ho-
din přednáška, 2 hodiny diskuse) nejsou 
určeny pro širokou veřejnost, ale v pří-
padě individuálního zájmu kontaktujte, 
prosím, předem Bc. Janu Cípovou (kon-
takt viz níže). Účastníci získají osvědče-
ní o absolvování přednášky.

V současné době byla také navázána 
spolupráce s Mateřským centrem Zvo-
neček v Havlíčkově Brodě. Pěstouni 
a náhradní rodiče, kteří žijí v územním 
obvodu ORP Světlá nad Sázavou (Le-
dečsko, Světelsko), se tak měli možnost 
zúčastnit akce, která se konala 10. září 
v Havlíčkově Brodě, na téma Psychohy-
giena a zvládání stresu. 

Přednášejícím byl uznávaný psy-
cholog, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, 
PhD. Další připravovaná akce, kterou 
bude pořádat Mateřské centrum Zvo-
neček v HB (zvonecek@charitahb.
cz, tel. 569 428 438, www.hb.charita.
cz), se bude konat dne 25. listopadu od 
14:00 hod. a přednášející PaedDr. Zde-
něk Martínek se bude zabývat tématem 
Vzdor a agresivita dětí (Práce s agreso-
ry a oběťmi). 

Přednáška je zaměřená na vývojová 
stadia dítěte, zabývá se výchovnými 
styly, ukazuje, jak je možné z dítěte vy-
chovat agresora nebo oběť. Dále se sna-
ží vysvětlit, jak dávat přirozené hranice 
dítěti, jak ho naučit vážit si věcí i svých 
vrstevníků a v neposlední řadě se zabý-
vá tím, jak předcházet případnému pato-
logickému chování dítěte. 

Pokud by měl někdo zájem o získání 
podrobnějších informací týkajících se 
vzdělávání náhradních rodičů a pěstou-
nů, může kontaktovat referentku odboru 
sociálních věcí Bc. Janu Cípovou na tel. 
569 496 690, fax: 569 456 549, e-mail: 
cipova@svetlans.cz), která poskytne 
informace o dalších vzdělávacích ak-
cích zaměřených na téma náhradního 
rodičovství a pěstounské péče, které se 
budou konat nejen ve Světlé n. S., ale 
také například v Jihlavě či Havlíčkově 
Brodě.

Bc. Jana Cípová
referent OSV

Z odboru životního prostředí

Změny v povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les
Od 15. 7. 2013 vešla v účinnost nová 

vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, která 
přináší několik zásadních změn v dosa-
vadní praxi při kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Uveďme dvě nejvýznamnější: 

1) Nově není třeba žádat o povolení 
k pokácení dřevin rostoucích v zahra-
dách u bytového domu nebo u rodinného 
domu v zastavěném území obce, který 
je stavebně oplocený a nepřístupný ve-
řejnosti, přičemž tyto dřeviny nesmí být 
součástí významného krajinného prvku 
nebo stromořadí nebo nesmí být památ-
ným či jinak chráněným stromem (zvláš-
tě chráněný druh). 

K tomuto je nutno uvést několik upřes-
ňujících informací. Toto ustanovení není 
nijak omezeno velikostí, stářím ani dru-
hem dřeviny za předpokladu, že jsou 
splněny veškeré výše uvedené podmín-
ky současně. Pokud byť jen jedna z pod-
mínek není splněna, nelze provést kácení 
bez povolení a je nutno požádat o povo-
lení k pokácení dřeviny příslušný orgán 
ochrany přírody (na území města Svět-
lá n. S a jeho místních částí jím je MÚ 
Světlá n. S, odbor životního prostředí). 
Kácení bez povolení tedy nelze provést 
např. pokud dům v zahradě není bytový 
nebo rodinný, ale slouží např. jako sídlo 
firmy, nebo pokud je zahrada oplocená, 
ale je veřejnosti přístupná nebo pokud je 
oplocení postaveno bez opatření – povo-
lení stavebního úřadu (lidově ,,načerno“) 
nebo pokud je zahrada obehnána pouze 
živým plotem, protože živý plot není 
stavba (podmínka /viz výše/, aby poze-

mek byl stavebně oplocený). Na dřevi-
ny v zahrádkářských koloniích se tato 
novinka také nevztahuje, a proto je na 
případné kácení dřevin o obvodu větším 
než 80 cm (měřeno v 1,3 m nad zemí) 
potřeba získat povolení příslušného or-
gánu ochrany přírody. 

2) Nová vyhláška zpřísňuje ochranu 
stromořadí. Stromořadím se rozumí 
souvislá řada nejméně deseti stromů 
s pravidelnými rozestupy; chybí-li v ně-
kterém úseku souvislé řady nejméně de-
seti stromů některý strom, je i tento 
úsek považován za součást stromořadí; 
za stromořadí se nepovažují stromy ros-
toucí v ovocných sadech a plantážích 
dřevin. Pro kácení stromořadí a jed-
notlivých dřevin ve stromořadí je vždy 
nutno získat povolení příslušného or-
gánu ochrany přírody, a to i na stromy 
ve stromořadí, které mají obvod menší 
než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad 
zemí). Zde je nutno zdůraznit, že pokud 
strom ve stromořadí roste na stavebně 
oplocené, veřejnosti nepřístupné zahra-
dě u bytového či rodinného domu v za-
stavěném území obce (viz bod 1), ne-
lze na takovém pozemku kácet takový 
strom bez povolení!

Jelikož je nová vyhláška účinná krát-
kou dobu a nejsou ještě ustálené některé 
výklady k ní, může se stát, že některé 
případy kácení dřevin budou nejasné 
či sporné. V případě nejasností se proto 
můžete s dotazy obracet na MÚ Svět-
lá n. S, odbor životního prostředí, tel. 
569 496 640,  semerad@svetlans.cz, nebo 
tel. 569 496 647, sotolova@svetlans.cz

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP
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Z odboru dopravy

Povinná výměna řidičských průkazů 
v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů
Platnost řidičských průkazů vydaných 

od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 skončí dnem 
31. 12. 2013. Těmito informacemi jsme 
v dnešních dnech zahlcováni z různých 
druhů médií, a proto bych rád krátce 
osvětlil situaci ve správním obvodu ORP 
Světlá nad Sázavou. K datu 15. 10. 2013 
zbývalo vyměnit celkem 650 řidičských 
průkazů. Výměna se provádí bezplatně. 
V případě, že řidič požádá o výměnu 
po tomto termínu, bude mu neplatný ři-
dičský průkaz odebrán a může zaplatit 
pořádkovou pokutu až do výše 2 000 Kč. 
Proto považuji za rozumné nezbytnou 
výměnu řidičského průkazu nijak neod-
kládat a vyvarovat se tak případnému 
dlouhému čekání na odboru dopravy. 
Tímto apeluji i na rodinné příslušníky, 
aby případně zkontrolovali, zda jejich 
blízcí mají již tyto řidičské průkazy 
vyměněny a případně jim s výměnou 
pomohli. K samotné výměně řidičské-
ho průkazu je zapotřebí s sebou přinést 
starý řidičský průkaz, 1 x fotografii a žá-
dost samotnou si již vyplníte na místě.

Změna zákona o silničním provozu 
od 1. 7. 2013
Další novinkou a změnou pro řidiče 

je novela zákona o silničním provozu 

v pasážích týkajících se pravidelných lé-
kařských prohlídek a dále pak dopravně 
psychologického vyšetření.

Pravidelné lékařské prohlídce je povi-
nen se podrobit držitel řidičského opráv-
nění nejdříve šest měsíců před dovrše-
ním 65 a 68 let věku a nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 
68 let věku pak každé dva roky. Tedy pro 
upřesnění, dříve se již muselo k prak-
tickému ošetřujícímu lékaři v 60 letech, 
tato hranice se posunula na 65 let. Uve-
denou změnu zákona prosadil Veřejný 
ochránce práv ČR.

Dopravně psychologickému vyšetření 
je povinna se podrobit osoba, která žádá 
o vrácení řidičského oprávnění, které 
pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů 
v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu 
činnosti spočívajícího v zákazu ří-
zení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce 
zákazu činnosti spočívající v záka-
zu řízení motorových vozidel, byla-

-li tato sankce uložena na dobu nej-
méně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání ná-
vrhu na potrestání nebo podmíně-
ného zastavení trestního stíhání, 
v průběhu jehož zkušební doby se 
zavázala zdržet se řízení motoro-
vých vozidel.

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nabídka měření radonu
Na základě nabídky bezplatného mě-

ření radonu v rodinných domech a by-
tech od Státního ústavu radiační ochra-
ny v rámci Radonového programu ČR 
Vám přinášíme informace o možnosti 
zapojení se do tohoto programu. 

Princip měření spočívá v umístění 
měřicí komory, na jejímž dně je přilepen 
stopový detektor, do objektu na dobu 
jednoho roku. Na základě stop ve stopo-
vém detektoru lze stanovit průměrnou 
koncentraci radonu. 

Možnost přihlášení je následující:
• telefonicky u Státního ústavu radi-

ační ochrany, v. v. i., paní Hladíko-
vá, tel. 498 652 713, případně paní 
Mayerová, tel. 498 652 714

• prostřednictvím e-mailové adresy 
radon@suro.cz

Další informace k probírané temati-
ce je možné získat na stránkách města 
www.svetlans.cz, případné podrobnější 
dotazy týkající se radonu a jeho působe-
ní je možné dále získat na adrese Státní 
ústav radiační ochrany, v .v. i., radonový 
program, Piletická 57, 500 03 Hradec 
Králové 3, nebo na výše uvedených tele-
fonních číslech, případně mailu. Mnoho 
informací je také možné nalézt na inter-
netových adresách:  www.radonovypro-
gram.cz, www.sujb.cz,  www.suro.cz.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

dopravy; oblast podpory 1. 4. Rozvoj 
infrastruktury pro bezmotorovou do-
pravu.

Přehled financování, předpokládané 
výdaje:

Předpokládané celkové 
výdaje projektu

5 809 639,16 Kč

Dotace (85 % ze způso-
bilých výdajů po odečtu 
příjmů projektu)

4 741 986,93 Kč

Rozpočet města Světlá 
n. S. 

1 067 652,23 Kč 

Zhotovitelem stavby je firma M-SIL-
NICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Par-
dubice. 

Cena stavebních prací je 5,3 mil. Kč. 
Rozpočtové náklady stanovené projek-
tantem původně počítaly s cenou stavby 
ve výši 9,15 mil. Kč. 

Termín dokončení stavby se předpo-
kládá v případě příznivých klimatic-
kých podmínek k datu 18. 11. 2013.

Ing. Vladimíra Krajanská 
vedoucí OMIRR

Foto: Jaroslav Vála
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▶ Změna zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel,  
ve znění pozdějších předpisů  
od 1. 10. 2013
Poslední změna se týká placení „eko-

logické daně“ (ECO) při převodu vo-
zidla. Nelze již přeregistrovat vozidlo 
přes osobu se ZTP a tímto se osvobodit 
od uvedeného poplatku. Jedná se pře-
devším o starší vozidla, kde jsou vyšší 
poplatky. 

Na závěr si dovoluji upozornit, že již 
není možné rušit vozidlo bez potvrze-
ní o ekologické likvidaci vozidla. Pro 
upřesnění, již nejde vyřadit vozidlo na 
čestné prohlášení, že z něj bude dřevník, 
příp. sklad zeleniny apod. Vozidlo bude 
možné vyřadit z centrálního registru vo-
zidel pouze s potvrzením o ekologické 
likvidaci.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Kriminalita na Světelsku

Podezřelý J. D. si dne 13. 9. v pro-
storách České pošty Světlá n. S., při-
svojil pánskou peněženku s obsahem 
platebních karet a finanční hotovos-
tí 10 600 Kč, čímž se dopustil přečinu 
zatajení věci a neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního pro-
středku. Jmenovanému bylo policejním 
orgánem sděleno podezření z výše uve-
dených činů a spisový materiál předlo-
žen Okresnímu státnímu zastupitelství. 

Dne 17. 9. odcizil pětadvacetiletý 
mladík v prodejně Penny Market ve 
Světlé n. S. zboží, přičemž se obdob-
né krádeže dopustil již v minulosti. 
Jmenovanému bylo sděleno podezření 
z přečinu krádeže. 

Dne 23. 9. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro trestný čin zanedbání 
povinné výživy. Povinná N. D. neplní 
svou vyživovací povinnost na nezletilou 
dceru, tak jak jí to bylo stanoveno roz-
sudkem okresního soudu, přičemž dluží 
na výživném 8 500 Kč. 

V době konání Svatováclavské pouti 
na nám. Trčků z Lípy dne 27. 9. pode-
zřelý I. V. verbálně a fyzicky napadl po-
škozeného R. S., kterého srazil na zem 
a opakovaně jej kopl do těla, přičemž si 
samotné napadení vyžádalo převoz po-
škozeného rychlou záchranou službou 
do nemocnice Havlíčkův Brod. 

Dne 1. 10. v 02.00 hod. dosud nezná-
mý pachatel vešel na pozemek rodinné-
ho domu v Havířské ulici, vnikl násilně 
do domu, kde byl vyrušen jeho majite-
lem. Poté okamžitě utekl na ulici. Ná-
sledně pachatel nezjištěným způsobem 
vnikl do rodinného domu v Havlíčkově 
ulici, který prohledal a odcizil šperky 
v hodnotě 46 000 Kč. Jedná se o trest-
nou činnost, které se neznámý pachatel 
v uvedené lokalitě dopouští opakovaně. 
Policie ČR, Obvodní oddělení Světlá 
n. S., se společně s kriminální službou 
jednotlivými případy intenzivně zabývá. 
Zároveň žádáme občany, aby v případě 
jakéhokoli poznatku k této trestné čin-
nosti kontaktovali policii ve Světlé n. S., 
případně linku 158. 

Čtyřiadvacetiletý mladík dne 
1. 10. vnikl na pozemek rodinného domu 
v obci Dolní Březinka, kde odcizil hli-
níkovou nádobu na mléko, vnikl do 
sklepních prostor domu, kde odcizil ruč-
ní vozík, posléze na jiném místě odcizil 
čerpadlo na vodu a vše odevzdal do sběr-
ných surovin  přesto, že byl rozhodnutím 
okresního soudu za obdobnou trestnou 
činnost odsouzen k podmíněnému trestu 
odnětí svobody. 

Od 7. 10. do 8. 10. neznámý pachatel 
nezjištěným způsobem překonal hlavní 
vstupní dveře bytového domu ve Světlé 
n. S., ul. Jelenova, vešel do sklepních 
prostor, kde násilně vnikl do sklepních 
kójí a dalších prostor, odcizil jízdní 
kolo a způsobil celkovou škodu ve výši 
20 000 Kč. 

Dne 9. 10. podezřelý F. H. vykonal 
ve Světlé n. S. jízdu s os. vozidlem, při-
čemž v rámci silniční kontroly ze strany 
policie byl vyzván k provedení dechové 
zkoušky, kterou byla zjištěna přítomnost 
alkoholu v dechu 2,06 promile. Jmeno-
vaný se dopustil přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a v dané věci 
bylo konáno zkrácené přípravné řízení. 
Zároveň mu byl zadržen řidičský průkaz.

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

policejní stanice Ledeč n. S.

Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v září celkem 
71 přestupků. Z tohoto počtu bylo na 
místě řešeno v blokovém řízení 61 pře-
stupků, 10 bylo oznámeno správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Do-
ručili jsme čtyři písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 
dvou psů, oba jsme předali majite-
lům. V odchytovém zařízení nemáme 
k 30. září žádného pejska. 

Dne 7. září při hlídkové službě stráž-
níci v Sázavské ulici v nočních hodinách 
zastavili neosvětleného cyklistu. Byla 
provedena dechová zkouška, která pro-
kázala 0,5 promile alkoholu v krvi. Celá 
záležitost byla oznámena správnímu or-
gánu k přijetí dalších opatření. 

Dne 10. září v dopoledních hodinách 
si strážníci v ulici Na Sídlišti převza-
li malého chlapce, který se ztratil své 
mamince. No, převzali. Po vypotřebo-
vání dvou balení kapesníčků jsme utiši-
li plačící dítě. Potom jsem mu vysvětlil, 
že se nemusí bát, že ten velký policajt 
nebude jeho tatínkem. To bylo radosti. 
Asi za hodinu jsme ho předali v pořád-
ku jeho mamince. 

Dne 25. září v odpoledních hodinách 
strážníci přijali tel. oznámení, že se 
v ulici Na Sídlišti tvoří kolony vozi-
del. Po příchodu na místo byl nařízen 
odtah vozidla, které bylo zaparkované 
v zákazu zastavení a tvořilo překážku 
v silničním provozu. 

Dne 28. září v ranních hodinách 
strážníci pomáhali při záchraně muže, 
který se v ulici Pěšinky koupal v řece 
Sázavě. Přivolaný lékař rozhodl, že je 
schopen převozu do PZS Jihlava. Zde 
po provedené dechové zkoušce nadý-
chal 2,89 promile alkoholu v krvi. 

Dne 29. září v odpoledních hodinách 
strážníky požádal o pomoc muž, kte-
rý ztratil klíče od svého bytu a neměl 
náhradní. Zkontaktovali jsme odbor-
nou firmu, která byt otevřela. K radosti 
všech přítomných, ten pravý. 

Tento měsíc jsme provedli sedm měře-
ní rychlosti. Nejvyšší naměřená rychlost 
na povolené padesátce bylo 93 km/hod.  

Zdeněk Novák
velitel MP
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▶

Nové město – dům čp. 68
První zmínka o domě je z roku 1808, 

kdy je zde uváděna služebnost bydlení 
pro Annu Cíglerovou (†1883). V roce 
1836 je uváděna služebnost bydlení pro 
Karla a Marii Cíglerovi (oba †1884). 

V roce 1857 je uváděn zde bydlící majitel 
Ignác Ulip stár 44 let, od roku 1877 byl 
majitelem Václav Ulip a je uváděn vý-
měnek jeho otci. V roce 1885 jsou jako 
majitelé vedeni Jan a Josefa Šemíko-
vi, od roku 1900 Jan Šemík a od roku 
1903 Ferdinand a Františka Drahozalo-
vi. S Ferdinandem Drahozalem jsme se 
již setkali, a to v souvislosti s domy čp. 
418 a čp. 192 ve Světelském zpravodaji 
6/2011 resp. 11/2011. 

Dne 18. května 1905 Ferdinand Dra-
hozal píše:

„Slavný městský úřade! Při domě čp. 
68 ve Světlé vystavěl jsem kolnu na po-
hřební vůz a ježto jsem opomenul  stav-
bu tu oznámiti sl. úřadu stavebnímu, byl 
jsem k tomu vyzván výměrem ze dne 
11. května 1905 č. 70006. Abych povin-
nosti zákonem uložené zadosti učinil, 
předkládám náčrtek na postavení kolny 
na pohřební vůz, která zřízena jest ve-
směs ze dřeva, zcela uzavřená, jedním 
oknem do zahrady a vraty při stodole 

opatřená, krytá lepenkou a připomínám, 
že stavbu tu provedl pan Jan Hradecký, 
stavitel ve Světlé n. S.“ O měsíc pozdě-
ji, po místním ohledání stavební komi-
sí, byla stavba dodatečně schválena pod 
podmínkou, že se stavebník zaváže kol-

nu odstranit, když „z jakýchkoliv příčin 
městská rada potřebu a nutnost shledá, 
aby odstraněna byla.“

Dne 18. dubna 1912 podal Antonín 
Dušátko žádost k povolení stavby led-
nice, upravení udírny a zřízení konírny 
při domě čp. 68. Na základě výsledků 
místního šetření ze dne 24. dubna bylo 
29. dubna stavební povolení vydáno. 
Mezi mnoha podmínkami bylo napří-
klad: 

„V dílně smí býti ku zpracování použí-
váno jen maso koní na jatkách poraže-
ných a zdravotním orgánem revidované.

V konírně na dvoře u udírny nesmí býti 
chováni koně ku porážce určené. 

Ku zpracování výrobků smí používáno 
býti jen vody pitné a v nedostatku jejím 
vody užitkové, půl hodiny předtím pře-
vařené.

K nasolování masa nebudiž používáno 
přísad nedovolených, zdraví škodlivých.

Místnosti dílny, udírny a kotelny nesmí 
býti používáno ku přespávání.“

Stavba byla započata 28. května 
a ukončena 26. srpna, ohledání se ko-
nalo 28. října a povolení k užívání bylo 
vydáno 1. listopadu 1912.

Podle volebního seznamu z roku 1921 
zde bydleli uzenář Antonín Dušátko 
(*1866) s manželkou Annou (*1864), 
synem (rovněž řezníkem a uzená-
řem) Františkem (*1894), dcerou Marií 
(*1896) a druhým synem, řezníkem Jo-
sefem (*1896).

Ze dne 14. listopadu 1927 pochází do-
pis z Okresní správy politické v Ledči 
n. S. adresovaný Františku Dušátkovi:

„Na základě komissionelního řízení 
ze dne 12. srpna 1927 povoluji Vám dle 
přiloženého schváleného plánu zříze-
ní elektromotorického zařízení ve vaší 
řeznické provozovně a zároveň povolu-
ji používání této provozovny sestávající 
z dílny a krámu, bude-li vyhověno těmto 
podmínkám:

1. Stěny krámu buďte po sejití nátěru 
opraveny ve výšce 1,50 m od podlahy 
hlazenou cementovou omítkou nebo 
opatřeny světlým olejovým nátěrem. Ná-
těr buď dle potřeby obnovován. Ostatek 
stěn a strop buď čistě vybílen.

2. Styky stěn s podlahou buďte zaoble-
ny a vyhlazeny.

3. V okně krámu buď zřízeno v horní 
třetině sklápěcí ventilační křídlo otáčivé 
kolem dolní vodorovné osy směrem do 
místnosti. Opatřeno buď hustou sítí drá-
těnou, uvnitř upevněnou.

4. Pult budiž opatřen mramorovou 
deskou.

5. Obsluhou elektromotoru nesmí býti 
pověřena jiná osoba kromě žadatele.

/…/ 
11. V dílně jest vyvěsiti dobře viditel-

nou vyhlášku se zákazem: „Mazat, čis-
tit a opravovat stroje jakož i nahazovat 
a shazovat řemeny v běhu pouhou rukou 
se zakazuje.“

12. Veškeré nebezpečné části strojů, 
převodů jest v dosahu dělnictva tak za-
bezpečiti, aby jakýkoliv úraz byl vylou-
čen.

13. Motoricky hnané stroje jest opatři-
ti pevnými a volnými kotouči a spo-
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▶ lehlivě působícími vidlicemi na pře-
sunování řemene.

14. Stálá pracovní místa na podlaze 
jest opatřiti isolačními podlážkami.

Těmto podmínkám buď vyhověno do 
30. června 1928 kromě podmínek bez-
pečnostních, jimž musí býti ihned vyho-
věno. Splnění všech podmínek buď sem 
ve stanovené lhůtě oznámeno se žádostí 
o kolaudaci resp. superkolaudaci celé 
provozovny.“

Když v roce 1969 František Dušátko 
zemřel, dědici (manželka, dcera a syn) 
se dohodli, že jeho majetek zdědí dcera 
Vlasta (*1922) provdaná za Milana Fialu 
(*1911). V roce 1987 bylo vypracováno 

„Technicko-ekonomické hodnocení byto-
vého fondu objektu navrženého k demo-
lici“, stáří domu standardně odhadnuto 
na 157 roků, výkupní cena stanovena 
na 75 936 Kč, náklady na vlastní demo-
lici a odvoz sutin 98 200 Kč.  Při jednání 
5. února 1988 manželé Fialovi podepsali 
souhlas s prodejem domu, ale k „demolici 
vyvolané soustředěnou bytovou výstav-
bou“, jak se tehdejším úředním jazykem 
označovalo zběsilé bourání domů v Dolní 
ulici a v ulici Nové město, již nedošlo.

V prosinci 1992 vydal odbor výstav-
by MÚ Světlá n. S. stavební povolení na 

„Úpravu části objektu čp. 68 na prodejnu 
textilu“, po které bude jedna místnost ro-
dinného domu sloužit jako prodejna a ve 
dvoře bude mít k dispozici sklad. Konkrét-
ně se jednalo o zazdění jednoho okna, vý-
měnu jednoho okna za větší, výměnu jed-
noho okna za vchodové dveře a výměnu 
jedněch dveří za protipožární. Kolaudační 
rozhodnutí bylo vydáno s tím, že provoz 
prodejny se povoluje nejdéle do 31. 12. 
1995 a po tomto termínu bude buď zvětše-
na světlá výška prodejny v souladu s plat-

V Čechách
• Před 130 lety 18. listopadu 1883 bylo 

slavnostním představením Smetano-
vy Libuše otevřeno Národní divadlo 
v Praze; základní kámen byl položen 
již v roce 1868, ale požár roku 1881 
otevření oddálil.

• Před 70 lety 5. a 6. listopadu 1943 se 
1. čs. samostatná brigáda v SSSR zú-
častnila osvobození Kyjeva.

Ve světě vědy a techniky
• Před 400 lety v roce 1613 vyslovil ni-

zozemský fyzik I. Beeckman zákon 
o zachování pohybu.

• Před 230 lety v roce 1783 bratři Mont-
golfierové ve Francii sestrojili balón 
naplněný horkým vzduchem a stali 
se tak průkopníky vzduchoplavby.

Ve Světlé nad Sázavou
• Před 230 lety v roce 1783 byl od 

podzimu purkmistrem Jan Wagner, 
radními byli J. Pytlíček, J. Prášek, 
J. Tichý a J. Ryvola.

• Před 160 lety v roce 1853 byla při 
světelské škole zřízena třetí třída 
a umístěna v domě čp. 27 na Malé 
Straně.

Josef Böhm

Stalo se

Listina z roku 1622

Ačkoliv píši převážně o zdejším kostele, 
tentokrát bych ráda učinila výjimku, ne-
boť stejně jako nejstarší dějiny kostela, je 
důležité poznat i historické události sta-

letí následujících. Na své zpracování do-
dnes stále čeká i významné období vlády 
Trčků z Lípy, z něhož si dovolím předsta-
vit listinu vydanou na Světlé nad Sázavou 

dne 29. dubna 1622, kterou naleznete na 
stránkách 549 a 550 v XXII. dílu edice 
nazvané Archiv český čili Staré písem-
né památky české i moravské sebrané 
Františkem Palackým z archivů domá-
cích a cizích, vydané Josefem Kalous-
kem v Praze roku 1905, která je dostupná 
v elektronické podobě na stránkách Cen-
trum medievistických studií Akademie 

nými hygienickými předpisy na tři metry, 
nebo bude k tomuto datu provoz ukončen. 
V roce 1998 došlo k adaptaci sousední ne-
využívané části domu na prodejnu kožené 

galanterie a obuvi a v roce 2006 přibyl 
k oběma obchodům další samostatný ob-
chod s vchodem z boční komunikace.

Text a foto: Jaroslav Vála
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▶

Z mateřské školy 

Nový školní rok přinesl do naší mateř-
ské školy několik změn. O té nejvýznam-
nější – uzavření třídy v Pěšinkách a ote-
vření rekonstruovaných prostor v MŠ 
Na Sídlišti – už byla veřejnost informo-
vaná. Díky podpoře zřizovatele, kterým 
je město Světlá n. S., byla zachovaná 
kapacita předškolního zařízení. Světel-
ští rodiče tak mají obrovskou výhodu, 
protože na rozdíl od většiny ostatních 
měst v celé republice byly uspokojeny 
téměř všechny oprávněné žádosti rodičů 
o umístění dítěte v MŠ, dle Kritérií pro 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělává-
ní v mateřské škole.

V novém školním roce nastaly i změ-
ny vynucené organizačními potřebami 
provozu školky. Do jednotlivých budov 

se snažíme zařadit děti podle přání ro-
dičů tak, jak přicházejí k zápisu.  Každý 
rok je pak věková skladba dětí trochu 
jiná. Věkový rozdíl mezi nejmladšími 
a nejstaršími dětmi je téměř čtyři roky. 
Ve školce v Lánecké ulici bylo proto 
přistoupeno k vytvoření homogenních 
oddělení podle věku dětí. Realizujeme 
tak účinněji takové způsoby práce, kte-
ré jsou pro dítě konkrétního věku, jeho 
rozvoj a postup v učení příznivé, vhod-
né a přirozené. Tento krok vyvolal dis-
kusi, a proto byl následně řešen za účas-
ti zástupců zřizovatele na mimořádné 
rodičovské schůzce (24. 9.) a dále byl 
potvrzen anonymním dotazníkovým še-
třením. Bylo rozdáno 72 dotazníků, 59 
vrácených, 39 pro stejné věkové slože-

ní, 14 pro smíšené třídy, 6 obě varianty 
(k 24. 9.).

Zatímco v jiných městech jsou ve 
smyslu školského zákona přijímány pře-
devším děti v posledním roce před za-
hájením školní docházky, v naší školce 
vycházíme vstříc všem rodičům, kteří 
se rozhodnou pro předškolní vzdělávání 
v naší MŠ. S naplněnou kapacitou a vyš-
ším počtem dětí ve třídě pak bohužel 
občas musí dojít k různým operativním 
změnám, jako je například ranní či od-
polední spojování tříd. Jsou totiž čin-
nosti, kde je z důvodu bezpečnosti nutný 
dozor nejméně dvou pedagogických pra-
covníků (sportovní činnosti, vycházky, 
stravování…), a proto v okrajových ho-
dinách, kdy je počet dětí malý, se po-

věd ČR a Univerzity Karlovy. Z nich je 
také pro lepší názornost přejata.

Než jsem přikročila k výběru nějaké 
málo známé dobové fotografie světelského 
zámku, která by tento téměř 400 let starý 
historický dokument doprovodila, dostala 
jsem od známého vzácný dar. Miniaturní, 
jen 9,5 x 5 cm velké leporelo, nazvané Al-
bum z Posázaví. Bylo vydané v roce 1926 

nákladem Vojtěcha Smutného, drogisty 
a výrobce Posázavských pastilek v Káco-
vě. Mezi dvanácti unikátními fotografiemi, 
představujícími např. pohled na klášter 
v Sázavě, hrad Talmberk, Český Šternberk 
nebo Ledeč nad Sázavou, nechybí ani sní-
mek nazvaný Světlá nad Sázavou Zámek. 

Mgr. Alena Křivská
Foto: Jaroslav Vála
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▶

Pout‘ování 

Pro děti z mateřských škol se stalo 
pouťování již tradicí a jako vždy se nám 
moc líbilo. Žáci z vyšších ročníků ZŠ 
Lánecká připravili pro děti krásné spor-
tovní dopoledne plné her a soutěží. Do 
školek jsme se vraceli s novými zážitky 
a dojmy, hlavně se sladkou odměnou 
a s výbornou náladou. 

Děkujeme celému kolektivu a dětem 
ze ZŠ Lánecká za skvěle připravenou 
akci a těšíme se na další setkání. 

Učitelky MŠ Lánecká a Na Sídlišti

čet pedagogických pracovníků musí 
snížit spojením tříd. Tato praxe byla 
vždy běžná a stejným způsobem je řeše-
na ve všech předškolních zařízeních. Na 
podnět rodičů jsme zkvalitnili informač-
ní systém tak, aby měli rychlé informace 
o všech změnách. 

Děkujeme všem rodičům za vyjádření 
názoru. Věříme, že děti budou mezi svý-
mi vrstevníky spokojené. Také věříme, 
že rodiče nám nadále budou pomáhat 
směřovat naši školku ke společně vytče-
nému cíli, kterým bezpochyby je spoko-
jené dítě dobře připravené pro vstup do 
školy. 

„Naším cílem je dovést dítě na konci 
svého předškolního období k tomu, aby 
v rozsahu svých osobních předpokladů 
získalo věku přirozenou fyzickou, psy-
chickou a sociální samostatnost a zákla-
dy kompetencí důležitých pro jeho další 
rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.“

(citováno z Koncepce školky)
Jana Rezková, ředitelka MŠ Lánecká

Zdravověda ve škole

Dne 14. října nás navštívili naši býva-
lí  žáci se svými spolužáky ze 2. ročníku 
střední zdravotnické školy. Ukázali nám, 
kdy je důležité přivolat první pomoc. Děti 
si vyzkoušely telefonický rozhovor s ope-
rátorem i postup při vyšetření poraněného 
člověka. Ve skupinách se děti seznamova-
ly i s různými úrazy a jejich ošetřením. Za-

ujala je například poranění typu otevřené 
a zavřené zlomeniny, řezné rány, popále-
niny a pohmoždění. Žáci čtvrtých a pátých 
tříd naslouchali se zájmem, s nadšením se 
zapojovali do diskusí i praktických ukázek. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eva Dušková, Mgr. Petra 
Štěpánková, ZŠ Komenského

Návštěva z Tchaj-wanu v Uměleckoprůmyslové akademii

Ve čtvrtek 24. října hostila naše škola 
vzácnou návštěvu. Ředitelka Tchajpejské 
hospodářské a kulturní kanceláře paní 
Christine M. Y. Hsueh zavítala do Světlé 
v rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina.

V doprovodu svého manžela Yuan-Chieh 
JEN, zástupce ekonomické divize Ben WU, 
a představitelů Kraje Vysočina – náměst-
ka hejtmana Ing. V. Novotného, radní pro 
oblast školství Ing. J Fialové, ředitele Kraj-
ského úřadu Mgr. Ing., dr. h. c. Z. Kadlece, 
ředitelky sekce Ekonomiky a podpory Ing. 
E. Janouškové, vedoucího odboru škol-
ství Mgr. M. Pecha, pracovníků oddělení 
vnějších vztahů Mgr. M. Richtové Tomšů 
a Ing., MBA L. Seidla si spolu s dalšími 

Ing. J. Vodička předává kytici ředitelce 
Tchajpejské hospodářské a kulturní 

kanceláře paní Christine M. Y. Hsueh
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na listopad:

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

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

Úterý: 9:00 – 10:00 hod.
„Hudební školička“ (koná se v původních 
prostorách 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:
Opičí dráha – 8. 11. a 29. 11. 
Horolezecká stěna – 15. 11. 
Cvičení s míči – 22. 11. 

Keramická dílnička:
 16. 11.  Projekt Anděl
 30. 11.  Dokončení projektu Anděl

Výtvarná dílna:
 4. 11.  Výroba svícnu
 11. 11.  Pokladnička ze sýrových obalů
 13. 11.  Tvoříme z FIMO hmoty 
 18. 11.  Papírový drak
 25. 11.  Adventní věnec
 27. 11.  Dodělání adventního věnce.

Dne 1. 11. v 9:30 hod. je pro Vás připravena 
beseda, kterou povede Soňa Kohoutová na 

téma Zdraví našich nejmenších
www.facebook.com/materskecentrum.

rolnicka

Srdečně zveme…

hosty prohlédla školu a seznámila se s její 
nabídkou vzdělávacích oborů a rozličných 
aktivit. 

Hosté byli uvítáni ředitelem školy 
Ing. J. Vodičkou, který je seznámil s his-
torií instituce, její současností i vizemi do 
budoucna. Spolu se svými kolegy z vede-
ní školy poté návštěvu provedl po jednot-
livých provozech, ateliérech a galeriích. 
Představeny byly práce žáků a jejich učite-
lů - výtvarníků. Delegace zavítala rovněž 
do nově otevřené školní přírodní zahrady. 
Dvě hodiny vyhrazené v nabitém progra-
mu pro návštěvu Akademie utekly jako 
vody a hosté bohatší o nové poznatky se 
museli se školou rozloučit, aby mohli po-
kračovat v dalším naplánovaném progra-
mu v Jihlavě. 

Cílem této návštěvy bylo navázat vzá-
jemné kontakty s tchaj-wanskou stranou, 
představit jim takovou oborově unikát-
ní školu a předjednat nalezení možného 

budoucího partnera v poměrně vzdálené 
a pro nás exotické destinaci. Jménem or-
ganizátorů mohu konstatovat, že pro nás 
byla společná schůzka přínosná, dozvěděli 
jsme se řadu cenných informací a věříme, 
že delegace od nás odjížděla s dobrým po-
citem a my svou prací přispěli k reprezen-
taci regionu i našeho města. 

Mgr. Michal Šimek, zástupce ředitele
Foto: Milan Sika

Inline bruslení

Během slunečních podzimních dnů 
jsme několikrát využili nově vybudova-
nou cyklostezku. Žáci čtvrtých tříd se 

vybavili chrániči, přilbami a kolečkový-
mi bruslemi. Takto vyzbrojeni jsme si 
báječně zabruslili. Paní učitelky si brus-
le také obuly a byly svým žákům příkla-
dem. Děti, které nemají ve své sportovní 
výbavě kolečkové brusle, si mohly při-
vézt kolo nebo koloběžku. Malá sku-
pinka dětí bez sportovního vybavení 
si vyzkoušela rychlochůzi, běh, nebo 
pomáhala méně obratným kamarádům. 
Děti si takto vyplněné hodiny tělesné 
výchovy velmi užily.

Mgr. Eva Dušková, Mgr. Jana 
Zikmundová, ZŠ Komenského

Delegace na návštěvě jednoho z pracovišť 
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Výtvarná soutěž o „Klobouky z Agarveny“

V pondělí 11. listopadu si dovolujeme 
pozvat do dětského oddělení městské 
knihovny naše mladé čtenáře. Od 14 do 
17 hod. bude probíhat výtvarná soutěž 
Vítání knih Markéty Práškové. Děti se 
zhostí role ilustrátorů, ukázky textů bu-

dou k dispozici. Výtvarné potřeby s se-
bou. Autorka knih Markéta Prášková 
bude v knihovně po celou dobu přítom-
na a s knihovnicemi vyhodnotí nejlepší 
práce. Hlavní cena, dárková kolekce čtyř 
dílů Klobouků z Agarveny, bude vítězi 

předána na slavnostním křtu knih 14. lis-
topadu v Rytířském sále světelského zám-
ku. Ohodnocena budou pouze výtvarná 
díla, která vznikla během odpoledne 
v knihovně.    

J. R.

Pro obě své budovy – v Komenského 
a v Jelenově ulici – získala škola dvě 
dřevěné sochy vytvořené řezbáři na akci 
Dřevěná Lipnice 2013 ve dnech 19. až 
22. září.

Budovu v Komenského ulici zdobí 
Udivený Jáchym (školák) řezbářky Ro-
many Krestýnové ze Šumperka. Radost 

dětem v Jelenově ulici dělá socha, po-
jmenovaná Paleček, autora Jan Vinckera 
z Hranic. 

Do prostor dvou „starých“ školních 
budov se originální dřevořezby velmi 
dobře hodí. Prakticky napomáhají k roz-
voji estetického cítění dětí.

J. M.

Univerzita volného času ve Světlé

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SO-
ŠUP otvírá od listopadu 2013 zcela 
nový směr vzdělávání. Nazývá se Uni-
verzita volného času (UVČ) a je netra-
diční formou zájmového celoživotního 
vzdělávání pro širokou veřejnost, která 
doplňuje nabídku celoživotního učení. 
Je určena zejména pro ty, kteří chtějí 
dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou 
otevřeni novým informacím. Jedná se 
zejména o dospělé, matky na mateřské 
dovolené či seniory.

Hlavním cílem našeho dalšího vzdělá-
vání dospělých je uspokojení jejich osob-
ních zájmů a potřeb, možnost aktivně 
a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, 
rozšiřovat a aktualizovat své vědomos-
ti a dovednosti. Výrazně také přispívá 
k tvorbě sociálních generačních a mezi-
generačních vazeb, odstraňuje či alespoň 
zmírňuje pocit izolace, stereotypu. Pod-
statou není výsledek vzdělávacího proce-
su, např. získání certifikátu, ale průběh 
a aktivita samotná.

Pro kurzy UVČ neplatí žádná omezení, 
jsou určeny všem věkovým kategoriím 
bez rozdílu, předchozí vzdělání není pod-
mínkou. Stejně jako na vysoké škole kur-
zy otvíráme v zimním a letním semestru. 

Co v letošním zimním a letním semest-
ru nabízíme? Každý si může vybrat z ná-
sledujících možností: 

• Cizí jazyky - angličtina, němčina, 
francouzština, latina; pro začáteční-
ky, pro pokročilé

• Kresba
• Drobná řemeslná tvorba
• První kroky s PC a Internetem
• PC pro pokročilé

• Kurz chůvy
• Znaková řeč
• Zdravý životní styl
• Vedení daňové evidence na PC
• Právo pro denní využití
Přihlášky a další podrobné informace 

ke studiu každý zájemce získá na adrese 

http://uvc.akademie-svetla.cz/ nebo při 
osobní návštěvě školy. Věříme, že veřej-
nost naše nabídka zaujme a škola se stane 
místem, kam i dospělí přijdou rádi strávit 
příjemné chvíle na vzdělávacích kurzech. 

Michal Šimek

Sochy do ZŠ v Komenského ulici
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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 

DUHA Polná 

Čert a Káča

Scénické ztvárnění lidové pohádky 
o Káče, která se chtěla vdát třeba i za 

čerta. Představení je plné písniček 
a scének s neobvyklými zápletkami 

a ještě nezvyklejším koncem.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
ve středu 4. prosince od 9 hod.

Délka představení cca 50 min.
Vstupenky za 40 Kč je možno 

zakoupit půl hodiny před 
představením v pokladně sálu.

Víte, že...

…v 39. čísle časopisu Reflex byl v rub-
rice Životní styl otištěn článek Za kulisy 
nostalgie, který napsal rodák z Dolní Bře-
zinky Zdeněk Vacek, v současné době šéf-
redaktor magazínu GEO? Čtenářům Svě-
telského zpravodaje jistě není jeho jméno 
neznámé, v čísle 3/2011 jsem psal o jeho 
knize Za volantem s Karlem Čapkem, 
v níž líčil cestu Škodou Rapid po stopách 
Karla Čapka, který se s ní v roce 1937 vy-
pravil na dovolenou do Alp. 

Tentokrát Zdeněk Vacek s manželkou 
Petrou, která na cestách fotografuje, absol-
vovali 6 000 kilometrů sedmi evropskými 
zeměmi. Trasu této „retrodobrodružné“ 
jízdy nevolili náhodně, ale vydali se po 
stopách dávných sportovních úspěchů 
mladoboleslavské značky. Kromě trati 
Rallye Monte Carlo a Alpes Maritimes na-
vštívili místa známá z Branaldovy knihy 
Dědeček automobil a dosáhli nejvyššího 
silničního bodu Tour de France – Cime de 
la Bonette v 2802 metrech nad mořem.

Jaroslav Vála
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Pozvání pro bývalé členy Škubánku

„Kdo by to byl řek‘… Škubánku je 30 
let.“ Ano, je to tak. Uběhlo už 30 let ži-
vota tanečního kroužku a později folklor-
ního souboru Škubánek. Přišel čas malého 
zastavení, vzpomínání a hodnocení. Za 
ta léta prošel soubor mnohými zkouška-
mi, nepřízní i přízní mnoha lidí. Musel se 
potýkat s nepochopením, výsměchem, ale 
dostalo se mu i uznání a ocenění. V kaž-
dém případě pomohl zasít semínka lásky 
a úcty k lidovému umění do srdíček stovek 
dětí a mladých lidí, jež řadami souboru 
prošli. Přijměte naše pozvání na výroční 
koncert 7. prosince od 15 hodin, po kterém 
bude následovat setkání bývalých členů 
v přívětivé atmosféře Městské restaurace 
ve Světlé n. S. 

Bývalí Škubánci, dejte prosím vědět, 
kdo se chystáte, připravíme vám volné 
vstupenky. Uvádějte i své rodné příjmení.

Kontakt: 604 368 204, skubanek.svet-
la@seznam.cz, www.skubanek.cz, může-
te se ozvat i na facebooku. Oznámení, pro-
sím, šiřte mezi známé či příbuzné.

Na všechny se těší 
Eva Pejchalová alias Škubánková
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▶

Španělský večer s CARMEN

aneb Edita Adlerová zpívá Carmen za 
doprovodu flamencové skupiny
Pokud chcete slyšet nádherné, vášni-

vé a zároveň tklivé árie z Bizetovy opery 
Carmen, máte jedinečnou příležitost dne 
22. listopadu ve světelském divadelním 
sále. A nejen slyšet, ale i vidět, protože 
principem pořadu je propojení tématu 
z této opery s charakteristickým španěl-
ským tancem flamenco. Árie z opery jsou 
zachovány v původní podobě, zpívané 
školeným hlasem tradičním způsobem 
za doprovodu tradičních španělských ná-
strojů flamencové skupiny Miroslava Žáry, 
žáka Štěpána Raka. Celý program doplňu-
je atraktivní mistrné vystoupení běloruské 
tanečnice flamenca Loly Karpenky, která 
představí tanec flamenco v různých podo-
bách. Za zmínku jistě stojí, že kostým Car-
men je dílem známého módního návrháře 
Osmany Lafitty.

Mezzosopranistka Edita Adlerová, só-
listka francouzského Le Grand Théâtre 
du Puy du Fou, vystudovala Konzervatoř 
v Pardubicích. V roce 1991absolvovala 
s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla v Plzni 
a stala se tak nejmladší Carmen v historii 
české opery. Je držitelkou ceny Českého 
hudebního fondu. Spolupracuje s Českým 
rozhlasem a Českou televizí, věnuje se 
převážně koncertní činnosti – zpívá só-
lové party oratorií s orchestry, účinkuje 
i v programech s komorním obsazením. 
Je členkou Originálního hudebního di-
vadla Praha, kde se již po řadu let věnuje 
interpretaci díla Antonína Dvořáka. Spo-
lečně se sopranistkou Annou Hlavenko-
vou založila soubor Canto Dolce, který se 
zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na 
významných mezinárodních festivalech 
a spolupracuje s nejznámějšími českými 
orchestry a předními dirigenty. Koncerto-
vala v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, 
Polsku, Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, 
Moldávii, Španělsku a Maroku, Spojených 
arabských emirátech a v Egyptě.

Lola Karpenka je mladá tanečnice 
a choreografka oddaná flamencu. Vycvi-
čena v různých tanečních stylech, tančila 
a na veřejnosti vystupovala od dětství. 
Rozsáhlý taneční trénink, lektorská čin-
nost a práce choreografa, zahrnují široké 
pole její působnosti (klasický, moderní 
a etnický tanec). Učila se dokonalému 
umění baletu, tanec současný/moderní, 
několik let zasvětila studiu „gypsy“ a dal-
ších etnických tanců: tančila brazilskou 
a angolskou capoeiru, afro-tanec 
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▶ Nabídka pro pořadatele

Kulturní zařízení KyTICe, vydavatel 
Kalendáře kulturních, společenských 
a sportovních akcí, nabízí pořadatelům 
možnost zveřejnit v kalendáři zdarma 
akce, které se v období leden–duben 
2014 uskuteční ve Světlé n. S. nebo ob-
cích v blízkém okolí a jsou přístupné ve-
řejnosti.

Zájemci o nabízenou propagaci nám 
předají následující údaje:

• termín konání akce (pokud zatím 
není jistý konkrétní den, uveďte 
alespoň měsíc)

• název akce
• stručný popis
• místo a čas konání
• jméno/název pořadatele

• příp. kontakt na webové stránky 
pořadatele akce

• příp. kvalitní obrázek či foto (v ně-
kterém z formátů: JPG, BMP).

Podklady lze do 24. 11. 2013 zaslat na 
e-mailové adresy: horni@svetlans.cz 
nebo kytice@svetlans.cz, případně při-
nést nebo zaslat na adresu:
 KyTICe – Kulturní zařízení 
 Světlá n. S.,
 nám. Trčků z Lípy 16, 
 582 91 Světlá n. S.  

Kalendář v nákladu 500 kusů vyjde 
koncem prosince.

Zdeňka Horní
KZ KyTICe

a tanec perský. Nicméně před něko-
lika lety objevila flamenco a její život se 
úplně změnil. Okamžitě propadla energii 
flamenca, jeho nevšednímu šarmu tak, že 
od té doby se mu aktivně věnuje. Zúčast-
nila se mnoha mistrovských kurzů a stá-
ží vedených významnými tanečníky ze 
Španělska. V roce 2009 ukončila studium 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze, v roce 2010 založila skupinu 
La Magia del Flamenco. V roce 2012 ab-
solvovala mezinárodní školu na pražské 
DAMU. V současné době se věnuje pře-
vážně performance art, tanci a divadlu, 
tvoří vlastní projekty a pracuje v oblasti 
vzdělávání dospělých.

(zdroj internet)
zh

Světelsko ve fotografii – 
předávání cen

Ve středu 16. října proběhlo v Galerii Na 
Půdě předání cen oceněným fotografům. 
Po úvodním slovu ředitelky kulturního 
zařízení KyTICe Jany Kupčíkové promlu-
vili k přítomným fotografům starosta měs-
ta Jan Tourek a předseda odborné poroty 
Vladimír Kunc. Poté se představili jed-
notliví ocenění autoři, každý z nich krát-
ce pohovořil o okolnostech vzniku svých 
snímků a převzal cenu.

Oceněné fotografie budou postupně 
představeny na stránkách Světelského 
zpravodaje.

Text a foto: Jaroslav Vála

Z předávání cen oceněným fotografům 
soutěže Světelsko ve fotografii
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Soutěž Světelsko ve fotografii s tra-
dicí trvající od roku 1995 je soutěží 
pro amatérské fotografy, od roku 2007 
doposud je jejím vyhlašovatelem kul-
turní zařízení KyTICe.

A jak probíhalo letošní již 9. bienále? 
Kategorie A soutěžících do 15 let nebyla 

tentokrát obeslána, v kategorii B nad 15 
let předalo do soutěže své snímky 17 fo-
tografů. Někteří z nich využili možnosti 
soutěžit jak v kategorii Seriál, tak i v jed-
notlivých fotografiích v kategoriích Pří-
roda Světelska, Moje město, obec a Lidé 
Světelska v dokumentární fotografii, a to 
s tím, že fotek mohlo být maximálně pět 
jak v kategorii jednotlivých snímků, tak 
i v seriálu, jeden soutěžící tedy mohl sou-
těžit s maximálně 10 fotografiemi (této 
možnosti využil pouze jeden soutěžící!). 

Vyhodnocení celkem 87 zaslaných 
snímků provedla porota ve složení 
Ing. Vladimír Kunc (předseda), profesi-
onální fotograf a majitel firmy Video-Fo-
to-Kunc Havlíčkův Brod, Ing. Jan Borek, 
člen Komise kultury a cestovního ruchu 
města Světlá n. S. a světelského Fotoklu-
bu SnS., za vyhlašovatele soutěže Eva 
Kodýmová.

Podmínkou pro to, aby mohla být 
v Galerii Na Půdě uspořádána výstava, 
byla vedle dostatečného počtu soutěž-
ních snímků samozřejmě i jejich kvalita. 
O tom, jak tato kritéria byla fotografy 
neprofesionály naplněna, se můžete při-
jít od 17. října do 17. listopadu přesvědčit 

Vyhodnocení soutěže Světelsko ve fotografii 2013

na jako soutěž stejnojmennou výstavu 
do Galerie na Půdě.

Výsledky vyhodnocení:
(Pořadí vyjmenovaných oceněných 

autorů v žádném případě neurčuje jejich 
umístění. Oceněné fotografie v originál-

ní barevnosti si  můžete prohlédnout na 
webových stránka KyTICe na adrese: 
www.kyticesvetla.cz)

SERIÁL:
Oceněno: Fiala Jiří − Ochmýřený, Do-

minantní, Zářící, Uklidňující

JEDNOTLIVÉ FOTOGRAFIE:
B I. − PŘÍRODA
• Čestné uznání: Mašek Luboš − 

Mlžné paprsky
• Čestné uznání: Fialová Dominika 

− Slunce všech dnů ještě nezapadlo

B II. − MOJE MĚSTO, OBEC
• Oceněno: Rod Oldřich − Nebeský 

portál
• Čestné uznání: Vrtílková Petra − 

Večer   
• Čestné uznání: Fiala Jiří − Sázav-

ská siesta   

B III. − LIDÉ SVĚTELSKA 
V DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII
• Oceněno: Pavelka Jan − Babička 

upekla štrúdl
• Oceněno: Pavelka Miroslav − Pan 

Prchal klepe kosu
CENA STAROSTY MĚSTA:
• Válová Iveta − Pohlazen posledním 

paprskem
• Peluch Stanislav − Fanynka 2  

(Svět/láá…/ fest 2013)

Zdeňka Horní

Peluch Stanislav − Fanynka 2 (Svět/láá…/fest 2013)Fiala Jiří - Ochmýřený  
(infračervená fotografie)

Tip na knihu

Vzhůru ke hvězdám – Historie 
a současnost věží, věžiček 
na vsích a městech našeho 
krásného kraje Vysočina. 
S tímto slibným názvem se za čtená-

ři vydává nádherná obrazová publikace 
Evy Novákové – Plevové, kterou věno-
vala památce svého předčasně zesnulého 
otce, ledečského rodáka, profesionálního 
fotografa a spisovatele Františka Plevy. 
Je poslední knihou, na níž pracoval, ale 

dokončit ji již nestihl. Touha pohlédnout 
na svět z ptačí perspektivy provází lid-
stvo odnepaměti. Možnost dohlédnout 
daleko do kraje vždy lákala a navíc měla 
po celá staletí i účel ryze praktický, ne-
boť tak mohlo být včas odhaleno blížící 
se nebezpečí. Kamenný hřbitovní kostel 
obehnaný vysokou zdí často nahrazoval 
chybějící pevný hrad s hláskou. 

Křesťanské kostely jsou důležitými 
svědky nejstarší, ve většině případů ml-
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hou zahalené historie našich menších 
obcí, mlčenlivými pamětníky připrave-
nými kdykoliv vyprávět a podat pravdi-
vé svědectví o dávných dobách a všem, 
co v nich dávno zmizelé časy zanechaly. 
S touto knihou jich navštívíte více než 
čtyřicet. Řazeny jsou abecedně podle 
názvu obcí, v nichž se nacházejí, od 
písmena B (Bohdaneč) po Z (Zahrádka). 
Tyto významné sakrální stavby, které 

figurují na seznamu kulturních památek 
naší země, představuje velké množství 
nejrůznějších barevných i černobílých 
dobových fotografií a dopisnic, s jejichž 
pomocí většinou nahlédnete i do jejich 
interiérů.  

Za nejvzácnější považuji unikátní 
snímky starých, mnohdy již neexistu-
jících zvonů a dávných zvoníků, kteří 
mistrně ovládali umění, jak zvony ro-
zeznít. Milé vzpomínky dosud žijících 
pamětníků vzbudí jistě i fotografie za-
chycující významné události a slavnosti, 
na nichž se zahledí do tváří dříve zde 
působících duchovních správců nebo 
s kostelem spjatých farníků.

Nejlepší zprávou pro čtenáře Světel-
ského zpravodaje asi bude, že na celých 
10 stránkách najdou zdejší děkanský 
kostel sv. Václava a spoustu jiných zná-
mých kostelíků porůznu roztroušených 
po jejím širokém okolí. Mimo Ledče nad 

Sázavou, Chřenovic či Hněvkovic se zde 
prezentují např. všechny tři podlipnické 
kostely, dále tu objevíte kostel v Číhošti, 
v Sázavce, Lučici, Vilémově nebo v Ha-
brech a mnoho dalších. Kromě nástinu 
bohaté historie jednotlivých míst jsou 
připomenuty i lidové pověsti, básně, či 
nejrůznější dobové zápisy. 

Půvab publikace umocňuje to, že je tiš-
těna na kvalitním křídovém papíře. Kromě 

fotografií, které autorka vybrala z pozůs-
talosti svého otce, zapůjčilo své archivní 
snímky mnoho známých fotografů a s po-
chopením se setkala i u sběratelů starých 
dopisnic. Každý zde najde něco, co ho za-
ujme, potěší, nadchne. Knihu, která bude 
též dobrou pomůckou pro učitele i žáky 
základních i středních škol, vydala autorka 
vlastním nákladem s přispěním městských 
a obecních úřadů některých obcí.

Dvousetstránkovou knihu vytiskla 
pelhřimovská Nová tiskárna v nákladu 
1 100 kusů. Na knihkupeckých pultech 
se prodává za 490 Kč.

Alena Křivská
Foto: Jaroslav Vála (3) 
a Ladislav Křivský (1)

Starosta Jan Tourek s Evou Novákovou – Plevovou

Novou knihu pokřtil 4. října v Rytířském sále světelského zámku administrátor farnosti 
P. ThLic. Marek Marcel Šavel, OPraem
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Pošíval Zdeněk
Kdo skrývá tvář aneb Bratrstvo 
potřebné soudržnosti
 – Na místě uprostřed hlubokých lesů, 

nazývaném Liščí kameny, byl spá-
chán brutální masakr. Pátrání po ne-
známých pachatelích se ujímá zeman 
Jožík Bukovský. Hrdina posledních 
Pošívalových knih tak učiní navzdo-
ry vágnímu postoji úřadů, od nepa-
měti příznačnému pro rozporuplnou 
českou společnost.

Hodkinson Amanda
Britannia Road 22 
–Silvana s osmiletým synkem míří 

z válkou zničeného Polska do Anglie, 
kde už na ně čeká její manžel Janusz, 
který proti Hitlerovi bojoval jako člen 
polských perutí Královského letectva. 
Ze všech sil se snaží přichystat své 
rodině nový a šťastnější začátek. Ale 
šestileté odloučení a temná tajemství 
nedávné minulosti všechny změnila. 

Harris Joanne
Broskve pro otce Francise 
– Vianne Rocherová žije spokojeně 

v Paříži spolu s Rouxem a dcerami 
Anouk a Rosette. Idylka vezme za 
své ve chvíli, kdy Vianne dostane do-
pis od kamarádky Armande, v němž 
píše, že vesnička Lansquenet bude 
Vianne brzy zase potřebovat a zve ji 
k návštěvě – i kdyby jen měla položit 
květiny na její hrob. Armanda už je 
totiž osm let po smrti.

Jakoubková Alena
Darovanému muži na zuby nekoukej 

–  Sienna nemá v úmyslu se vdát a už vů-
bec neplánuje mít děti. Po prozraze-
né nevěře dostane svého milence od 
jeho manželky „darem“ a žije s ním 
řadu let v docela spokojeném manžel-
ství. Pak ale zjistí, že otěhotněla, a je 
zoufalá. Kvůli dávnému traumatu se 
rozhodla zůstat bezdětná a najednou 
ji osud vypekl...

Naučná literatura
Junek Václav
Betonová iluze 
–  Betonová iluze je unikátní kniha, kte-

rá na celkem malé ploše jednoznačně 
a především srozumitelně uvádí na 
pravou míru svaté téma českosloven-
ského stálého opevnění z let 1935 až 
1938.

Junek Václav
Třinácté komnaty našich prezidentů 
–  Je dobře, že žijeme v době, kdy o moc-

ných této země můžeme veřejně vést 
jakoukoliv debatu, a dokonce takto 
činíme i v této knize. Odhalujeme je-
jich soukromí, slabá místa, chcete-li 
Třinácté komnaty. V tomto smyslu 
je tato kniha ojedinělá a pro mnohé 
z nás mohou být některé informace 
velmi překvapivé. Kniha je vybavena 
fotografiemi míst, kde naši prezidenti 
žili a kde jsou pohřbeni ti, kteří nás 
navždy opustili.

Hainstock Elizabeth G.
Metoda Montessori a jak ji učit doma 
–  Světově uznávaná metoda vzdělává-

ní založená na porozumění dítěti je 
nyní dostupná také všem rodičům. 
Autorka se věnuje jejímu uplatnění 
v předškolním věku a nabízí praktic-
ká cvičení v oblastech běžného života, 

senzoriky, čtení, psaní a aritmetiky 
včetně návodu na výrobu pomůcek. 

Knihy pro děti a mládež
Vaněček Michal
Prázdniny s dráčkem 
–  Mohly to být prázdniny jako každé 

jiné. U babičky a dědečka na vesni-
ci čekají na Vojtíka pokaždé nejen 
jeho kamarádi - koza, králíci, pes, ale 
i spousta dobrodružství. Tentokrát si 
ale Vojta najde úplně nového kama-
ráda a ne jen tak ledajakého! Z tečko-
vaného vajíčka, které Vojta našel za 
stodolou, se totiž vylíhne malý drak. 

Šimková Božena
Barevný rok 
–  Poznávací kniha pro čtenáře od 8 

do 80 let hravou formou seznamu-
je s tajemstvím a záhadami jednot-
livých měsíců. Kromě veselých ba-
revných obrázků Aleny Janouškové 
a veršů Ljuby Štíplové přináší řadu 
poznatků z přírodovědy nebo i eko-
logie, odkrývá bohatství a krásu čes-
kého jazyka a pomocí mnoha zajíma-
vostí přibližuje naši historii. 

Gale Erick Kahn
Deník třídního otloukánka 
aneb Jak jsem zvítězil nad šikanou 
–  Do šesté třídy byl Erik normální,  

průměrný kluk, ale z nějakého ne-
vysvětlitelného důvodu z něj parta 
tří kluků udělala Pošuka. Eric to 
nemůže pochopit, a vše mu dojde 
až ve chvíli, kdy se dozví o Knize 
šikany – tajemném průvodci, který 
učí, jak dělat potíže, aniž by ses do 
nich sám namočil.

Eva Kodýmová
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▶

65 let přírodní rezervace Stvořidla

razné příkopy a náznaky budov v podo-
bě terénních nerovností.

Pozorný návštěvník Stvořidel si v prů-
běhu své procházky může povšimnout 
(především na levém břehu) pozůstatků 
po dávné těžbě kamene. Kámen zde byl 
lámán z výchozů skal, suťových svahů, 
kamenných moří (plošně rozsáhlé pří-
rodní nahromadění kamenů) i jednotli-
vých balvanů. Pozůstatky po takové těž-
bě jsou jednoduše rozpoznatelné. Jedná 
se především o kameny s ostrými hra-
nami, vzniklé ,,naporcováním“ většího 
valounu, či přímo opracované kvádry 
nejrůznějších velikostí. Někdy jsou tyto 
kvádry seskupeny do různých hromad 
a odvalů. Často jsou na kamenech zře-
telné zuby v pravidelných rozestupech. 
Jsou to pozůstatky po původním způso-
bu lámání kamene pomocí klínů. Občas 
jsou k vidění i valouny, které dávný ka-
meník pracně rozpůlil, ale pak ponechal 
na svém původním místě. Kámen se roz-
lomil jinak, než bylo třeba? Nebo trpěl 
jiným kazem? Vyhlášení Stvořidel za 
přírodní rezervaci neumožnilo v práci 
pokračovat? Přišla tuhá zima, lom zapa-
dl sněhem a pak…? Co kameníka vedlo 
k tomu, že své dílo nedokončil, dnes už 
asi nezjistíme. 

Místy jsou v okolí těchto lomů patrné 
různé kamenné zídky; snad pozůstat-
ky (základy) přístřešků pro pracovníky 
kamenolomu a jejich nářadí. Jiné zdro-
je uvádí, že se jedná o podezdívky chat, 
které zde byly mezi světovými válkami 
postaveny a po vyhlášení Stvořidel chrá-
něným územím zbourány.

Kočičí hrádek (zvaný též Kočičák) 
není hradem šlechtice ani obydlím pro 
kočky, jak by se podle názvu mohlo 
zdát. Jedná se o výrazný osamocený 
skalní útvar (mrazový srub), který vy-
tvořila příroda procesem zvaným mra-
zové zvětrávání. Tato pozoruhodná 
rozpukaná skála s převisy a dutinami se 
nachází na okraji Stvořidel v lese neda-
leko Leštinky. Nejlépe se k ní dostanete 
z hlavní silnice spojující Ledeč se Svět-

lou. Při cestě ze Světlé projedete obcí 
Leštinka a cca 200 m za vsí odbočíte 
vlevo na vedlejší asfaltovou cestu, kde 
je místo na zaparkování a kde necháte 
své vozidlo. Od Vašeho vozidla půjdete 
už pěšky lesem stále podél hlavní sil-
nice ve směru na Ledeč (silnici budete 
mít po pravé ruce) a cca po dalších 200 

– 300 m dojdete až ke Kočičímu hrádku. 
Nemůžete minout.

Současné využití 
Vzhledem k tomu, že 213,24 ha z roz-

lohy Stvořidel zaujímají lesy, je zřejmé, 
že hlavním využitím je lesní hospodář-
ství. Řeka Sázava ve Stvořidlech slouží 
i rybářským účelům – je tu pstruhovým 
revírem. Stvořidla jsou též domovem 
lovné zvěře, proto zde myslivecky hos-
podaří několik mysliveckých subjektů. 
V neposlední řadě nelze opomenout turi-
stické a sportovní využití (vodáctví, pěší 
turistika, stanování či chataření v kempu 
na okraji Stvořidel nebo ve vlastní cha-
tě či domku). Ve Stvořidlech je možno 
potkat i cyklistu na horském kole nebo 
běžce, který zápasí s ostatními soupeři 
o první místa v běhu terénem.

Negativní jevy; ohrožení Stvořidel
Negativní jevy a změny v krajině po-

zorujeme okolo sebe dnes a denně. Ani 
přírodní rezervace Stvořidla není před 
nimi ušetřena. Jedná se zejména o zne-
čištění vody vypouštěním odpadních 
vod (často nedostatečně či zcela nečiš-
těných – to se týká zejména menších 
sídel) a splachy agrochemikálií a ze-
miny z nevhodně obhospodařovaných 
zemědělských pozemků. Sedimentací 
těchto splavenin dochází k zanášení bal-
vanových uskupení při okrajích řečiště. 
Patrná je též eutrofizace (přehnojení) 
břehových lemů. Břehy nekontrolova-
ně porůstá invazní netýkavka žlaznatá, 
která vytlačuje původní vegetaci. Ne-
gativně se nejen v přírodní rezervaci 
projevují neukáznění návštěvníci odha-
zováním nejrůznějších odpadků. Též 

(dokončení)
Zajímavosti Stvořidel
Již zmíněný Čertův kámen (neplést 

s Čertovým kamenem nedaleko Rohule 
na Melechově) je možno vidět v lese na 
pravém břehu řeky. Nejlépe se k němu 
dostanete cestou od vlakové zastávky 
Smrčná (samozřejmě po proudu řeky), 
odkud k němu není daleko. Jedná se 
o skutečně monumentální kus horniny, 
která nepřirozeně ční do výšky a připo-
míná menhir.

Tvrz Bilantova Lhota dříve zvaná též 
Mrázova Lhota se nachází na levém 
břehu Stvořidel na příkré skalní stěně, 
která zde tvoří přirozenou obranu tvrze. 
V místech, kde skalní sráz přechází do 
pozvolného kopce, je prostor tvrze od-
dělen od okolního terénu dvojicí příko-
pů. Prostor vzniklý mezi příkopy sloužil 
jako předhradí a byl využíván jako hos-
podářské zázemí tvrze. Vlastní nevelké 
obytné jádro tvrze bylo údajně tvořeno 
dvojicí budov, brankou a doplněno hrad-
bou. Tvrz byla založena někdy ve druhé 
polovině 13. století. Dle archeologického 
výzkumu byla tvrz zpustošena požárem. 
Měděná nádoba, která byla na tvrzi při 
tomto výzkumu objevena, je dnes vy-
stavena v muzeu na světelském zámku. 
Dnes jsou z tvrze dochovány pouze vý-

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

Výzva
Zájemci o otisknutí PF 2014 
či poděkování zákazníkům 

a obchodním partnerům 
v prosincovém čísle Světelského 
zpravodaje mohou je zasílat na 
adresu redakce@svetlans.cz. 

Provedení – textové ve Wordu, 
grafické v JPG, PDF, Corel. Do 

formátu A5 (včetně) zdarma.
Uzávěrka příjmu příspěvků je 

15. listopadu!
redakce
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▶

Zahájení rekonstrukce 
tanečního sálu…

V úterý 8. října bylo podle projek-
tu „Kulturní centrum – stavební úpravy, 
Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 
č. p. 986, čp. 217, čp. 506“ předáno staveni-
ště firmě Hora, s. r. o., z Tábora pro zahá-
jení rekonstrukce tanečního sálu a nekryté 
terasy včetně jejích vstupních prostor bu-
dovy kina, která by podle předpokladu 
měla trvat do poloviny února příštího roku.

Z. Horní
Foto: J. Vála

nová rekreační výstavba v okrajo-
vých částech přírodní rezervace působí 
v krajině rušivě.

Výhled do budoucna
Hlavním cílem ochrany Stvořidel by 

mělo být minimálně zachování součas-
ného stavu. Ve stávajícím plánu péče je 
stanoveno několik zásad pro zlepšení 
přírodního prostředí a krajinného rázu 
Stvořidel. Jedná se zejména o plánované 
postupné nahrazování smrkových mo-
nokultur stanovištně vhodnější dřevin-
nou skladbou s jedlí bělokorou, bukem, 
lípou, dubem, habrem.

Zvažuje se též úprava hranice přírod-
ní rezervace, jež by zmenšila její plochu. 
Délka chráněného úseku řeky by zůstala 
nezměněná. Změna by se nedotkla ani 
levobřežního svahu údolí. Rezervace by 
byla zmenšena o rozsáhlé smrkové mo-
nokultury mezi Leštinkou a Pavlíkovem 
(podél hlavní silnice Ledeč-Světlá), kte-

ré jsou mimo nejzajímavější část Stvoři-
del.

Nejnověji se též zvažuje záměr vybu-
dování cyklostezky přes Stvořidla, která 
by měla spojit Ledeč se Světlou.

Literatura
Pokud máte zájem dozvědět se o Stvo-

řidlech více, uvádím níže přehled litera-
tury, z níž jsem čerpal:

• Chráněná území ČR – Jihlavsko, 
okres Havlíčkův Brod, vydala Agen-
tura ochrany přírody a krajiny ČR

• Světelsko – vlastivědný sborník, 
1. díl, vydalo město Světlá n. S., 2007

• Doubek, Eduard: Na Sázavě (kniha 
pověstí z Ledečska a Světelska)

• Plán péče pro PR Stvořidla
Mgr. Jiří Semerád

vedoucí OŽP

Křeslo pro hosta s Jarmilou Machačovou

V pondělí 21. října se ve světelském 
Domově důchodců konal další z oblíbe-
ných zábavných pořadů pro klienty do-
mova a široku veřejnost Křeslo pro hosta. 
Tím byla tentokrát naše úspěšná repre-

zentantka a mistryně světa z únorového 
mistrovství světa v dráhové cyklistice 
z běloruského Minsku Jarmila Macha-
čová. 

V pořadu, ve kterém se v roli fundo-
vaného moderátora představil Jaroslav 
Kratochvíl, zaujala vyprávěním o svých 

začátcích závodění na kole, o životě 
vrcholové sportovkyně, posluchačům 
například přiblížila chvíle před závody, 
zmínila se také o svých přátelích v Ni-
zozemsku, kde zažila ve své sportovní 
kariéře více úspěchů. Právě z nizozem-
ského Apeldoornu se vrátila den před 
touto besedou, kde reprezentovala Čes-
kou republiku na mistrovství Evropy 
v dráhové cyklistice. Tentokrát se jí tam 
nedařilo, když jí v bodovacím závodě tři 
kola před cílem potkal pád, při kterém si 
do nohy zadřela dvanácticentimetrovou 
třísku z dřevěného oválu, na kterém se 
závodilo. Vysvětlila, proč její úspěšná 
disciplína bodovací závod není v progra-
mu olympijských her, když sama patří 
k nejlepším závodnicím na světě a moh-
la by tak bojovat o olympijskou medaili. 
Pro všechny účastníky pořadu to byly 
zajímavé chvíle, vždyť naslouchat tak 
úspěšné sportovkyni se nepoštěstí každý 
den.

Text a foto: jiv
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Rajčatový šampion

Časopis Zahrádkář společně s Českým 
zahrádkářským svazem a městem Lito-
měřice uspořádal jako každý rok zahrád-
kářskou výstavu Zahrada Čech.

Tento rok byl ve znamení rajčat. Byla 
vyhlášena soutěž o nejtěžší rajče a nejhezčí 
kolekci rajčat, které se zúčastnil i světel-
ský pěstitel (nejen rajčat, ale hlavně paprik, 
okurek a dalších plodin) Ladislav Pospíšil 
ze zahrádkářské osady Rozkoš. 

Přihlášeno bylo na třicet vystavovatelů. 
Hodnocení prováděli návštěvníci výstavy 
pomocí hlasovacích lístků a odborná poro-
ta, ve které zasedali šéfredaktor časopisu 
Zahrádkář J. Stanzel, odborníci, pořadate-
lé výstavy a některé celebrity. 

Ve zcela zaplněném amfiteátru získal 
Ladislav Pospíšil 1. místo v hlasování ná-
vštěvníků i odborné poroty plným počtem 
bodů. Za zvuků vítězné fanfáry a bouřli-
vého potlesku převzala jeho manželka Ma-
rie ceny: dárkový poukaz od firmy Rehau 
(TCS Systems) v hodnotě 5 000 Kč, dárko-
vý koš od firmy Hamé, kolekci rostlin od 
firmy Syngenta a vstupenky do Pražské 
botanické zahrady.

Ladislav Pospíšil je nejen dlouholetým 
vynikajícím pěstitelem, ale i dobrou duší 
celé osady Rozkoš, kde ochotně, je-li tře-
ba, všem pomůže a poradí. Stará se také 
o hospodaření celého zahrádkářského spo-
lečenství.

K jeho úspěšné pěstitelské práci mu pře-
jeme hlavně hodně zdraví a neutuchající 
elán.

ZO ČSZ Světlá n. S.
Foto: Dalibor Auf

Zleva šéfredaktor Zahrádkáře J. Stanzel, 
Marie Průšová, Marie Pospíšilová 
s poukazem a zástupce firmy Rehau
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Světelské varhany se opět rozezněly

V pátek 27. září večer se při vigilii, 
bohoslužbě v předvečer svátku svatého 
Václava, po jedenadvacet měsíců trva-
jících opravách znovu rozezněly varha-

ny ve světelském kostele. Za hrací stůl 
královského nástroje opět zasedla var-
hanice Milada Vohnická, která v koste-
le sv. Václava hraje již 40 let, zná tedy 
světelské varhany dokonale. Již při 
prvních zkouškách opraveného nástroje 
byla nadšená z jeho nádherného zvuku, 

Oblastní charita Havlíčkův Brod oslavila Den Charity

vá, které se naše diskuse se studenty lí-
bila,“ popsala akci Miroslava Kučerová, 
vedoucí eNCéčka. 

Odpoledne bylo eNCéčko otevřeno 
i pro širokou veřejnost. Nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež se podílí na 
prevenci sociálně nežádoucích a patolo-
gických jevů u dětí a mládeže. Zařízení 
poskytuje prostor pro bezpečné trávení 
volného času, sociální poradenství, do-

učování, pomoc a podporu v nepřízni-
vých sociálních situací, ale i doprovodné 
programy jako jsou výtvarné činnosti, 
pohybové aktivity, besedy na určitá té-
mata, atd. Poskytované služby jsou bez-
platné a anonymní. 

Bližší informace poskytne Bc. Miro-
slava Kučerová, tel. 777 736 040, encec-
ko@charitahb.cz 

Hana Fikarová, PR

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
(OCH HB) oslavila Den Charity 
(27. září) hned třemi akcemi. Tou prv-
ní bylo celodenní zpřístupnění eNCéč-
ka – nízkoprahového centra pro děti 
a mládež ve Světlé nad Sázavou.

„V úterý 24. září dopoledne eNCéčko 
– nízkoprahové centrum pro děti a mlá-
dež ve Světlé n. S. navštívila pozvaná 
místní Základní škola Lánecká a Střed-
ní škola obor Sociálně-správní činnost. 
Sociální pracovnice jim představily 
zařízení a zodpověděly jejich dotazy. 
Následně si mohli školáci vyzkoušet 
veškeré vybavení klubu a zhlédnout do-
kumentární film Čekárna na dospělost. 
Třídy ZŠ v Lánecké ulici nejvíce zau-
jalo vybavení našeho klubu (kulečník, 
fotbálek, ping-pong a různé stolní hry) 
a pro studenty Střední školy obor So-
ciálně-správní činnost jsme uspořádali 
besedu, kterou jsme pojali jako volnou 
diskusi týkající se sociální práce, výbě-
ru vhodného pracovního uplatnění v so-
ciální oblasti a velmi nás také zajímalo 
očekávání studentů od práce v již zmí-
něné sociální oblasti. Svojí návštěvou 
nás poctila také paní místostarostka 
Světlé nad Sázavou Ing. Lenka Arnoto-

když navíc všechny klávesy správně 
reagovaly na každý dotek jejich prstů. 
Sama k tomu podotkla: „Před opravou 
ne všechny klávesy poslouchaly, některé 

jsem musela například podkládat, aby 
hrály. Často i sám pan farář musel zasa-
hovat při nenadálých poruchách.“ 

Tu večerní bohoslužbu k památce 
sv. Václava začala paní Vohnická písní 
V zemi věrných Čechů a končila veleb-
nými tóny Svatováclavského chorálu. 

Krásně znějící tóny opravených varhan 
jsou odměnou sponzorům z řad podni-
katelů, věřícím, drobným dárcům i sa-
motnému městu Světlá n. S., tedy všem, 
kteří se finančně podíleli na opravě toho-
to historického nástroje. 

Text a foto: jiv

DiaKoutek

Každým rokem se v různých místech 
světa konají kolem 14. listopadu akce na 
podporu všem diabetikům. Čtrnáctý lis-
topad byl vyhlášen Dnem diabetu, je to 
den výročí narození Fredericka Bantinga, 
jednoho z objevitelů inzulinu. 

V Havlíčkově Brodě se bude 2. ročník 
Dne diabetu konat 13. 11. na Staré rad-
nici na hlavním náměstí, program bude 
probíhat od 9 do cca 15:30 hod. Vstup 
je možný kdykoli během celého dne 
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▶

Fotbal a hokej baví diváky

Dva tradiční sporty ve Světlé, fot-
bal a hokej, přitahují na tribuny svých 
stadionů stovky diváků. Na podzim se 
o některých nedělích hrají ve Světlé 
mistrovská utkání obou kolektivních 
sportů, ale časově se fotbal s hokejem 
nepřekrývají, fanoušci mají dost času 
přejít z fotbalového stadionu v Nádraž-
ní ulici na zimní stadion do Pěšinek. 
Pro ty, kteří stíhají obojí, to znamená 
více než čtyřhodinový maratón v hle-

dišti. Ale když je fanoušek odměněn 
vítězstvími svých barev, která mu na-
víc naservírují brankové hody, jako 
tomu bylo v neděli 13. října, kdy fotba-
listé FK Bohemia porazili v krajském 
přeboru SK Okříšky 6:1 a hokejisté HC 
Světlá n. S. rozstříleli v krajské lize 
HC Hlinsko 10:0, potom to je příjemná 
sportovní neděle.

Text a foto: jiv

a je zdarma, vítáni jsou všichni zájemci 
o problematiku cukrovky, jejích kompli-
kací i života s ní. Akci pořádá Svaz dia-
betiků v Havlíčkově Brodě za spoluúčasti 
Nemocnice Havlíčkův Brod. Záštitu nad 
akcí převzala i letos ing. Jana Fišerová, 
poslankyně, a Mgr. Jan Tecl, starosta Ha-
vlíčkova Brodu. 

Program zahájí  uvítání a pozdravy čest-
ných hostů, poté příjemnou atmosféru na-
vodí  krátký hudební vstup Mgr. Macka. 
Následovat bude v jednom sále dopolední 
blok přednášek, v druhém budou stánky 
s možností bezplatného měření glyke-
mie, krevního tlaku, BMI, ochutnávka 
bylinných čajů vhodných pro diabetiky, 

propagační stánky pacientských organi-
zací Svaz diabetiků a Diasport, zástupci 
dětské diabetologické poradny a snad i  
stánek Tyflocentra s kontakty pro nevido-
mé a slabozraké. Přítomen bude po celý 
den personál diabetologických poraden 
nemocnice, s nímž bude možno individu-
álně konzultovat problémy.

Témata přednášek budou: Jak správně 
užívat léky (MUDr. Mgr. Sylvie Špitál-
níková, Ph.D.), Kožní problémy při dia-
betu (MUDr. Petra Škurlová), Vitamin 
D a zuby při cukrovce (MUDr. Terézia 
Šťastníková), Péče o nohy jako preven-
ce amputací a moderní možnosti léčby 
diabetické nohy (MUDr. Václav Pěkný). 

Ukončení dopoledního programu před-
pokládáme ve 12 hod.

Ve 13 hodin zahájíme registraci na Po-
chod proti diabetu, jehož 5. ročník povede 
jako každým rokem parkem Budoucnost, 
pro účastníky budou připraveny drobné 
sponzorské dárky. Po návratu z pochodu 
zpět na radnici bude od 14:30 hod. násle-
dovat přednáška MUDr. Evy Pěkné Dia-
betická dieta – názory v historii a dnes. 
Program ukončí koncert žáků ZUŠ, který 
byl vloni nádherným zážitkem pro všech-
ny, kdo si ho mohli vyslechnout.

Na setkání se těší 

MUDr. Eva Pěkná, diabetolog

Zaplněné tribuny fotbalového stadionu 
a zimního stadionu

Kde je hokejista Jakub 
Kořínek

Třiadvacetiletý světelský hokejista Ja-
kub Kořínek, který v minulosti oblékal 
dresy několika druholigových klubů, si 
zahrál ruskou juniorskou MHL (obdoba 

KHL dospělých) v týmu Tatranští vlci Po-
prad a naši 1. ligu okusil v Berouně. V letní 
přestávce odešel na další zkušenou, do 
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Skvělý start hokejistů

Hokejistům HC Světlá n. S. se start 
do krajské ligy 2013/2014 velice vydařil. 
V zahajovacím utkání soutěže na domá-
cím ledě před slušně zaplněnou tribunou 
zimního stadionu v Pěšinkách porazili 
13. října HC Hlinsko 10:0, když gólový 
účet sezony otevřel dvaatřicetiletý Jaro-
slav Žák. I druhé utkání soutěže odehráli 
světelští hokejisté bez obdržené branky, 
slovy televizního Přemka Podlahy „bez 
ztráty kytičky,“ v Ledči n. S. vyhráli nad 
nováčkem soutěže 7:0. Jako by chtěli sami 
hráči potvrdit slova předsedy hokejového 

klubu Josefa Havla, který se před sezonou 
vyjádřil: „Letos máme silný tým, který by 
mohl hrát i II. ligu, budeme útočit na vítěz-
ství v soutěži.“

Text a foto: jiv

Šťastný střelec prvního gólu sezony 
hokejistů Světlé Jaroslav Žák

svých obranných řad si ho vybral am-
biciózní druholigový klub s dlouhou tradi-
cí, LHK Jestřábi Prostějov. Před startem 
soutěže si v tomto hanáckém klubu dali cíl 
postoupit do 1. ligy, jiné umístění by prý 
bylo neúspěchem. Po 11. kolech soutěže 
jsou prostějovští Jestřábi na prvním místě 
tabulky 2. ligy Východ se ziskem 25 bodů, 
s tříbodovým náskokem před hokejisty 
Poruby. Jakub Kořínek nastupuje pravidel-
ně v první pětce na postu obránce a v je-
denácti utkáních nasbíral za tři góly a dvě 
asistence pět kanadských bodů.  

jiv (foto: Lubomír Tesař 
z prostějovského hokejového klubu)

Rallye Světlá se jela již podvanácté

Automobilová soutěž Rallye Světlá, 
zařazená do seriálu Volný Pohár České 
republiky, patří tradičně do podzimního 
kalendáře sportovních akci na Vysočině. 
Vždyť 5. října se konal již její XII. roč-
ník a opět pod záštitou města Světlá 
n. S. Punc mezinárodní soutěže, která 

měla devět rychlostních zkoušek na sil-
nicích v okolí města, dodala účast pěti 
posádek z Polska. V sobotu dopoledne 
odstartovalo 85 soutěžních vozů a po 

absolvování 152 kilometrů jich do cíle 
dojelo 59. Některé posádky zradil au-
tomobil a jiné zase potkala nehoda, ale 
vše se obešlo bez zranění. Při večerním 
slavnostním vyhlašování vítězů všech 
soutěžních kategorií se nejprve předával 
skleněný pohár starosty města, určený 

nejúspěšnější smíšené posádce. Převza-
la jej od zastupitele města Josefa Havla 
dvojice Karel Kupec a Simona Šetková 
z týmu AKTOS RACING s vozem Peu-
geot 206 RC, která v celkové klasifikaci 

Tři nejúspěšnější posádky, zleva: druzí Valdemar Vašenda a Jiří Hrabě z Prahy, 
vítězové Martin Šikl s Petrem Vilímkem z Horní Cerekve a třetí Pavel Gajár a Petr 

Vanický z Pardubic.

Ze startovní rampy sjíždí Fiat Seciento 
polské posádky Michal Soltysiak, Adam 

Mielcarz, která skončila na 48. místě.

Jaromír Doubrava ve voze Škoda 130 RS 
z týmu AUTOSPORT D + K
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▶

skončila na 13. místě. Mezi soutěžními 
posádkami na vozech mnoha renomo-
vaných značek měla zastoupení i Svět-
lá. S vozem Škoda 130 RS jela posádka 
Jaromír Doubrava – Jan Sváček, která 
soutěž dokončila na 46. místě. V celko-
vé klasifikaci stály na stupních vítězů 
posádky „dvoulitrových“ vozů, shodou 
okolností všechny s Mitsubishi Lan-
cer EVO. Na stupni nejvyšším vítězové 
Martin Šikl, Petr Vilímek (z týmu Mar-
tin Šikl, Horní Cerekev), na druhém mís-
tě skončila posádka Valdemar Vašenda, 
Jiří Hrabě (Auto Vašenda Motorsport, 
Praha) a třetí místo patřilo posádce stáje 
Autosport Gajar Pardubice Pavel Gajar, 
Petr Vanický. Nejúspěšnější zahraniční 
posádkou byla dvojice polských jezdců 
Artur Powalka, Leszek Fucik s vozem 
Mitsubishi Lancer EVO VIII, která byla 
klasifikována na 10. místě. V cíli se vět-
šina startujících do mikrofonu moderá-
tora soutěže vyjádřila pochvalně o or-
ganizaci světelské rallye, všem se líbily 
tratě rychlostních zkoušek a překvapil 
je zájem diváků na atraktivních místech 

„erzet.“ 
Text a foto: jiv

Tylichová má medaile z MR

Svěřenkyně atletického trenéra Jozefa 
Foťka, čtrnáctiletá žákyně ZŠ Lánecká 
Barbora Tylichová, potvrdila na Mistrov-
ství České republiky žactva, které se kona-

lo 21. a 22. září v Praze, že je skutečným 
talentem ve vrhačských disciplínách. 

Závodí za SKP Hvězda Pardubice a na 
žákovském šampionátu získala hned dvě 
bronzové medaile. Ve vrhu tříkilogramo-
vou koulí byla třetí, když její koule dopad-
la ve vzdálenosti 12,23 m, přitom každý ze 
šesti jejich pokusů stačil na medaili. 

Mistryní republiky se stala Len-
ka Cermanová z TJ Desná s výkonem 
13,69 m. Tento bronzový úspěch je o to 
cennější, že v šestici prvních koulařek byla 
Světelačka jediná s rokem narození 1999, 
ostatní byly ročník 1998, a ona tak může 
na žákovském mistrovství republiky star-
tovat ještě v příštím roce. 

Druhou bronzovou medaili vybojova-
la v disku, kterým hodila 31,09 m. Titul 
mistryně republiky získala Patricie Malá 
z České Lípy, disk hodila do vzdálenosti 
32,24 m.

Text a foto: jiv

Šedesáté narozeniny Jozefa Fot‘ka

12. listopadu oslaví šedesáté naroze-
niny známý atletický trenér Jozef Foťko. 
Do Světlé n. S. přišel ve svých patnácti 
letech ze Zlatých Moravců na Slovensku. 

Dnes již jen ti dříve narození si pama-
tují, že stál v brance světelských fotbalis-
tů, ač měl tělesný handicap, kratší nohu 
po úraze z dětství. 

Ve třiceti letech mu lékaři museli nohu 
amputovat, v té pochroumané se mu to-
tiž začala rozpadat kostní dřeň. Dostal 
protézu, ale i s ní prokázal nezdolnou 
vůli a chuť do života, jakou by mu mohla 
závidět většina zdravé populace. 

Začal se věnovat atletice a již po půl 
roce reprezentoval Československo na 
atletickém mítinku tělesně handicapo-
vaných v Budapešti, kde dokázal běžet 
800 m za 3:26,8 minut. Věnoval se i dal-
ším atletickým disciplínám, kouli, disku 
a oštěpu. 

Startoval na paralympijských hrách 
v roce 1992 v Barceloně a o čtyři roky 
později v Atlantě, reprezentoval na mno-
ha mistrovstvích světa i Evropy tělesně 
postižených. 

V současné době jubilant Jozef Foť-
ko na tartanové dráze stadionu v Ko-
menského ulici vychovává atlety, kteří 
úspěšně reprezentují i na mistrovstvích 
republiky Hvězdu SKP Pardubice a stej-
ně tak se věnuje dětem ve sportovním 
kroužku při Domu dětí a mládeže Světlá 
nad Sázavou.

Text a foto: jiv

Šipky

Hospodská Liga Vysočiny 2013/2014
Po světelské pouti se opět rozjela soutěž 

v elektronických šipkách s názvem Hos-
podská Liga Vysočiny. Do letošního, již 
sedmého ročníku, se přihlásilo celkem 20 
družstev (1. liga 8 týmů, 2. liga 12 týmů), 
což je o dvě družstva méně než loni. Ze 
Světlé se soutěže zúčastní čtyři týmy: 

V první lize se představí jediný zástupce 
našeho města, Halůzáci hrající v Tequila 
Baru. Ve druhé lize hrají Melouni (Pivní 
Bar Meloun), Starý Mládenci ´09 (Občer-
stvení Terasa) a Rebelové (Restaurace Po-
hoda) – ti loni sestoupili z nejvyšší soutěže. 
Po dvou odehraných kolech jsou v první 
lize Halůzáci na třetím místě. 

Ve druhé lize se daří Melounům, kteří 
jasně vedou tabulku se skóre 33:3, Starý 
Mládenci jsou na čtvrté pozici a Rebelo-
vé momentálně předposlední. V bodování 
jednotlivců je nejlepším hráčem ze Svět-
lé Jaromír Váňa (I. liga) a Lucie Wolfová 
(II. liga), která vede i celé bodování druhé 
ligy. Podrobné informace, tabulky, výsled-
ky apod. naleznete na webových stránkách 
soutěže www.hlv-sipky.cz. 

Vysočina Tour 2014
Po loňském prvním ročníku největšího 

seriálu turnajů na Vysočině se pořadatelé 
pro úspěch rozhodli uskutečnit další 
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▶ ročník, který čítá celkem 11 hracích 
míst (2 x Světlá, 1 x Ledeč, 5 x Havlíčkův 
Brod, 1 x Třešť, 1 x Střítež, 1 x Humpolec), 
což je o tři hrací místa více než loni. 

Seriál začal v týdnu od 23. září a končí 
4. května 2014. Hraje se každý týden v Te-
quila Baru (úterý od 18:30 hod.) a v Pivním 
Baru Meloun (středa od 18:30 hod.). Aktu-
álně nejlepším hráčem ze Světlé je Ondřej 
Bareš, který je v celkovém pořadí žebříč-
ku na 7. místě. První je havlíčkobrodský 
hráč David Bártl. Výsledky z turnajů ze 
všech hracích míst, žebříčky atd. naleznete 
na www.hlv-sipky.cz sekce Vysočina Tour.

Pozvánka na turnaj 
O pohár starosty města
30. listopadu se uskuteční již třetí ročník 

šipkového turnaje za podpory města Svět-
lá n. S. s názvem O pohár starosty města 
Světlá n. S. Bude se konat od 15:00 hod. 
v Baru Meloun, pro nejlepší budou při-
praveny poháry, finanční odměny a věcné 
ceny. Dále budou hodnotné losované ceny 
pro účastníky turnaje. 

Těšíme se na Vaši účast, domácí tým 
Melouni Světlá. Podrobné info na plaká-
tech a webových stránkách.

Ondřej Bareš

Turistika

V polovině října se v Pacově konal vý-
jezdní seminář cvičitelů a vedoucích turis-
tiky KČT Vysočina, kterého se zúčastnilo 
66 zástupců 14 odborů KČT, mezi nimiž 
samozřejmě nechyběli ani Světeláci.

Na sobotu byly připraveny pěší trasy 12, 
15 a 26 km, buď směrem na vrch Strážiště 
a do Lukavce, nebo na hrad Kámen. V od-
poledním programu informovala předsed-
kyně oblasti Marie Vincencová o stavu 
příprav akce Za posledním puchýřem, 
která se bude konat v Humpolci, a před-
nesla zprávy z ústředí. Účastníci seminá-
ře pak potvrdili návrh, aby Ing. Jaroslav 
Šlechta, místopředseda KČT, kandidoval 
ve volbách na funkci předsedy ústřední-
ho výboru KČT. Následovaly informace 
o významných akcích v příštím roce, a to 
jak celorepublikových (např. Mezinárodní 
zimní sraz turistů v Králíkách, Letní sraz 
turistů v Bělé nad Radbuzou, DP Za po-
sledním puchýřem v Benešově), tak ob-
lastních.

Další informace se týkaly hodnocení 
průběhu roku, stručné zprávy o činnosti 

podali také zástupci jednotlivých odborů. 
Večer proběhla videoprezentace z činnosti 
KČT Vysočina: Příprava a vznik oblast-
ního kalendáře turistických akcí a Vzpo-
mínka na semináře cvičitelů v letech 
2007–2012.

V neděli dopoledne pokračoval odborný 
seminář přednáškou Ing. Jaroslava Šlech-
ty na téma Chaty KČT a informacemi 
M. Vincencové, M. Bradové a L. Březi-
nové o dění v oblasti KČT Vysočina. Od 
10.00 hod. pak členové KČT Pacov vedli 
desetikilometrovou komentovanou vy-
cházku po Pacově.

Text a foto: Jaroslav Vála
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