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Schůze rady - 24. října

Schůze rady města se nezúčastnil 
ing. Maleček (nemoc). Po zahájení jednání 
byla starostou podána zpráva o zkušenos-
tech městské policie se zapůjčeným rada-
rem a o cenách jeho případného pronájmu 
nebo koupě. Používání radaru neuniklo 
pozornosti občanů a většina jejich reakcí 
byla kladná. Vzhledem k tomu, že do 
výběrového řízení na funkci ředitele pří-
spěvkové organizace KyTICe, která začne 
fungovat od 1. 1. 2006, přišly dvě přihláš-
ky, z nichž jedna byla vyřazena, protože 
k ní nebyly přiloženy požadované doklady, 
rozhodovala rada o budoucím řediteli bez 
výběrové komise. Po vyslechnutí předsta-
vy uchazečky o koncepci rozvoje a řízení 
organizace RM jmenuje ředitelkou pří-
spěvkové organizace KyTICe Mgr. Janu 
Kupčíkovou s účinností od 1. 1. 2006.

RM pak diskutovala o stále více po-
ciťovaném nedostatku, kterým je to, že 
chybí ve struktuře úřadu pracovník, jenž 
by se zabýval ekonomikou a finančním 
plánováním.

RM projednala návrh sociální komise 
na doplnění užšího pořadníku do DPS pro 
partnerskou dvojici a vyslovila souhlas 
s jedním ze dvou navrhovaných párů. Pro-
jednala též doporučení komise vybudovat 
ve městě obřadní síň. Vzhledem k tomu, že 
podobná aktivita byla ve městě vyvíjena 
již v minulosti, byl odbor MIRR pověřen 
vyhledat vše, co v archivu k této záležitos-
ti existuje a v komisi rozvoje města tento 

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
opět se rok s rokem sešel a je na čase 

trochu bilancovat. Právě před rokem 
jste mohli na tomto místě číst první 
úvodník nové redakční rady. A od té 
doby se s kolegou redaktorem J. Práš-
kem v psaní těchto sloupků pravidelně 
střídáme a vždy se snažíme nabídnout 
čtenářům aktuální téma k zamyšlení. 

Redakční rada se během roku vy-
profilovala a prošla řadou proměn. Paní 
V. Chládová radu z časových důvodů 
opustila, rovněž A. Tarabčáková se 
musela, ke své velké lítosti, ze stejných 
důvodů práce v radě vzdát, ale nadále 
se snaží přispívat alespoň formou 
článků. 

Pan J. Víšek se hned po svém pří-
chodu ujal sportovní rubriky a plní ji 
svými články z nejrůznějších sportov-
ních událostí, soutěží a zápasů. Velmi 
pracovitým členem rady se stala naše 

„terénní“ reportérka Z. Nevoralová. 
Rozhovory a reportáže  jsou její parke-
ta. Vymyslí-li rada nějaké téma, o ně-
mž by se mělo psát, tak většinou vysílá 
právě ji, aby získala všechny potřebné 
informace a podklady.

Historie, naše město a turistika – to 
jsou domény pana J. Vály, který má 
ve svém bohatém archivu spoustu za-
jímavých podkladů k těmto tématům. 
O naplnění kulturní rubriky se stará 
J. Kupčíková. 

Autor těchto řádků se zase věnuje 
rubrice o cestování a poznávání cizích 
zemí. 

Všichni společně se pak snažíme  
o vyvážené naplnění dalších pravi-
delných rubrik časopisu, ať se jedná 
o zprávy z města či oblasti školství. 

Určitými změnami a „odladěním“ 
prošla také elektronická forma komu-
nikace s čtenáři a autory příspěvků. Fi-
nálně jsem zavedli pouze jednu adresu, 
pomocí které s námi můžete komuni-
kovat a z které nám všem chodí veš-
kerá data. O fungování redakční rady 
a zpravodaje si rovněž můžete přečíst 
v rubrice Rozhovor měsíce, neboť jsem 
byl naší reportérkou Z. Nevoralovou 
dostižen a vyzpovídán právě u příleži-
tosti prvního výročí práce nové rady. 

Přeji všem příjemné čtení prosin-
cového čísla a doufám, že přispěje 
ke zpříjemnění dlouhých zimních 
podvečerů.                                  -MŠ-

Příjemnou cestu do nového roku přeje čtenářům redakční rada.

problém nastolit.
RM schválila vyhlášení výběrového ří-

zení na místo vedoucího úředníka odboru 
správního a školství.

RM projednala žádost MUDr. Č.L. 
o přehodnocení ceny pozemku navržené 
zastupitelstvem usnesením č. 083/2005, 
doporučuje její snížení, ale konečné roz-
hodnutí ponechává na zastupitelstvu.

RM projednala písemný materiál zpra-
covaný místostarostkou ing. Arnotovou, 
který se zabývá financováním přístavby 
domu s pečovatelskou službou a rekon-
strukce ubytovny v Josefodole a doporu-
čila jej zastupitelstvu ke schválení. Dopo-
ručila i způsob úhrady kuchyňských linek 
v rekonstruované budově v Josefodole.

RM projednala a doporučila ke schvále-
ní rozpočtové opatření č. 5/2005.

Josef Böhm, starosta města

UPOZORNĚNÍ PRO 
STAVEBNÍKY

Stále se vyskytují případy, že si sta-
vebníci před koupí pozemku nebo před 
zpracováním projektové dokumentace 
neověří, zda pozemek, na kterém plánují 
stavbu, slouží k danému účelu. 

Informujte se na MěÚ Světlá n. S., 
odbor SÚ a ÚP (ing. Horná) před vý-
stavbou svých plánovaných záměrů, 
abyste se vyvarovali možných nesnází 
a problémů.

odbor SÚ a ÚP
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Schůze rady - 7. listopadu

Zasedání rady města se nezúčastnili 
ing. Arnotová (dovolená) a ing. Male-
ček (nemoc). Po kontrole plnění úkolů 
z předcházejícího zasedání probírala RM 
majetkové záležitosti. Vyslechla informaci 
vedoucí odboru MIRR o tom, jak probíhá 
jednání s bratry W. ohledně přístupu na 
napoleonský hřbitov v Dolní Březince 
a o jednáních se zájemci o pronájem ka-
várny, kterých bylo celkem osm, do už-
šího výběru bylo zařazeno pět. Se všemi 
bylo na zasedání RM jednáno. Na návrh 
Mgr. Včely RM zatím nikoho nevybrala, 
ale uložila odboru MIRR kontaktovat pi-
vovary Krušovice, Budvar a Staropramen 
a zjistit, zda by bylo možné uzavřít smlou-
vu o pronájmu přímo s dodavatelem piva.

RM projednala materiál zpracovaný fi-
nančním odborem, ve kterém se navrhuje 
vytvořit samostatný fond města, z něhož 
by se financovala technická infrastruktu-
ra sídliště rodinných domů pod Kalvárií, 

a doporučila jeho schválení zastupitelstvu.
RM po projednání doporučuje zastupi-

telstvu odsouhlasit na dobu od 1. 1. 2005 
až do schválení rozpočtu města rozpočto-
vé provizorium.

RM doporučila zastupitelstvu projednat 
změnu Vyhlášky o poplatku za komunál-
ní odpad s navýšením poplatku na 420 
Kč. Uložila místostarostce ing. Arnotové 
jednat s TBS o hledání rezerv a úspor za 
účelem snížení nákladů na sběr a třídění 
odpadu.

RM schválila směnu bytu mezi paní 
L.S., Nové Město 943 a panem S.M., Čap-
kova 487.

RM souhlasí se zakoupením vysavače 
listí zn. Portable Leader v ceně 97 818 Kč 
z prostředků investičního fondu TBS.

RM projednala obsah dopisu od Klubu 
důchodců ve Světlé n. S. a uložila tajemni-
ci MěÚ prověřit možnost poskytnutí daru 
společenským organizacím s ohledem na 
zákon o obcích.

Zasedání zastupitelstva – 26. října

líčkův Brod za podmínky, že firma FAST 
provede do 27. 10. 2005 konečnou faktu-
raci na akci „Stavební úpravy ubytovny 
v Josefodole“ v částce 195 tis. Kč. 

Usnesení č. 100/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů vyslovuje 
příslib spoluúčasti na financování inves-
tiční akce „Rekonstrukce plochy a tech-
nologického zařízení zimního stadionu 
Světlá n. S.“ ve výši 20 % celkových 
nákladů v případě, že hokejový klub 
Sklo Bohemia Světlá n. S. uspěje se svojí 
žádostí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu na podporu stavby nebo jiné 
investiční akce z Programu 233510 pro 
rok 2006.

Usnesení č. 95/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů schvaluje:
I.Vícenáklady u akce „Přístavba DPS 

ve Světlé n. S. v částce 388 000,99 Kč, 
snížení o  DPH (chybný výpočet) ve výši 
172 108,18 Kč, celkem  215 862,81 Kč.

II.Financování akce „Přístavba DPS 
ve Světlé nad Sázavou“, kde celkové 
náklady činily 21 902 563,- Kč, z toho 
dotace 16 100 000,- Kč a vlastní zdroje 
5 802 563,- Kč.

III.Město nepřevede po dobu 20 let od 
právní moci kolaudace stavby vlastnictví 
bytového domu (DPS) postaveného s po-
užitím státní dotace a do uplynutí této 
doby zajistí užívání všech bytů v domě 
k trvalému nájemnímu bydlení.

Usnesení č. 96/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů schvaluje:
I.Vícenáklady u akce „Stavební úpravy 

ubytovny v Josefodole“ ve výši 407 443,- 
Kč, snížení o DPH (chybný výpočet) ve 
výši 91 924,77 Kč, celkem 315 518,23 Kč.

II.Financování akce „Stavební úpravy 
ubytovny v Josefodole“, kde celkové 
náklady činily 10 477 007,05 Kč, z toho 

dotace 4 480 000,- Kč a vlastní zdroje 
5 977 007,05 Kč.

III.Město nepřevede po dobu 20 let od 
právní moci kolaudace stavby vlastnictví 
bytového domu postaveného s použitím 
státní dotace a do uplynutí této doby 
zajistí užívání všech bytů v domě k trva-
lému nájemnímu bydlení.

Usnesení č. 97/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2005.

Usnesení č. 98/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 13 hlasů schvaluje 
částečnou změnu usnesení č. 083/2005 
ze dne 21. 9. 2005 ve věci prodeje části 
pozemku KN č. 242 v k.ú. Ovesná Lhota 
o výměře 425 m2 p. Lexovi,  Jihlava tak, 
že snižuje původní cenu ze 100,- Kč/m2 
na cenu 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 99/2005:
Zastupitelstvo města Světlá n. S. po 

projednání počtem 14 hlasů schvaluje: 
město Světlá n. S.zaplatí za dodané 
kuchyně do objektu čp. 24 v Josefodole 
částku 120 tis. Kč firmě FAST HB Hav-

Krátce

Začátkem října se v místních částech Zá-
vidkovice, Radostovice, Mrzkovice, Dolní 
Březinka, Horní Březinka… instaloval 
bezdrátový rozhlas. První hlášení měst-
ského rozhlasu do místních částí města se 
konalo ve středu 2. listopadu.

Montéři ve Vilémovicích (Foto: zf)

Montéři v Závidkovicích (Foto: J. Vála)

▶
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Vážení čtenáři,
až budete číst tyto řádky, věřím, že nás 

bude dělit od kolaudace celé akce „Rekon-
strukce Komenského ulice“ jen pár dnů. 
Kolaudační řízení je plánováno na 14. 12. 
2005.

Celá rekonstrukce představuje opravu 
1,8 km silnice včetně sítí (voda, kanaliza-
ce), chodníky včetně veřejného osvětlení. 
Již jsme zmiňovali, celá akce byla rozdě-
lena do 3 etap:

I.etapa – od křižovatky Bohušice, Jo-

sefodol a Druhanov po křižovatku v ulici 
Čapkovu 

II.etapa – od křižovatky v Čapkově ulici 
po železniční přejezd

III.etapa – od železničního přejezdu do 
křižovatky v Nádražní ulici a náměstí

První etapa, druhá etapa a část třetí 
etapy (po železniční přejezd) je v režimu 
předčasného užívání. Druhá a třetí etapa 
se prováděly najednou, v současné době se 
již finišuje v posledním úseku III. etapy  tj. 
v úseku od železničního přejezdu do křižo-
vatky v Nádražní ulici a náměstí. V tomto 
úseku je práce velice náročná, bylo nutné 
řešit řadu problémů s kanalizací a dešťo-
vými svody. Podařilo se svést okapová 
zaústění u kina a společenského domu 
do dešťové kanalizace a tím zabránit tvo-
ření kluziště v tomto prostoru v zimním 
období. Stejně tak je připraveno svedení 
okapových zaústění na druhé straně  na 
chodníku u cukrárny a knihkupectví. 
V komunikaci jsou již tyto záležitosti pro-
vedeny, zbývá provést úpravy v samotném 
chodníku. S úpravami v chodníku musí-
me však počkat, jelikož tento chodník je 
jedinou schůdnou spojnicí pro pěší mezi 
náměstím a Nádražní ulicí. 

Při realizaci druhé a třetí etapy jsme 
předpokládali, že se podaří dohnat zpož-
dění plnění harmonogramu prací z první 
etapy, ale nepodařilo se. Není to jen vina 
zhotovitele, je to i z toho důvodu, že se 
provádělo více stavebních úprav, než bylo 
v původním zadání. Jedná se o rozšíření 
komunikace za účelem zřízení autobuso-
vých zálivů v prostoru u školního hřiště 

v obou směrech, dále zřízení chodníků od 
spořitelny až k firmě BOMACO, oprava 
tarasu a schodiště u ZŠ Komenského.

Na četné dotazy občanů, proč nedošlo 
k rozšíření komunikace v křižovatce 
u kina, chceme sdělit, že k tomuto nedošlo 
z důvodu současných norem pro řešení do-
pravy křižovatek v obcích. Tímto řešením 

Úsek od železničního přejezdu ke hřbitovu

Křižovatka Komenského ulice 
a  Nádražní ulice

Rekonstrukce ulice Nádražní

Každý účastník silničního provozu při 
průjezdu ulicí Nádražní je nucen konstato-
vat, že vozovka v této ulici vykazuje znač-
né nerovnosti a ty způsobují i celkovou 
hlučnost provozu. 

Na základě připomínek účastníků 
silničního provozu a obyvatel Nádražní 
ulice město Světlá n. S.  začalo zjišťovat 
možnosti, jak zjednat nápravu. Zjistilo, 
že komunikaci spravuje Správa a údržba 
silnic Havlíčkův Brod (dále jen SÚS) a že 
zde v posledních letech proběhly pokládky 
inženýrských sítí a důsledkem těchto prací 
je současný neutěšený stav vozovky.

Starosta města dopisem oslovil vedení 
SÚS a ta reklamovala prováděné prá-
ce. Oslovené firmy uznaly svou chybu 
a potvrdily, že bude provedena náprava 

na jejich náklady. Velký problém  nastal 
s termínem opravy. SÚS chtěla provést 
opravu již v měsíci září. Oprava nešla 
provést, jelikož v tomto měsíci je ve Světlé 
n.S. pouť a dalším důvodem je probíhající 
rekonstrukce ulice Komenského. Proto se 
dne 5. října v Nádražní ulici konalo jedná-
ní, kde bylo domluveno, že záruční opravy 
vozovky proběhnou v jarních měsících 
roku 2006 tj. v termínu do 31. 5. 2006.

Všichni pracovníci MěÚ Světlá n. S., 
kteří se touto problematikou na míst-
ním úřadě zabývají, všem obyvatelům 
a účastníkům silničního provozu děkují za 
trpělivost a doufají, že opravená vozovka 
silnice v ulici Nádražní jim bude dobrou 
odměnou.

ing. Lenka Arnotová

RM vzala na vědomí informaci 
o nabídce na nákup DVD Vysočina ve 
třech jazykových verzích a multimediální 
CD ROM Vysočina.

RM ustanovila přípravný výbor pro 
oslavy 800. výročí první zmínky o Světlé 
n. S. a souhlasí, aby zatím osmičlenný 
výbor byl dle potřeby doplňován o další 
členy.

RM vzala na vědomí informaci 
ing. Aubrechta o tom, že 9.11. proběhne 
beseda s ing. Málkem (KDU-ČSL), ná-
městkem ministra financí, který by se rád 
před besedou setkal s vedením radnice.

RM na podnět ing. Aubrechta uložila 
vedoucímu odboru životního prostředí 
projednat s majitelem pozemků na břehu 
Sázavy mezi mostem a tenisovými kurty 
jejich sekání a celkovou úpravu. Ing. Čer-
nohubová doplnila tuto záležitost o návrh 
nechat projekčně zpracovat zřízení cesty 
pro pěší i cyklisty podél Sázavy.

Na dotaz Mgr. Včely, kam byly přemís-
těny dlažební kostky z Komenského ulice, 
odpověděl starosta, že vedení radnice 
tuto informaci nemá, neboť komunikace 
je v majetku kraje Vysočina, který měl 
v úmyslu kostky prodat. Mgr. Včela upo-
zornil na to, že město Svitavy obdrželo do-
taci na nákup radaru z programu Prevence 
kriminality, ing. Černohubová dá prověřit 
možnost získání tohoto typu dotace.

Na dotaz p. Slabého, zda bude město 
oslovovat organizace a sportovní oddíly 
s připomenutím vyúčtování a podání žá-
dosti o příspěvek, odpověděla tajemnice 
MěÚ kladně. 

Josef Böhm, starosta města

▶ Na Komenského ulici se finišuje...
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zaústění křižovatky je odstraněno riziko 
dopravních nehod. Projekt byl vypracován 
na základě požadavků Policie ČR OŘ DI 
v Havlíčkově Brodě.

Stejně tak i problém šíře chodníku před 
cukrárnou a knihkupectvím byl konzulto-
ván a zde rozšíření neumožňuje stavební 
prostor, to znamená, že komunikaci Ná-
dražní ulice nelze zúžit a na druhé straně 
stojí budovy. Příští rok počítáme s tím, že 
bude na tomto chodníku provedeno nové 
předláždění a srovnání obrub. 

Ve dnech 26. a 27. listopadu byla prove-
dena úplná uzavírka křižovatky z důvodu 
odstranění panelů umístěných na nové 
dlažbě. Od tohoto data je omezen provoz 
pro nákladní auta na novém zadláždění 
v Komenského ulici na cca 30 dnů.

„Komenda nám prokoukla“ 
Všem místním občanům děkujeme za 

trpělivost a pochopení s touto stavbou, 
která je nejednou omezovala a určitě i roz-
čilovala. Výsledek však stojí za to – máme 
všichni hezký dárek k vánocům.

ing. Lenka Arnotová, foto: Jaroslav Vála

Pokácené břízy naproti sídlu 
firmy BOMACO

Okénko ochrany obyvatel

(pokračování)
Co dělat když zazní hlas sirény, což 

je v případech vyhlášení některého 
ze stupňů poplachu, kdy můžete být 
ohroženi na zdraví účinky mimořádné 
události?
OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Tato rada vychází z předpokladu, že 
zvuk sirén, kterými náš správní obvod dis-
ponuje, vám nenapoví, o jaký druh ohro-
žení se jedná. A tak, když uslyšíte zvuk 
sirény a zvuk výstražných signálů vozidel 
integrovaného záchranného systému, které 
se sjíždějí na místo události, raději respek-
tujte tyto zásady:

1)  Pokud jste v přímém ohrožení v místě 
mimořádné události, pak

• před příjezdem vozidel integrovaného 
záchranného systému pomozte zraněným 
opustit prostor zasažený (ohrožený) mimo-
řádnou událostí,

• pomozte zraněným zastavit krvácení 
a ošetřit je dostupnými prostředky,

• pokud nedokážete sami poskytnou po-
moc, raději pomoc přivolejte,

• po příjezdu záchranných složek respek-
tuje jejich pokyny a věřte, že Vám bude 
pomoženo, tito lidé vědí, jak vám pomoci.

2) Pokud nejste přímo ohroženi mimo-
řádnou událostí, pak

• vyhledejte úkryt v nejbližší budově 
– tou může být podnikatelský objekt, úřad, 
kancelář, obchod, veřejná budova i soukro-
mý dům, 

• děti, které jsou ve škole, ponechejte ve 
škole a nesnažte se je ze školy vyzvednout, 
bude o ně postaráno a učitelé jim sdělí, co 
mají dělat, 

• jestliže cestujete automobilem a uslyšíte 
varování, je nejlepší okamžitě automobil 
zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší 
budově; umožněte dalším lidem vstup do 
úkrytu, 

• nesnažte se po dobu likvidace mimořád-
né události projet zasaženým úsekem, ne-
boť byste překáželi vozidlům záchranářů,

• pokud nebudete vyzvání k pomoci 
v zasaženém úseku, nesnažte se pomáhat 
zasahujícím jednotkám,

• varujte ostatní, co se děje, netelefonujte, 
neboť může dojít k přetížení propojovacích 
uzlů u operátorů a záchranná akce se může 
dostat do vážných komunikačních obtíží 
a třeba i Vám nebude poskytnuta okamžitá 
pomoc.

Přirozeně tyto rady platí tehdy, kdy je 
rozsah mimořádné události tak nebezpeč-
ný pro svůj charakter, že ke zdolávání bude 

potřeba povolat i složky integrovaného zá-
chranného systému ze sousedních okresů 
nebo dokonce krajů.
UZAVŘETE DVEŘE A OKNA

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít 
dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. 
Siréna může v tuto chvíli s velkou pravdě-
podobností signalizovat únik toxických 
látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. 
Uzavřením prostoru snížíte pravděpodob-
nost vlastního zamoření. 
ZAPNĚTE SI RÁDIO NEBO TELEVIZI

Informace o tom, co se stalo, proč byla 
siréna spuštěna a tím varováno obyvatel-
stvo, a co dělat dále, uslyšíte v pravidel-
ných relacích a zpravodajských vstupech 
na rozhlasových stanicích. V našem 
regionu budou tyto informace vysílány 
v pásmu VKV (FM). V této souvislosti 
není na škodu mít k Vašemu přenosnému 
radiopřijímači připraveny baterie. In-
formace o vzniklé mimořádné události 
budou vysílány i v městském rozhlase, 
který po varovném signálu sdělí stručnou 
informaci a pokyny, co dělat. Informace 
o mimořádných událostech, které vznikly 
v našem správním obvodě, ale i mimo něj, 
které nás mohou ohrozit, můžete získat 
prostřednictvím: 

Městský rozhlas – v obcích, kde je zří-
zen, Český rozhlas Region, frekvence 87,9 
FM, Rádio Vysočina Jihlava, frekvence 
94,3 FM, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 
frekvence 90,7 FM Jihlava, Český roz-
hlas Praha, frekvence 107,1 FM (Jihlava) 
a 100,1 FM (Pardubice), Cesta Vysočiny, 
regionální týdeník, Noviny Havlíčkobrod-
ska Vysočina, regionální deník zf

Krátce
V předvečer 87. výročí vzniku společné-

ho státu Čechů a Slováků se před budovou 
radnice konal vzpomínkový akt, kdy byly 
ke dvěma pamětním deskám položeny vě-
nec a kytice a starosta města Josef Böhm 
pronesl krátký projev. 

Foto: ing. Iva Černohubová
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- O tom, že ani bezpečnostní kamera 
vše neuhlídá, svědčí případ oznámený 
dne 18.10., kdy neznámý pachatel právě 
tuto kameru odcizil ze dvora objek-
tu Technických a bytových služeb ve 
Světlé n. S. Škoda byla vyčíslena na cca. 
10 500 Kč.

- V době od 9. do 21.10. doposud nezná-
mý pachatel rozbil okno u rekreační cha-
lupy v Koňkovicích a uvnitř pak odcizil 
starou petrolejovou lampu.

- Z trestného činu podvodu je podezřelý 
45letý muž ze Světlé n. S. Neoprávněně 
čerpal příspěvek na zemní plyn ve výši 
38 400 Kč.

- Z trestného činu neoprávněného užívá-
ní cizí věci je podezřelý 36letý muž. Vzal 
své matce bez jejího svolení osobní auto-
mobil se kterým následně jeho kamarád 
způsobil dopravní nehodu.

- 28.10. ve večerních hodinách byl v Pen-
ny Marketu prodavačkami chycen 44letý 
zloděj se zbožím za 1 150 Kč. Vzhledem 

Kriminalita na Světelsku
k tomu, že se jednalo o opakované krá-
deže, bylo jeho jednání posouzeno jako 
trestný čin a zpracováno ve zkráceném 
přípravném řízení.

- Osobní vozidlo Škoda 105 parkující 
ve Wolkerově ulici vykradl neznámý 
zloděj v době od 25. do 31.10. Ukradl 
reproduktory, batoh, zimní bundu, nářadí 
a autobaterii a majiteli tím způsobil škodu 
za 5 500 Kč. Další vozidlo zn. Fiat Punto 
bylo vykradeno v ulici U Stromečku. Zde 
zloděj ukradl dámskou kabelku s doklady, 
telefonem, finanční hotovostí a dalšími 
věcmi. Tentokrát škoda dosáhla 12 200 
Kč.

- Ve zkráceném přípravném řízení je 
zpracováván případ rozbití výlohy u po-
jišťovny Kooperativa na náměstí. Škoda 
přesáhla částku 10 000 Kč.

- Na vyživovací povinnost na svého 
syna „zapomněl“ 43letý otec ze Světlé 
n. S. Neplní ji už od května 2003, takže 
dluh dosáhl 30 000 Kč.

por. Jaroslav Pavlík, vedoucí oddělení

Krátce

Ve čtvrtek 3.11. se na opravené hrázi 
rybníka v Dolních Dlužinách vysazova-
ly tři nové lípy. Na snímku paní Jiřina 
Čiháková se podílí na posledních úpra-
vách.

   Foto: Jaroslav Vála

Otazníky kolem děkanského kostela sv. Václava?
??

??
(doplňky)
Pokračující pátrání po počátcích 

a nejstarší historii této pro  město 
významné kulturní památky přináší 
mnohá překvapení. Při opětovném 
hledání odpovědí na dosud přetr-
vávající nezodpovězené otazníky 
náhodně objevujeme i pozapomenu-
té (ještě donedávna však všeobecně 
známé) historické skutečnosti vý-
znamně obohacující naše dosavadní 
kusé vědomosti z historie obce. JE 
DŘEVĚNÁ DESKA OZDOBENÁ 
ŘEZBOU S NEJASNÝM BIBLIC-
KÝM MOTIVEM POZŮSTATKEM 
NEZNÁMÉHO 300 LET STARÉHO 
OLTÁŘE POCHÁZEJÍCÍHO Z DĚ-
KANSKÉHO KOSTELA SV. VÁC-
LAVA VE SVĚTLÉ?

Nenajdete ji v žádné  regionální 
galerii ani muzeu, jak byste nejspíše 
předpokládali, ale v malé soukromé 
sbírce starožitností. Ještě před pade-
sáti lety byla uschována na světelském 
děkanství. Kde se tam vzala a jaký byl 
její předchozí osud se už nedozvíme. 
Jediným člověkem, který snad měl 
klíč k této velké záhadě, byl světelský 
děkan Jan Beran. Podle slov nynějšího 
majitele této zvláštní památky plá-
noval jmenovaný duchovní zřídit po 
skončení 2. světové války ve Světlé 
vlastivědné muzeum a deska měla být 
jedním z jeho exponátů. K tomu však 
nedošlo, a proto ji v roce 1957 daroval 
výměnou za truhlu jednomu místnímu 
občanu, v jehož rodině se nachází do-
dnes. 

Už tehdy měla vzadu dva úchyty, 

bývala tedy někdy předtím pověšena 
na zdi jako obraz. O její starobylosti 
svědčí kromě vzhledu i několik drob-
ných otvorů způsobených červotočem. 
Řezba, která jí zdobí, napovídá, že jde 
patrně o fragment většího obrazu, je-
hož druhá část se bohužel nedochovala. 
S vědomím a souhlasem nynějšího ma-
jitele jsem oslovila několik odborníků 
a zjišťovala, co si o tomto záhadném 
torzu myslí. Jejich názory se liší, nic-
méně jsou velmi zajímavé. 

Jako první jsem dostala vyjádření 
pana PhDr. Pavla R. Pokorného. Mož-
nost, že máme před sebou fragment 
oltářního křídla nevyloučil, spíš se 
však domnívá, že by se mohlo jednat 
o antependium (ozdobný závěs nebo 
zdobený kryt na přední straně obět-
ního stolu oltáře). Problém však je, že 
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neznáme jeho celkovou výšku, protože 
v druhé, pro nás neznámé části, byly 
nejen hlavy postav, ale mohl tam být 
i další výtvarný motiv. Podle něho se 
patrně jedná o Ježíše utišujícího bouři. 
Co se týče postav nacházejících se po 
stranách lodi, je podle jeho názoru vle-
vo sv. Kliment a vpravo sv. Ladislav. 
Sv. Ladislav by mohl, jak píše, upomí-
nat na Buriana Ladislava z Valdštejna 
a datovat tak desku do let 1638 až 

1645, kdy byl tento šlechtic majitelem 
Světlé.

Buriana Ladislava, hraběte z Vald-
štejna, coby dárce oltáře vyloučit sku-
tečně nelze. Jako nový majitel panství 
obnovil a potvrdil v roce 1637 městu 
jeho privilegia a r. 1645 dal znovu vy-
stavět zchátralou budovu špitálu, takže 
je víc než pravděpodobné, že s něja-
kým darem pamatoval také na zdejší 
kostel, jehož byl patronem. Jako dobu 
vzniku označil 17. století další povo-
laný, akademický malíř  a restaurátor 
Josef Kulda, a navíc upozornil, že 
jde o lidovou řezbu. Že by se jednalo 
o známý biblický motiv Ježíš utišuje 
bouři, se však nedomnívá. 17. století, 
přesněji po roce 1650, odhaduje dobu 
vzniku i kunshistorička a ředitelka 
Galerie výtvarného umění v Havlíčko-
vě Brodě, paní Hana Nováková.

***
Nad oním záhadným biblickým mo-

tivem se zamýšlelo také několik, mnou 
oslovených,  duchovních spravujících 
v současné době římsko-katolické 
farnosti v různých koutech Čech, kteří 
si však nepřáli být jmenováni. Jejich 
úvahy jsou následující:

1) „Mohlo by jít o motiv přibližující 
Ježíše Krista coby neomezeného vlád-
ce světa i podsvětí. Moře, po němž 

pluje na lodi se svými učedníky (po 
boku mu stojí Miláček Páně sv. Jan), 
představuje podsvětí plné spravedli-
vých duší, které zde podle Starého zá-
kona bez utrpení čekají na vykoupení. 
Tím je vysvětleno množství lidských 
postav shromážděných kolem lodi 
a jejich snaha dostat se k ní nebo se jí 
alespoň zachytit. Králové mají veslo, 
prostí lidé jen holé ruce. Toto vysvět-
lení má částečnou oporu v přítomnosti 

leviatana, v židovské mytologii vodní 
příšera, mořský netvor obtáčející po-
stavu vlevo nahoře. Ve Starém zákoně 
symbolizoval všudypřítomného ďábla 
snažícího se duším škodit.“

2) „Loď by mohla představovat 
církev, která bývá označována jako 
loď rybáře Petra. Postava uprostřed 
s rozpaženýma rukama je bezesporu 
Pán Ježíš a za ním v modrém oblečení 
by mohla být jeho matka, Panna Ma-
ria, nebo apoštol Petr. Loď pluje po 
rozbouřeném moři tohoto světa, apoš-
tolové veslují. Postavy ve vodě by snad 
mohly být lidé, kteří z loďky „vypadli“ 
nebo se prostě nacházejí v moři tohoto 
světa, jímž jsou pohlceni, a které je 
do jisté míry ovládáno nepřátelskými 
silami světských mocností (postava 
s královskou korunou vpravo) i démo-
nických mocností (postava s hadem 
vlevo). Některé postavy mají v rukách 
též vesla, jako kdyby chtěly do té loď-
ky vstoupit, ale Ježíš celou plavbu řídí 
tak, aby jí nic nemohlo bránit v její 
bezpečnosti.“

3) „S největší pravděpodobností se 
jedná o biblický motiv Utišení bouře. 
Je zachycena jednak realita oné chvíle 
(bouře) i hrůzné myšlenky apoštolů, 
hlavně jejich obava z toho, co je čeká, 
jak vše skončí. Ztroskotá loď? Za-

hynou? Kotva představuje malou jis-
křičku naděje na záchranu. Postava za 
Ježíšem je sv. Petr, který tlumočí jejich 
zoufalství, a prosí Krista: „Pane, za-
chraň nás, hyneme.“ Jedenáct topících 
se postav v moři symbolizuje jedenáct 
malověrných apoštolů, jediný Petr se 
nebojí,  plně důvěřuje Kristu.

Koruny králů mohou připomínat tuž-
bu matky synů Zebedeových, apoštolů 
Jakuba a Jana, aby dostali nejpřednější 

místo v Kristově království. Postava 
s hadem je Jidáš, had upomíná na jeho 
špatný charakter a zlé úmysly.“

Nelze říci, kdo z nich je blíže prav-
dě, a tajemstvím jednou provždy už 
asi také zůstane, kde onen neznámý 
oltář stával, a kterému ze světců byl 
zasvěcen. Jakékoliv úvahy na toto 
téma bohužel nikam nevedou. Je sice 
známo, že v 17. století se v hlavní kos-
telní lodi (postranní lodi tehdy ještě 
neexistovaly) nacházely dva postranní 
oltáře (Panny Marie a sv. Josefa), ale 
nelze nijak prokázat, že tento zajíma-
vý fragment opravdu pochází z našeho 
kostela. 

Osobně se domnívám, že tomu tak 
je, a proto byla fotografie zachycující 
detail jeho výzdoby s nejzajímavější 
postavou zařazena do  barevné přílo-
hy minulého čísla. Není však možné 
ani vyloučit, že nemůže jít o pozůsta-
tek oltáře hlavního nacházejícího se 
v presbytáři, toho, jehož místo zaujal 
v roce 1799 ten současný, který se zde 
nachází dnes.

Přeji všem radostné Vánoce, pevné 
zdraví v novém roce 2006 a někdy 
zase nashledanou.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Ladislav Křivský
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síň, dvě spíže, záchod a schodiště pro 
půdu a sklep. Ve dvoře zříditi se mají 
čtyři dřevníky, chlív a kolna. Proti 
provedení této stavby, pak-li dle sta-
vebního řádu a schválených plánů 
stavba se prováděti bude, nestává 
žádných technických námitek.“ 

Podle kupní smlouvy roku 1956 
bylo vloženo právo vlastnické Josefu 

Dům čp. 109
V roce 1857 je jako bydlící majitel 

uváděn krejčí Václav Žanda, dále jeho 
žena Barbora, syn Josef, dcera Barbo-
ra a s nimi další krejčí s manželkou 
a pěti dětmi. V dalších letech jsou 
uváděni Anna Bílková (1871), Mag-
dalena Hrbková (1901), Adam a Marie 
Karlovských (1903), a dále v témže 
roce krejčí Antonín Kotink a jeho 
žena Marie. 

Dne 13.6.1905 podali manželé Ko-
tinkovi žádost o povolení přestavby, 
v níž uváděli: „Zamýšlíme tento dům 
přestavěti z materiálu tvrdého, cihel 
a kamen, a pokrýti lepenkou.“ Emil 
Prückner, architekt v Nymburce, 
v protokolu z komisionálního šetření 
psal: „Roubená část na straně dvora 
se zboří a na místě této zřídí se dvě 
světnice a síň. V síni pak upraví se 
schodiště pro půdu. Přední část staré 
budovy, která se skládá ze dvou svět-
nic, přestaví se tím způsobem, že staré 
stropy se snesou a na staré zdi upraví 
se nadezdívka do výše jednoho metru, 
takže světlost těchto světnic a světnic 
v přístavbě budou míti zákonitou výš-
ku 2,90 m. Stará vetchá střecha se sne-
se a upraví se nová střecha s krytinou 
taškovou s vazbou na stojatou stolici.“ 

V témže protokolu je i vyjádření 
sousedů k zamýšlené stavbě, přičemž 
soused Antonín Choutka „…nena-
mítá ničeho a připojuje se k náhledu 
a výroku stavební komise, že společně 
s panem stavebníkem štítovou zeď po-
staví a tuto ke svému účelu buď hned, 
aneb při příští stavbě použije. Tato 
společná zeď v síle 0,45 m bude státi 
na rozhraní spolumezujících parcel 
č. kat. 30 a 29 a zavazuje se společně 
majitelem domku čp. 109 pro věčné 
časy tuto zeď udržovati.“ 

Práce na přestavbě započaly 22. 
června, ukončeny byly 3. září, žádost 
o povolení k obývání byla podána 4. 
září, ohledání stavby 7. září  a použí-
vání povoleno od 15. září 1905.

Dne 28. února 1911, tedy o šest let 
později, podal Antonín Kotink žádost 
o povolení k novostavbě domu na 
pozemku č. kat. 30/3. Také tentokrát 
podává vysvětlení výše zmíněný archi-
tekt: „Dle předložených nástinů hodlá 
p. stavebník na zakoupeném pozemku 
postaviti přízemní budovu, ve které se 
nalézají tři světnice, kuchyň, alkovna, 

Kotinkovi a právo bytu pro Václava 
Kotinka a Marii Kotinkovou. Po smrti 
Josefa Kotinka domek zdědila jeho se-
stra Marie Zrůstová a v roce 1973 byl 
domek smlouvou převeden na ing. An-
tonína Zrůsta. V listopadu 1994 zde 
Richard Mühlbacher otevřel prodejnu 
sportovních potřeb.

 Text a foto: Jaroslav Vála

Domy čp. 109, 108, 107 a další

Nová fasáda domu čp. 150  (Foto: Jaroslav Vála)
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Učíme se o Světlé

Učivo prvouky pro 3. ročník ZŠ za-
hrnuje téma Naše obec. Letos jsem 
se rozhodla část tématu – historii 
města – probrat formou výukové-
ho projektu. Nosným vyučovacím 
předmětem byla prvouka, projekt 
prolínal do českého jazyka a pracov-
ních činností. Celá akce obsáhla 16 
vyučovacích hodin rozložených do 3 
týdnů.

Oč vlastně šlo? Chtěla jsem, aby 
si děti osvojily některé údaje z dějin 
Světlé a získaly poznatky o vybraných 
pamětihodnostech města pro ně co nej-
zajímavější formou. 

Nejprve jsme si společně prohlédli 
knihu Eduarda Doubka Světlá nad 
Sázavou v zrcadle dějin. 

Žáky zaujaly zejména fotografi e 
města z dob, kdy jejich prarodiče byli 

Z činnosti MŠ Sídliště

Léto a prázdniny skončily, staří 
i ti noví školáčci si už přivykli na 
školní lavice a vládu převzal do své 
moci podzim. Ten letošní byl opravdu 
kouzelný a vydařený. Děti z naší MŠ 
Sídliště si jej užívaly co nejvíce venku 
na čerstvém vzduchu a v přírodě. Jak 

jen to bylo možné, dováděly a hrály 
si na sluncem zalité školní zahradě, 
na vycházkách obdivovaly a sbíraly 
krásně zbarvené listy a plody. A když 
začalo foukat ze strnišť, přišel čas na 
pouštění draků. Velkým překvapením 
pro nás, učitelky, byla účast některých 
maminek a tatínků, které jsme pozvali 
na drakiádu. Nestačily jsme se divit, 
jak někteří rodiče se rádi vrátili do 
svých dětských let a spolu se svými 
ratolestmi si užívali krásných chvil 
a plno legrace.

Třída Berušek na drakiádě

Vánoce jsou vždy opředeny zvlášt-
ním kouzlem, které nespočívá v cel-
kové vánoční atmosféře, v tajemných 
balíčcích pod zářícím stromečkem, 
ve starodávných zvycích, ale přede-
vším v tom, že v tuto dobu mají lidé 
k sobě opravdu blíž, že jsou schopni 
otevřít svá srdce. Z těch srdcí vyzařuje 
zvláštní teplo a světlo, které se zrcadlí 
v rozesmátých tvářích a rozjasněných 
očích.

Doba adventní, která pomalu kráčí 
ke svému vrcholu, má v sobě spirá-
lovitou sílu. Čím více se blížíme ke 
Štědrému dni, tím více jsme plni oče-
kávání, tím více se otevírají naše srdce, 
tím více jsme schopni vydávat teplo, 
světlo, lásku. A vřelá poděkování. 

Poděkování všem, kteří nás po 
celý rok radostně obdarovávali a tím 
i usnadňovali práci nám, učitelkám 
mateřské školy. Je tedy čas poděkovat 
všem těm, kterým není naše MŠ lhos-
tejná a snaží se jí ve své tvůrčí práci co 
nejvíce pomáhat.

Poděkování

Poděkování patří p. Svátkovi (Zen-
tiva Ledeč n. S.), který nás neustále 
zásobuje papírem pro výtvarné čin-
nosti dětí, rodičům, kteří se snaží 
jakýmkoliv darem pomoci naší MŠ, 
panu truhlářovi, který nechce být ani 
jmenován, ale též si zaslouží velký dík, 
v neposlední řadě p. Bezouškovi, který 
byl tak hodný a věnoval dětem počítač, 
ze kterého měly děti opravdu velkou 
radost.

Poděkování patří i našemu zřizo-
vateli, městu Světlá n. S., bez jehož 
fi nanční podpory bychom nemohly 
vytvářet dětem klidné a pohodové pro-
středí a podmínky pro jejich šťastný 
a spokojený život.

²
Celý kolektiv učitelek MŠ Sídliště 

spolu s dětmi přeje všem 
krásné prožití svátků vánočních, 

hodně zdraví 
a štěstí v roce 2006.

sami dětmi, i pověst Jak vznikla Světlá 
nad Sázavou. Tento úvod připravil děti 
na zajímavý zážitek. Tím se pro ně 
stala návštěva městské radnice. Ujala 
se nás  paní Jaroslava Zmrhalová, pro-
hlídku budovy doprovodila poutavým 
vyprávěním.

Dalším cílem našeho poznávání pa-
mětihodností Světlé bylo městské cen-
trum s přilehlými ulicemi a budovami. 
Na vycházce jsme si prohlédli kašnu 
na náměstí Trčků z Lípy, prošli jsme 
kolem kostela sv. Václava k bývalému 
špitálu. V souvislosti s dávnou po-
vodní jsme se dostali k původu názvu 
ulice Nové město, kam jsme se rovněž 
vydali na své pouti po světelských sta-
rých časech.

V hlavičkách uvízlo mnoho povídání 
a dojmů. V nejbližší hodině prvouky 
jsme si vše ujasnili, pracovali jsme ▶

ratolestmi si užívali krásných chvil 
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s učebnicí, doplňovali do pracovní-
ho sešitu. Při češtině jsme se za pomo-
ci plánu města učili správně psát jména 
ulic a náměstí. 

Zlatým hřebem této části projektu 
se stala práce v hodině pracovních 
činností – vyrobili jsme hned několik 
modelů městského centra. Potřebo-
vali jsme k tomu papírové krabičky, 
lepidlo, nůžky, fixy, kartonové desky 
a spoustu elánu.

Projekt pokračoval vycházkou do 
zámeckého parku. Obdivovali jsme 
zrekonstruované objekty, samozřej-
mě včetně Čertova mostu, a došli až 
k zámku. Pozorně jsme prostudovali 
erby bývalých majitelů na průčelí bu-
dovy – bude se nám to hodit pro další 
práci.

A už nás čekala zajímavá beseda 
s kronikářem města panem Jarosla-
vem Válou. Seznámil nás s kopií první 
světelské kroniky pana Karla Seidlera 
i s originálem kroniky pana Jiřího Ho-
lana, který se psaním kroniky zabýval 
více než 40 let. Už jsme byli trošku 
unaveni čteným i mluveným slovem, 
takže hurá na obrazové přílohy. Náš 
příval nadšení bohužel nevydržela 
jedna ze skleněných tabulí na stolku 
(znovu se za to omlouváme). 

Přiblížil se konec naší práce – opět 
jsme si povídali v hodině prvouky, 
vypracovali jsme i nějaký ten domá-
cí úkol a přečetli ještě jednu pověst 

– o Černém víru z knihy E. Doubka 
Na Sázavě. V úplném závěru našeho 
putování časem jsme nahlédli do kni-
hy Heleny Lisické Z českých hradů, 
zámků a tvrzí. 

Zajímaly nás erby dávných českých 
pánů. I my jsme si vyrobili každý 
vlastní erb jako odměnu za pilnou prá-
ci. Neměli jsme sice zlatou ani stříbr-
nou barvu, ale karton, tuš, temperové 
barvy a nůžky nám bohatě stačily. 
Rodiče třeťáčků to možná nevědí, ale 
teď mají doma samé barony, vévody, 
hraběnky a kněžny – krásných erbů je 
naše třída plná.

Celý projekt lze považovat za úspěš-
ný. Žáky jednotlivé činnosti velmi 
zaujaly a všichni pracovali s nadšením. 
Domnívám se, že se nyní dívají na 
Světlou s větší hrdostí – vždyť město 
má bohatou historii. V naší práci jsme 
se tématu dotkli jen okrajově, proto se 
všichni těšíme na pokračování projek-
tu v příštím roce.

Mgr. Hana Křivská
ZŠ Komenského

▶ Ze základní školy

Vážení a milí,
Vánoce nás už zase pěkně dohánějí 

a žáci naší školy v Komenského ulici 
mají za sebou řadu pěkných akcí, které 
zpříjemnily denní rytmus školního života. 
Osobitý názor na pár počinů, které pro ně 
připravili jejich kantoři, doporučuji k pře-
čtení s přáním klidného a pohodového 
času předvánočního.

Jiřina Dvořáková

Dne 21. října jsme se vydali do Prahy 
za kulturou, konkrétně na divadelní před-
stavení Epochální výlet pana Broučka do 
XV. století (pod svou střechou ho hostilo 
Divadlo v Dlouhé). Následuje několik in-
formací a postřehů, které vám snad osvětlí 
vše, co se tématu týče.

Děj se nejprve odehrává v druhé polovi-
ně devatenáctého století, kde se v prostře-
dí útulné pražské hospůdky seznamujeme 
s Matějem Broučkem, postarším majite-
lem činžovního domu. Jak už to tak bývá, 
na konci svého pobytu v zařízení už má 
nějaké to promile v krvi a po chvíli se pro-
padá do starobylého podzemí, kde navíc 
najde neméně starobylý poklad. Příběh se 
rozjíždí a stačí několik okamžiků a Matěj 
si po počáteční nedůvěřivosti uvědomí, že 
se již nejspíše nenachází ve svém domov-
ském století… Leda, že by v moderním 
věku byli husité a staročeská mluva na 
denním pořádku.

Hlavní roli ztělesnil známý komik 
a herec Arnošt Goldflam, jenž ve své 
životní roli přímo září. Jeho famózní 
komika osloví snad každého, kdo se 
dokáže milému příběhu dle stejnojmen-

ného literárního díla spisovatele a básníka 
Svatopluka Čecha oddat, a to jde velmi 
snadno. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že 
toto představení dokáže diváka opravdu 
přimrazit k sedadlu a donutí ho koukat 
na dění na prknech, jež znamenají svět, 
s otevřenou pusou. 

Kromě Goldflama si role vychutnali 
i ostatní herci a asi nikdo nemůže tvrdit, 
že se ten a ten „ulejval“. 

Kulisy a technické provedení vůbec 
bylo ve znamení skromnosti, což ovšem 
absolutně nevadilo (není důležitá forma, 
ale obsah), ke kostýmům nelze mít se-
bemenších výhrad – většinou odpovídají 
době, ačkoliv se v tomto oboru příliš ne-
vyznám a samozřejmě se mohu mýlit. Co 
mi ovšem vadilo, bylo několik poněkud 
slabších vtípků (první setkání s Janem 
Žižkou…), které narušovaly jinak velmi 
povedený celek.

Pokud jste naladěni na strunu laskavého 
humoru, nemohu jinak, než Epochální vý-
let pana Broučka doporučit, a nevidím jedi-
ný důvod, proč by se ti, kteří na ni naladěni 
nejsou, nemohli jít podívat také – určitě 
postoj změní a budou se královsky bavit 
stejně jako já a (snad) i moji spolužáci.

Jan Burda, 9.b ZŠ Komenského

Před divadelním představením
Hra (Epochální výlet pana Broučka do 

XV.století) působila velmi realisticky. K to-
mu přispěla nejen živá hudba, ale i pravé 
jídlo a pivo, které herci čepovali přímo 
na scéně. Možná to bylo i tím, že v panu 
Broučkovi mohl někdo vidět i sám sebe. 
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V teple domova, vlastně hospůdky, ze sebe 
dělal obrovského vlastence, ale ukázalo 
se, že o historii toho moc neví. A když se 
dostal do minulosti, lhal a dělal ze sebe 
husitu i Němce, aby si zachránil krk. Toto 
všechno ho přivádělo do velmi zajímavých 
a hlavně komických situací. Skvělé bylo 
i herecké obsazení. Znala jsem sice jen 
jednoho herce, ale všichni podávali úžas-
né herecké výkony. K celkovému dojmu 
z představení přispěly i různé maličkosti, 
například Žižka vyjíždějící za zvuku kr-
konošských pohádek, almara, ve které měl 
husita dům i stáj. Tento vtipně zpracovaný 
výlet do minulosti bych rozhodně doporu-
čila každému, kdo se chce pobavit.
Kateřina Semrádová, 9.b ZŠ Komenského

Na konci října absolvovali žáci devátých 
tříd besedu „Láska ano, děti ještě ne“, kte-
rá se týkala sexuální osvěty. Bez kladné 
odezvy nezůstala ani tradiční Burza škol.

Areál školy získává parkovou úpravu 

3. listopadu byl učiněn další zásadní 
krok k postupné proměně venkovní 
části areálu VOŠ, Gymnázia SSŠ 
a SOU v prostranství s parkovou 
úpravou. Byly zde instalovány sochy 
a plastiky z pískovce realizované 
žáky Kamenosochařského střediska 
Lipnice n. S. v rámci nultého ročníku 
sympozia Sekání na hradě. 

Co tedy mohou návštěvníci školy spat-
řit? Nejrozměrnějším dílem je Balanc 

– společná práce žáků 3. a 4. ročníku pod 
vedením kamenosochaře Jiřího Tymla,  
jejímž autorem je akademický sochař 
Otakar Marcin. 

Tento autorský tým je rovněž pode-
psán pod dalšími díly, kterými jsou 
třeba Nekonečný uzel – školní práce 
Šimona Cibulky, dále Lebka – zlatý zub, 
která navozuje poněkud alchymistickou 
atmosféru, Noha či Velký javorový list 
a Malý javorový list. 

Do budoucna bude prostředí školy 

doplněno žulovou kašnou a dalšími so-
chami, na nichž oba pracovníci spolu se 
svými žáky pilně pracují. Tato výzdoba 
je totiž součástí rozvojové koncepce 
a „image“ školy, která svým výrazně 
uměleckým zaměřením patří k uniká-
tům v naší republice. 

-mš-
Foto: Jaroslav Vála
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Dům s pečovatelskou službou slaví

V prosinci uplyne 10 let od otevření 
domu s pečovatelskou službou, a to je 
pro obyvatele i zaměstnance důvod 
k malé oslavě. 

   
Historie pečovatelské služby se 

ovšem datuje již k roku 1970, kdy byla 
poskytována pouze v bytech příjemců 
služeb. Až v roce 1983 byl zřízen dům 
s pečovatelskou službou (budova dnešní 
městské knihovny), který měl kapacitu 
9 bytů a zázemí pro pečovatelky. Jeli-
kož přibývalo nejen příjemců služeb ve 
městě a okolních obcích, ale především 
žadatelů o umístění do DPS, byl v pro-
sinci roku 1995 otevřen současný DPS 
s kapacitou 33 bytů (18 bytů o velikosti 
2+1 a 15 bytů o velikosti 1+1, z nichž 
3 byty jsou uzpůsobeny pro imobilní 
obyvatele). Kapacita domu byla v tomto 

Pozvánka na Den otevřených dveří 

Střední odborná škola, 
Střední odborné učiliště zemědělské  

a technické 
a Učiliště Humpolec, Školní 764,  

pracoviště Světlá n. S., Zámecká 1

pořádá 13. ledna 2006 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

Nabídka studia ve školním
roce 2006-2007:

Studijní obory s maturitou:
Sociální péče – pečovatelská činnost

Sociální péče – sociálněsprávní 
činnost

Zemědělský podnikatel

Tříleté učební obory:
Automechanik

Opravář zemědělských strojů

Dvouleté nástavbové studium:
Podnikání 

(denní i dálkové studium)

Kontakt:
tel.: 569 452 080

horni.sos@centrum.cz

roce rozšířena o dalších 23 bytů (3 byty 
o velikosti 2+kk, 3 byty o velikosti 1+1, 
a 17 bytů o velikosti 1+kk, 3 z těchto 
bytů jsou rovněž uzpůsobeny pro imo-
bilní obyvatele). 

V současné době se snaží o příjemce 
služeb co nejlépe pečovat 7 zaměstnan-
ců. Ti zajišťují základní služby (např. 
nákupy, obědy, praní a žehlení prádla, 
mytí oken, úklid, pedikúru) svým 116 
klientům, z nichž 71 žije v DPS a zbý-
vajících 45 je z města Světlá n. S. a okol-
ních obcí. 

Všem příjemcům služeb přejeme pří-
jemné prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví a pohody, ale také spokojenosti 
s prací pečovatelské služby.

A pro ty ostatní, protože všichni bude-
me jednou staří, malé zamyšlení: 

Ptal se jednou vnuk svého prapraotce: 
„Dědo, co to znamená být blahoslave-
ný?“ Starý muž se zamyslel a pravil:

„Blahoslavení jste všichni, kteří máte 
pochopení pro mou pomalou chůzi 
a roztřesené ruce a nesykáte netrpělivě, 
když se belhám a neumím už hezky jíst.

Blahoslavení jste, kteří vidíte, že mé 
ucho se musí namáhat, abych porozuměl 

a mluvíte se mnou pomalu a zřetelně.
Blahoslavení jste, kteří vidíte, že mé 

oči jsou zkaleny, mé myšlenky jsou smut-
né, a taktně mi pomůžete, v čem právě 
pomoci potřebuji.

Blahoslavení jste, kteří se u mne zasta-
víte s přívětivým úsměvem a máte trochu 
času si se mnou popovídat. A neděláte to 
se shovívavou ironií.

Blahoslavení jste, kteří neříkáte, že 
jsem starý popleta, protože pořád něco 
zapomínám a ztrácím.

Blahoslavení jste, kteří umíte ve mně 
vzbudit vzpomínky na zašlé časy a trpě-
livě mne vyslechnete, když si zavzpomí-
nám na to, jak jsem byl mlád.

Blahoslavení jste, kteří dáváte najevo, 
že nejsem ještě odepsán a nejsem tak 
docela sám.

Blahoslavení jste vy všichni, kteří 
mi nějak ulehčujete dny stáří, které mi 
ještě zbývají ujít po cestě do věčného 
domova.

Až tam dojdu, budu o Vás vyprávět.

Za pečovatelskou službu 
Marie Prchalová a Zdena Uhrov

Z domova důchodců

O oslavách 5. výročí otevření domova 
důchodců jsme Vás informovali již v mi-
nulých číslech Světelského zpravodaje. 
Vyvrcholením těchto oslav byl pátek  21. 
října. V 10.30 hod. proběhla v Galerii Na 
Půdě vernisáž výstavy rukodělných vý-
robků obyvatel domova důchodců. Výsta-
va byla rozdělena do čtyř ročních období. 
K vidění byl čajový koutek s keramikou, 
fotografie ze života obyvatel domova dů-
chodců či podrobný popis všech činností 
konaných v DD. 

Celá výstava byla vyvrcholením pětileté 
pilné práce obyvatel domova důchodců, za 
což jim patří velký dík. Dle ohlasů veřej-
nosti se naše výstava velmi líbila a to nás 
samozřejmě těší.

Na výstavě našich výrobků si návštěvní-
ci mohli otestovat své znalosti ve všeobec-
ném testu. Z 18 odevzdaných lístků byly 

pouze 3, kde byly zodpovězeny správně 
všechny otázky.

Drobné ceny si u nás v Domově důchod-
ců Na Bradle 1113 mohou vyzvednout tito 
vítězové:

Stanislav Čech (10 let), Ondřej Krato-
chvíl (9 let) a Magdaléna Kupčíková (13 
let), všichni ze Světlé n. S.  

Prostřednictvím tohoto článku bychom 
chtěli poděkovat za krásné zahájení naší 
výstavy, o které se postaral pan Jiří Ven-
covský, učitel místní ZUŠ a jeho studentka 
Markéta Srbová.

***
Srdečně Vás zveme na Vánoční trhy, kde 

stejně jako vloni naleznete stánek s výrob-
ky našich obyvatel.

***
V měsíci říjnu jsme navázali spolupráci 

se ZŠ Komenského a se ZŠ Lánecká ▶
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a to hned ve dvou směrech. Děti ze 4. tříd 
ZŠ Lánecká k nám začaly docházet jednou 
měsíčně, kdy s našimi obyvateli vyrábějí 
výrobky, které pak slouží k výzdobě naše-
ho domova a tříd dětí.

Již v loňském roce jsme Vás informo-
vali o tom, že firma Microsoft přichystala 
vloni našim obyvatelům Den splněných 
přání, kdy jim zakoupila dárky, o které si 
sami napsali. Letos ve své štědrosti firma 
Microsoft pokračovala a společně s firma-
mi LangMaster International s.r.o. a Fuji-
tsu Siemens Computers s.r.o. obyvatelům 
věnovala dva počítače. Jejich podmínkou 
bylo, že naše seniory do tajů počítače za-
světí děti z 8. nebo 9. tříd. Z tohoto důvodu 
jsme navázali spolupráci s místními ZŠ. 
Děti učí 2 x týdně seniory pracovat s in-
ternetem či dopisovat si se svými blízkými 
pomocí e-mailu.  Touto cestou jim za jejich 
spolupráci děkujeme.

Informace o našem zařízení mů-
žete nalézt na internetové adrese: 
scsvetlans.webpark.cz, či nás kontaktovat 
pomocí e-mailu: ddsvetla@tiscali.cz 

Prostřednictvím tohoto článku by chtěli 
obyvatelé domova důchodců a opatrovni-
ce pana Jaroslava Kličky poděkovat ředite-
li Sociálního centra p. Hnikovi za přípravu 

důstojného rozloučení se  zesnulým panem 
Kličkou a panem Fišerem.

Obyvatelé a zaměstnanci Sociálního 
centra města Světlá n. S. děkují všem, 
kteří v roce 2005 navštívili naše zařízení 
a obohatili nás svým hudebním nebo di-
vadelním představením nebo „jen“ milým 
popovídáním. Také děkujeme všem, kteří 

se rozhodli přispět na zpestření kulturní 
činnosti našeho zařízení finančním či ma-
teriálním darem. Na oplátku přejeme všem 
v roce 2006 hodně zdraví, štěstí, životního 
optimismu a radosti z každého dne, který 
vás navštíví.

Text a foto: Lucie Vadinská
sociální pracovnice

Neobyčejná cesta Zakarpatskou Ukrajinou po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka

(dokončení)
Po probuzení se rozhlížíme kolem. 

Turbázu tvoří louka, kde se normálně 
pasou krávy a kde se též stanuje, asi 
osm polorozpadlých chatek a obrovská 
hromada odpadků, zejména PET lahví, 
které se tu ještě nenaučili likvidovat. 
Nedaleko se smutně tyčí torzo rozpadlé-
ho hotelu, vzpomínka na časy reálného 
socialismu…

Přecházíme mostek přes vodu a za-
kusujeme se do strmého výstupu mo-
hutnou erozní rýhou, kterou snad čas 
od času projede náklaďák. Tohle první 
stoupání dokonale prověřuje fyzickou 
kondici všech. Cesta potom pokračuje 
poněkud povlovněji a po několika ho-
dinách se dostáváme nad hranici lesa 
a v mracích tušíme samotný vrchol. 
Cesta tu opět není značena, ale dá se tu 

docela dobře orientovat vizuálně.  
Sraz máme v sedle pod vrcholem, kde 

se dají nechat batohy a zbytek vylézt jen 
nalehko. Tak je tam rovnáme na hroma-
du a vyrážíme. Pár desítek výškových 
metrů a je tu vrchol. Jsme sice víceméně 
v úrovni základny oblačnosti, ale přece 
jen se čas od času mraky rozestoupí 
a my vidíme do okolí, směrem k jihu až 
do Rumunska. Děláme pár skupinových 
snímků na památku, přece jen jsme 
první parta z naší školy na nejvyšší hoře 
Ukrajiny… 

Ale čas rychle ubíhá a nás ještě čeká 
dlouhý pochod po vrstevnici k potoku, 
kde budeme kempovat. Tak rychle dolů, 
batohy na záda a znovu vyrážíme. Ces-
tou nám Vláďa ukazuje malé červené 
puntíky, které jsou občas na kamenech 
na cestě. Když by se někdo ztratil, tak Dobytí Hoverly, nejvyšší hory Ukrajiny
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má sledovat tyto značky namalované 
CK Pepa v roce 1992. To je slušná moti-
vace, a tak se radši nikdo ztratit nechce. 

Kolem šesté jsme na louce u horského 
potůčku a v nadmořské výšce kolem 
1600 m stavíme stany. Otrlé povahy se 
myjí v ledovém potůčku, ti otrlejší mytím 
pohrdají… Ještě natahat dřevo na oheň 

a je tu tma. Mnozí si u hřejivých plamenů 
vydrželi povídat dlouho do noci. 

Ráno je polojasno a počasí nám tedy 
přeje i na poslední kus naší cesty dolů 
z hor. Procházíme tu v podstatě ne-
dotčenou horskou krajinou a všude se 
otvírají úchvatná panoramata. Cesta 
z kopce je pro mnohé ještě náročnější 
než výstup, přece jen nohy po mnoha 
kilometrech pochodu bolí. Ve vesnici 
Kvas už nás pod standardně rozpadlým 
hotelem čeká autobus a vyrážíme zpět 
směr Koločava. Cestou se ještě stavuje-
me v Chustu na drobné nákupy a večer 
se v Koločavě těšíme na sprchu, byť 
docela studenou. 

Čtvrtek ráno máme vyhrazený na 
návštěvu místní školy. První, co upoutá  
pozornost, je místní „kantýna“. Tedy 
paní, která prodává buchty z papírových 
krabic přímo na podlaze jedné z chodeb. 
Když to studenti srovnají s tím, co mají 
v naší škole – no prostě propastný rozdíl. 
Zato ve sborovně, kam jsme pozvaní, je 
vidět, že pokud jsou finance, tak se 
pedagogický sbor snaží modernizovat. 
Dělíme se do skupin a jdeme dle našeho 
zájmu navštívit různé hodiny. S něko-
lika studenty jsem zavítal do výuky 

ukrajinštiny, na němčinu a na pracovní 
vyučování. Dílny nás překvapily – děti 
tu mají kromě základního nářadí k dis-
pozici i několik soustruhů. Bohužel ale 
chybí materiál na kovodělné práce, a tak 
se věnují především dřevu. Ornamenty, 
které dokáží vyřezat lupenkovou pilkou, 
jsou složité  a krásné. 

Ve škole se také nachází malá ex-
pozice muzea Ivana Olbrachta. Toto 
muzeum vybudovala s nezanedbatelnou 
pomocí české strany Natálka Tumarec. 
Z jejího výkladu se postupně dovídá-
me o cestách I. Olbrachta do Koločavy, 
o životě Nikoly Šuhaje a okolnostech 
vzniku známého románu. 

Vyrážíme také na místní hřbitov, kde 
na samém okraji na svahu porostlém 
borůvčím je skrytý nenápadný hrob 
zdobený bílomodrými plastovými kvě-
tinami a modrým plechovým kbelíkem 
bez dna. Na kříži čteme jména Nikoly 
i jeho bratra. Tak zde je tedy pochován 
legendární zbojník. Nebo by měl být, 
protože ostatky byly několikrát přemís-
ťovány. 

Odpoledne tráví každý po svém – vět-
šina jde prozkoumat židovské náhrobky 
a hroby četníků zastřelených Nikolou, 
ti nejotrlejší se domlouvají a společně 
podnikáme rychlý výstup na nižší 
z vrcholů poloniny Krásná. Při slunném 
počasí se nám otvírají nezapomenutelné 
pohledy na poloniny Strimba, Barvinok 
a v pozadí vidíme i poměrně nepřístup-
né Horhany. Hroby četníků v pohodě 
stíháme navečer. 

V pátek vyrážíme do Siněvirského 
národního parku. Zdejší jezero vzniklo 
podle pověsti tak, že dívka Siňa oplaká-
vala zabití svého milého Vira a slzami 
jej naplnila. Ostrůvek uprostřed zdobí  
stylové srdce a ukrajinská vlajka, pro-
tější břeh dřevěná plastika obou prota-
gonistů pověsti. Kolem celého jezera 

vede pěšina, která se dá projít příjem-
nou dvacetiminutovou procházkou. Od 
jezera se vyrážíme podívat na nejvýše 
položenou vesnici Sloboda s nadmoř-
skou výškou přes 1000 m. Chaloupky 
rozptýlené po svazích, pasoucí se krávy 
a koně, blátivá rozbitá cesta, zima, která 
začíná v říjnu a končí v květnu – prostě 
těžká romantika. 

Vyrážíme se podívat také na ruiny 
muzea vorařství, které se nachází 
nedaleko vstupu do národního parku. 
Asi  tříkilometrový pochod nás přivádí 
k troskám dřevěné budovy, jejíž polovi-
na byla stržena velkou vodou a ve zbyt-
ku je skromná a tmavá expozice dějin 
vorařství přístupná za dvě hřivny. Nás 
naštěstí pouští zadarmo. Moc toho tu 
není vidět, popisky téměř chybí a světla 
je pomálu. 

Je tu večer, tak nejdříve regenerujeme 
organismus ve vyhřáté školní sauně 
a potom přichází také malý večírek 
na rozloučenou s místními, kteří pro 
nás nachystali boršč a kukuřičnou 
kaši se špekem. Sedíme a bavíme se 
do pozdních nočních hodin. Když už 
studenti odešli spát a my „dospělí“ 
ještě sedíme a povídáme, Natálka 

Siněvirské jezero s dřevěnými plastikami Sini a Vira

Hodina ukrajinštiny v koločavské škole

Návštěva Muzea Ivana Olbrachta, prů-
vodkyně Natálie Tumarec

▶
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jako kulisu pouští ukrajinské rádio. 
A jako naschvál hrají francouzskou 
hitovku osmdesátých let „Voyage“, kde 
ze zpívá o dalekých cestách, ostrovech, 
oceánech… Proč nám to dělají? Takhle 
dráždit, to není hezké. 

Ptám se Vládi: „Tak co, vyrazíme zas 
někam? Nějak mi pobyt na jednom mís-
tě dělá problémy a spoustě lidiček z mojí 
party taky.“ 

„Jo určitě,“ odpovídá, „zas pro študá-
ky něco nachystáme a vyrazíme.“ 

„Fajn, budu se těšit stejně jako oni, už 
aby to bylo…“

A v sobotu ráno bleskově balíme, 
pakujeme věci do autobusu, cestou na-
kupujeme ve vesničce Issa superlevné 
proutěné zboží všeho druhu – třeba 
báječné koše na houby za 2 USD, klo-
bouky, ošatky. Jen houpací křesla a ná-
bytek nám Vláďa pro nedostatek místa 
v autobuse zakazuje. 

Ještě se stavujeme v Mukačevu na-
vštívit místní hrad, asi jediný, který 
stojí v této části Ukrajiny za návštěvu. 
Prohlížíme místní svérázné expozice 
umění, venkovského života a historie, 
okukujeme mnoho svatebních průvodů, 
které míří dělat na hrad fotky do svých 
alb. 

A pak už nás čeká jenom autobus 
a cesta domů. Na slovensko-ukrajinské 
hranici nás vítá studená fronta a mohut-
ná bouřka. 

O týden později, hodina angličtiny 
na gymnáziu. Zdvižená ruka a dotaz: 

„Pojedem´ zase na Ukrajinu? To bylo 
super.“

 „A musí to být jenom na Ukrajinu? 
Tam už jsme byli,“ odpovídám a po-
tutelně se usmívám. „Dobrodružství 
můžeme zažít i jinde, mám jisté plány, 
baťohy nemohou doma jen tak zahálet,“ 
napínám studenty a ptám se: „Pojede-
te?“ A nechávám další společné cesty 
za nevšedními zážitky otevřené….

Z deníčku tuláka vybral
 -MŠ- 

▶ Tipy na výlet

Podle dnešního tipu se můžete vypravit 
na krátký výlet pěšky nebo na běžkách. 
Od zastávky ČD Vilémovice se do obce 
Vilémovice můžete dostat dvěma způsoby. 
Buď půjdete vzhůru lesem a pak polní ces-
tou kolem samoty U Nováků, nebo přejde-
te koleje, dáte se podél nich doprava, znovu 
je přejdete a budete šlapat po úzké asfaltce. 
Vlevo za polem uvidíte kapli sv. Jana Nepo-

muckého. Když přijdete na náves, po levé 
straně mezi dvěma vzrostlými lípami uvi-
díte sochu sv. Jana Nepomuckého a opodál 
pomníček Františka Bízy, místního rodáka, 
který za druhé světové války zahynul při 
náletu ve Vídni. Dominantou je ovšem 
barokní zámek s empírovou fasádou. Ne-
chal jej v letech 1743 – 1746 postavit Ignác 
Bechyně z Lažan, stejně jako již zmíněnou 
kapli. V roce 1825 zámek se sousední 
sýpkou vyhořel, ale majitelem panství 
Františkem ze Salmu byl rychle obnoven. 
V roce 1925 byl pro velkou zadluženost 
celý vilémovický velkostatek rozprodán. 
Zámek s parkem, částí zahrady, sýpkou 
a částí pozemku koupil notář JUDr. Václav 
Perek, který jej v roce 1933 celý opravil. 
V únoru 1959 byl zámek přeměněn na kul-
turní dům, v roce 1992 se přihlásil syn bý-
valého majitele a zámek mu byl na základě 
restitučního zákona navrácen. 

Zámek obklopuje zahrada, zčásti nově 
vysázená na místě bývalého dvora, který 
nebyl po požáru již obnoven. V zahradě 
roste starý tis červený (Taxus baccata). Je 
přísně chráněný, má výšku 13 metrů a prá-

vě tolik měří i průměr jeho koruny. Obvod 
kmene je 310 cm a stáří stromu se odhaduje 
na 1500 až 2000 let. Tis je strom dvoudomý 
a tento unikát je samičí. 

Před další cestou se můžete zastavit 
v útulné hospůdce U Čerta (od jara do 
podzimu lze posedět i venku). Po úzké as-
faltové silničce budete pokračovat směrem 
na Benetice, ale za volejbalovým hřištěm 

odbočíte doprava. Půjdete po lesní cestě, 
za rybníčkem se dáte vpravo a přijdete 
k pomníčku lesníka Pavelky. Minete vo-
dárnu a půjdete stále lesem, který opustíte 
až před Modlaní. Pěšinou se dáte doleva, 
na okraji lesa překročíte potůček a polní 
cesta vás přivede k žulovému lomu Horka. 
V Dolní Březince se dostanete na červenou 
turistickou značku, která vás dovede kolem 
zahrádkářské kolonie do Světlé.

Trasu lze samozřejmě absolvovat i ob-
ráceně, jenom si při konzumaci U Čerta 
musíte hlídat čas, aby vám neujel vlak z vi-
lémovické zastávky…   Text a foto: J. Vála

Hluboký spánek u zurčícího potoka

Zámeček ve Vilémovicích

Pomníček uprostřed lesa
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Koupili jsme zajíce v pytli…

Každá škola, tedy i ta naše, se snaží 
proložit hodiny a dny běžné výuky 
něčím zajímavým. K pravidelným ak-
tivitám patří pochopitelně i návštěvy 
divadelních představení, za kterými 
zpravidla vyjíždíme do větších měst, 

než je to naše…
Organizačně takovou akci připravit 

není úplně jednoduché, sehnat lístky 
do renomovaných divadel dá také někdy 
zabrat, proto jsem zajásala nad nabídkou 
brněnského Divadla Klauniky, že přije-

de za našimi žáky přímo do Světlé. Na-
bídli nám netradiční jevištní zpracování 
slavného románu Don Quijote, interne-
tová prezentace představení slibovala 
i zapojení mladých diváků, odvolávala 
se na vedení Bolka Polívky a na desít-
ky úspěšných vystoupení pro jiné školy 
v jiných městech, cena byla přijatelná, 
prostě paráda. Možná mě ta přemíra 
pozitiv měla varovat.

A jaká byla skutečnost? V úterý 8. 
listopadu jsme zaplnili místní kino. 
Mě v předsálí ještě zdržela sekretářka 
souboru, aby přijala platbu v hotovosti. 
Trochu mě mrzelo, že nestihnu začátek, 
ale nebylo zbytí. Po vstupu do zšeřelé-
ho sálu jsem nejprve zachytila pohledy 
kolegů – vyčítavé, tázavé i nevěřící. Po 
několika minutách jsem pochopila – to, 
co se odehrávalo na jevišti, nemělo s di-
vadlem společného absolutně nic. Dva 
zoufalci – muž a žena – v těžko popsa-
telných kostýmech přenášeli rekvizity 
po jevišti nebo mezi žactvo v prvních 
řadách, semtam někoho z žáků vytáhli 
na jeviště, kde dotyčný různě postával 
či posedával, než se mohl vrátit zpět na 
své místo. Oba rádobyherci předváděli 
dialogy na úrovni zvláštní školy, vtipy 
byly otřepané, občas na hranici vkusu, 
častěji však přímo nevkusné. Čas se vle-
kl přímo nesnesitelně a já jsem se stydě-
la. Bylo mi líto studentů, kteří vyhodili 
peníze za něco, co bylo snad ještě horší 
než současné televizní reality show, bylo 
mi líto kolegů, kteří přišli o cenný čas, 
bylo mi líto i samotného dona Quijota, 
protože kdo o něm předtím nic nevěděl, 
ten musel získat dojem, že je to zcela 
zmatené a nicneříkající dílo. Po sedm-
desáti minutách tu byl konečně závěr, 
žáci předtím vytažení na jeviště byli od-
měněni omalovánkami a samolepkami, 
spolužáci jim zatleskali za odvahu…a 
my jsme mohli odejít. Cestou z kina 
jsem si uvědomila, že jeden slib z na-
bídkového letáku herci splnili dokonale: 
měli jsme za sebou zážitek, na který se 
opravdu nezapomíná!

Mgr. Lenka Zadinová
VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. S.

V tomto školním roce mají studenti 
VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU k dispozici 
další novinku v oblasti volnočasových 
aktivit. Je jí zřízení Školního filmového 
klubu (ŠFK), které inicioval jeden z no-
vých pedagogů školy Aleš Říman. 

Pro provoz ŠFK je využito prostor škol-
ního klubu, kde se každé úterý v odpo-
ledních hodinách schází filmoví nadšenci, 
aby společně vyslechli přednášku, zhlédli 
a poté prodiskutovali filmy s určitým té-
matem.  Zatím proběhla tři setkání, jejichž 
tématy byly možnosti filmové režie (do-
plněné projekcí filmu M. Formana Hair), 
převod literárního textu do filmového 
obrazu (s projekcí filmu J. Herze Spalovač 
mrtvol) a problematika dokumentárního 
filmu (projekce filmů E. Hníkové Ženy 
pro měny a Baraka R. Frickeho). 

Diskuze o historii dokumentárního filmu 

Filmový klub

ŠFK má připravený koncept na celý 
školní rok 2005/2006. Příští projekce 
umožní zhlédnout  například Sedmikrás-
ky V. Chytilové či Vše o mé matce P. Al-
módóvara.  Rovněž bylo využito vypsání 
grantového schématu z Fondu Vysočiny 
Volný čas 2006 pro podání projektu a roz-
šíření možností již fungujícího ŠFK do bu-
doucna. Na vyhodnocení výsledku v sou-
časnosti čekáme. Aleš Říman má rovněž 
rozpracován projekt filmového klubu, kte-
rý by bylo možno provozovat ve spolupráci 
s místním kinem. Chystaná jednání v od-
boru kultury a školství by měla nastínit 
vzájemnou spolupráci zúčastněných stran 
tohoto projektu určeného hlavně mladým 
lidem se zájmem o filmovou kulturu. Do 
budoucna je tedy na co se těšit. 

Text a foto -mš-
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²
Smíšený pěvecký sbor

GAUDEAMUS

zve všechny své příznivce na

VÁNOČNÍ 
KONCERT
11. prosince 2005 v 18 hod.

v Rytířském sále 
světelského zámku.

Při této příležitosti přivítáme
vokálně instrumentální soubor 

SATORI z Poniklé.

Udělejte si puntík v kalendáři 
a určitě přijďte!

²
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Vánoční akce knihovny
Světelské čertoviny  
Na listopad vyhlásila Městská knihovna ve Světlé n. S. výtvarnou soutěž pro 

dětské čtenáře. Úkolem malých výtvarníků bylo ztvárnění pekelných bytostí. 
Povoleny byly všechny výtvarné techniky. Na čerty, čertice a čertíky se čekalo 
v knihovně do 25. listopadu. Nejlepší výrobky budou vyhodnoceny a oceněny 
5. prosince při „čertovském půjčování“. Výtvarná dílka našich malých čtenářů 
budou použita na výzdobu dětského oddělení knihovny.

Prodej nových knih
V úterý 6. prosince proběhne v prostorách dětského oddělení městské 

knihovny prodej nových knih za výhodné ceny. Akce potrvá od 8 do 17 hodin. 

Vánoční besedy
Na prosinec připravily pracovnice knihovny besedy pro základní školy na 

téma Od adventu do Tří králů. Pro děti knihovnice připravily procházku sta-
ročeskými Vánocemi. Vyprávět si budou o zapomenutých adventních zvycích 
a tradicích.
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Městská knihovna
 ve Světlé nad Sázavou pořádá 

soutěž o nejlepšího čerta, čertici 
nebo čertíče!

„Světelské čertoviny“

Všechny výrobky budou vystaveny 
v dětském oddělení Městské knihovny ve 

Světlé nad Sázavou.

Nejlepší nápady budou oceněny 
5. prosince při čertovském půjčování!

Město Světlá nad Sázavou a Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
Vás zvou na výstavu

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
historie a současnost

Galerie Na Půdě, Světlá nad Sázavou - 13. prosince 2005 - 5. února 2006

Otevřeno denně kromě pondělí
ÚT - PÁ   9 - 17 hodin

SO, NE, svátky  13 - 17 hodin
Zavřeno bude v těchto dnech: 24.12., 25.12., 31.12.2005 a 1.1.2006

Přijďte si prohlédnout tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázku sériové výroby pro spol-
ková a rodinná divadla v 1. polovině 20. století, loutky Loutkového divadla feriálních osad v Plzni, sou-
časnou tvorbu profesionálních i amatérských loutkových divadel. Vystavené exponáty jsou doplněny 

historickými dekoracemi a plakáty, plakáty současného loutkoavého divadelnictví.

Přijďte si prohlédnout tradiční marionety českých lidových loutkářů, ukázku sériové výroby pro spol-
ková a rodinná divadla v 1. polovině 20. století, loutky Loutkového divadla feriálních osad v Plzni, sou-
časnou tvorbu profesionálních i amatérských loutkových divadel. Vystavené exponáty jsou doplněny 
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Předprodej – videopůjčovna Relax, Lánecká 279, web: relax.3web.cz/ 

Program prosinec

Neděle 4.12., 19.30
 Góóól (USA) 114´

Akční Každý sen má svůj začátek . 
Hrají: K. Becker , A. Nivola 

 Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Středa 7.12., 19.30
 Říše vlků (Francie) 130´

Krimi /thriller 
 Bývalý policista vyšetřuje brutální 

a záhadné vraždy tří žen. 
Hrají: J. Reno

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 9.12., 19.30

 Doblba! (ČR) 112´
Černá komedie. Vypečená rodina Mu-
kových ve vánočním období. 
Hrají: J. Dušek , L. Krobotová

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle 11.12., 19.30
 Jeskyně (USA) 101́

Akční horor
 Pod nebem leží peklo, pod peklem leží 

jeskyně. 
Hrají: C. Hauser, M. Chestnut

 Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 14.12., 19.30
 Dějiny násilí (USA) 92´

Thriller

 Než se stal hrdinou, vedl spokojený 
život. Hrají: V. Mortensen, M. Bello 

 Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Pátek 16.12., 19.30
 Noční hlídka (USA) 114´

Fantasy. Ze současné Moskvy, kde pro-
bíhá věčný boj mezi silami světla a tmy. 

 Hrají: K. Khabenský, V. Menshov 
 Vstupné: 55 Kč. Od 15 let

Neděle 18.12., 19.30
 Oliver Twist (Francie,V. Britanie) 131́

Drama. Malý sirotek se přimotá k partě 
kapsářů. Podle Ch. Dickense. 
Hrají: B. Kingsley. 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Vernisáž výstavy

V sobotu 5. listopadu se v Galerii Na 
Půdě konala vernisáž výstavy Grafika 

– Kresba – Paličkovaná krajka manželů 
Ludmily a Stanislava Bartůškových 
z Úsobí. 

O doprovodný hudební zážitek se 
postarali Jindřich Macek (renesanční 
loutna) a jeho dcera Lea (zpěv).

   Text a foto: J. Vála

Manželé Bartůškovi připravují 
výstavu svých děl

Slavnostní zahájení

Jindřich a Lea Mackovi

Pozvánka pěveckého sboru 
Gaudeamus

Blíží se nejkrásnější svátky roku – Váno-
ce a i my bychom rádi přispěli k pohodové 
předvánoční atmosféře. Proto si Vás dovo-
lujeme pozvat na chystané koncerty.  

11. prosince se uskuteční společné 
vystoupení s vokálně instrumentálním 
sborem Satori z Poniklé. Od 15 hod. v kos-
tele svatého Víta v Lipnici n. S. a od 18 hod. 
v Rytířském sále světelského zámku budou 
na programu adventní a vánoční skladby. 

Ani letos nepřijdou zkrátka ti, kteří si 
neumějí představit svátky bez hudby Jana 
Jakuba Ryby. Všechny tyto příznivce zve-
me 17. prosince v 15 hod. do Ledče n. S., 
kde uslyší Českou mši vánoční – diriguje 
František Šterbák, za účasti pražských 
sólistů a sboru Gaudeamus, který vystoupí 
i s vánočním programem. O den později, 
tedy 18. prosince, vás zveme do Havlíč-
kova Brodu na adventní a vánoční skladby 
a Rybovu mši v podání sborů Jasoň a Gau-
deamus, za doprovodu orchestru Region ze 
Světlé n. S., který bude řídit Michal Hájek.

Oslovit adventními i vánočními skladba-
mi se chystáme i obyvatele Kolína, a to 20. 
prosince společně s orchestrem Region.

Na všechna vystoupení srdečně zveme 
všechny, kdo se chtějí vánočně naladit 
a vykročit společně s námi vstříc svátkům 
klidu a míru.

-hl-
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Středa 21.12., 17.30
 Strašpytlík (USA) 77´

Animovaný rodinný. I malé kuřátko se 
může stát velkým hrdinou.

 Vstupné: 60 Kč. Přístupný
 Česká verze

Program leden

Středa 4.1., 19.30
 Legenda o Zorrovi (USA) 131́

Dobrodružný. 
Muž s černou maskou se vrací. 
Hrají: A. Banderas, C. Zeta-Jones

 Přístupný

Pátek 6.1., 19.30
 Tajemný let (USA) 98´

Akční drama 
 Noční můra tisíce metrů nad zemí. 

Hrají: J. Fosater. P. Sarsgaard 
 Od 12 let

Neděle 8.1., 19.30
 Ochránce (USA) 

Komedie. Patřil k elitní jednotce a teď 
hlídá děti. Hrají: V. Diesel, L. Graham

 Přístupný

Středa 11.1., 19.30
 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do 

deště (ČR) 108´

 Komedie. Je naprosto nezbytné,aby 
nebe bylo blankytné. 
Hrají: J. Budař, R. Krajčo 

 Od 15 let

Pátek 13.1., 19.30
 40 let panic (USA) 126´
 Komedie. 

Lepší pozdě než nikdy. 
Hrají: S. Carrel,C. Keener

 Od 15 let

Neděle 15.1., 19.30
 V moci ďábla (USA) 

Horor. 
Od 15 let

rozhovor měsícerozhovor měsíce
Světelský zpravodaj slaví roční 

výročí pod vedením šéfredaktora Mi-
chala Šimka. Ráda bych se ho proto ze-
ptala na několik otázek ohledně tohoto 
časopisu. Musím říci, že pan Šimek je 
opravdu aktivní člověk, tak že najít 
ho a zastavit  alespoň na půl hodinky 
byl nadlidský úkol. Nakonec se mi to 
opravdu povedlo a vy máte možnost 
přečíst si tento rozhovor.

- Co se během roku ve Světelském zpra-
vodaji změnilo?

Přibyly nám nové rubriky nebo jsme 
znovu uvedli do života rubriky již dříve 
používané, ve kterých jsme se snažili 
rozšířit okruh zájmových oblastí od 
běžného života města přes kulturu až po 
školství a sport. Vytvořili jsme tak fixní 
obsahovou stavbu časopisu s přehledně 
uspořádanou strukturou. Jistě si také 
čtenáři všimli, že čtyřikrát do roka vy-
dáváme barevnou tematickou přílohu na 
křídovém papíře.

- Teď se ale nabízí otázka, proč nevydá-
váte celý časopis v barevné podobě?

Zde hrají roli finanční náklady. Protože 
se snažíme udržet nízkou cenu časopisu, 
není celobarevné  vydání zatím možné. 

- Jste spokojen s prací a fungováním  
Světelského zpravodaje?

Fungování a práci Světelského zpra-
vodaje musí posoudit především čtenáři 
a jak praví známé přísloví, sebechvála 

přece smrdí. Jediné, co mohu hodnotit 
já, je práce redakční rady, kterou neustále 
bombarduji různými úkoly, jež se potom 
redaktoři snaží v omezeném časovém 
úseku stihnout. Chtěl bych vyzdvihnout 
také to, že redaktoři tvoří časopis nad 
rámec svých pracovních povinností. 
Jedná se tedy o práci po odpoledních 
a večerech, a navíc naše práce není nijak 
honorována. 

- Co byste chtěl do budoucna změnit?
Pokud v budoucnu nějaké změny pro-

běhnout, tak by vždy měly být především 
jako reakce na požadavky čtenářů.  Samo-
zřejmě se nebráním tomu, vyzkoušet něco 

nového i na popud redakční rady. Ovšem 
vždy je třeba hodnotit zpětnou vazbu, tedy 
reakci čtenářů. Postupně se rovněž sna-
žím rozšířit okruh přispěvatelů do rubriky 
Na cestách, aby se pořád neobjevovaly mé 
články a články pana Vály. Momentálně 
mám na cestě příspěvek o Karibiku. 

- A setkal jste se už s nějakými negativ-
ními ohlasy?

Jednou nám přišel anonymní dopis od 
nespokojené čtenářky, ve kterém nám 
bylo vytýkáno, že redakční rada je sesta-
vena převážně z pedagogických pracov-
níků. To se již poněkud změnilo, o čemž 
se můžete sami přesvědčit v tiráži na 
zadní stránce časopisu. Redakční rada 
rovněž přivítá každého ochotného Svě-
teláka, který by s námi chtěl pravidelně 
spolupracovat.

- Jaká reakce Vás naopak potěšila?
To bych řekl asi takto. Pokud by nebyl 

Světelský zpravodaj čtivý, tak by ho lidé 
asi přestali kupovat a to se zatím nestalo. 
A já tedy doufám, že většina Světeláků 
vždy v našem časopise najde, co hledá.

- Co byste chtěl čtenářům vzkázat?
Rád bych čtenářům popřál příjemné 

chvíle s naším časopisem, aby nám pří-
zeň zachovali i do budoucna a pokud se 
nám něco nepovede úplně dle jejich před-
stav, aby byli tolerantní, neboť všichni 
jsme jenom lidé. 

Zuzana Nevoralová

Šéfrekdaktor při sběru podkladů 
pro rubriku Na cestách
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Odpovědná odpovědna

Na vytváření tohoto diskusního 
fóra se můžete podílet i vy. Stačí nám 
zaslat dotaz, který se týká veřejného 
života v našem městě. Můžete se ptát 
kohokoliv – námi zvolených zástupců, 
zaměstnanců radnice, pracovníků škol, 
představitelů světelských firem, domo-
va důchodců, městské knihovny atd. 

Pozor změna! Své dotazy můžete 
posílat elektronickou poštou na adresu 
redakce@svetlans.cz nebo je můžete 
v obálce doručit do informačního 
centra v přízemí světelské městské 
knihovny. My si je přečteme a kon-
taktujeme osoby, které budou schopny 
kompetentně odpovědět. Odpovědi se 
pak dozvíte v nové rubrice „Co vás za-
jímá“ v některém z následujících čísel 
Zpravodaje.                 redakční rada

P. Jan Bárta: Židé a křesťané
Na čtvrtek 15. prosince od 19.30 hod. 

připravila Místní skupina ČKA ve 
Světlé n. S. setkání s knězem ledečské 
farnosti P. Janem Bártou. Akce pro-
běhne jako obvykle v zasedací míst-
nosti střední školy v Sázavské ulici. 

P. ThDr. Bárta se narodil v roce 1956 
v Havlíčkově Brodě. Po ukončení školní 
docházky chtěl studovat na vysoké škole. 
To mu ale nebylo pro jeho náboženské 
zaměření umožněno. Přijal proto místo 
skladníka v Praze na Barrandově. V le-
tech 1976 - 78 absolvoval vojenskou služ-
bu. Když přišel z vojny, stal se nákupčím 
u Škrobáren v Havlíčkově Brodě. V roce 
1979 emigroval pan Jan Bárta do Říma. 
Zde vystudoval a v roce 1986 byl vysvě-

Místní skupina České křest́anské akademie

cen Svatým Otcem Janem Pavlem II. na 
kněze. Dále pak pokračoval ve studiích 
jak v Římě, tak v Německu. Zde také za-
stával v roce 1988 až 1991 místo kaplana 
v Kolíně nad Rýnem. V té době složil 
v Římě doktorát z teologie a v letech 
1991 - 95 byl farářem v Mnichově. Po-
dílel se i na misijních činnostech církví 
v různých světadílech. 

Vrátil se zpět do Čech a stal se kapla-
nem v Humpolci, později pak adminis-
trátorem v Kališti a Herálci u Havlíčkova 
Brodu. Od 15. července 2002 byl ThDr. 
Jan Bárta jmenován administrátorem 
v Ledči nad Sázavou. 

Hynek Bouchal
Informace čerpány z oficiálních stránek 

královéhradecké diecéze 
a z Ledečských novin 8/2002.

Když se dva šikovní tátové domluví...

...výsledkem bývá něco zajímavého 
a prospěšného. A že volné plochy na 
našich sídlištích nemusí zdobit jen proklí-
naní sprejeři svými rádoby uměleckými 
obrazci, dokázali na prostranství mezi uli-
cemi Dolní a Na Sídlišti Petr Janota s Jiřím 
Krupauerem, kteří na stěny přístřešku pro 
popelnice „vystřihli“ z jedné strany dvě 

populární postavičky z knížky Králíci 
z klobouku Boba a Bobka a z druhé strany 
se na svět dívají Křemílek a Vochomůrka 
z dílny výtvarníka Zdeňka Smetany. Však 
také fotografie dětí ze sídliště s jejich ve-
černíkovými hrdiny dokazuje, že se jim 
obrázky skutečně líbí. 

Pohádkové obrázky nejsou jediným dí-

lem obou šikovných tatínků. Vedle vyzdo-
beného přístřešku pro popelnice postavili 
rozcestník, který ukazuje skutečný směr 
a vzdálenosti do některých evropských 
metropolí. Dokonce tam lze vyčíst, že ces-
ta na Měsíc je dlouhá 385 000 kilometrů, 
což může být i dobrou školní pomůckou 
pro některé školáky.  Text a foto: - jív-

Oznámení
Od listopadu sídlí Cestovní agentura 

MANTO v nových prostorách:
Budova Městského úřadu ve Světlé 

n. S., 2. patro, kancelář č. 307 (naproti 
výtahu, zase společně s JUDr. Endrlo-
vou). Provozní doba: po, st  15-17 hod.

Marie Švorcová
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Vsypová loučka

Dne 1. listopadu zorganizovala Společ-
nost přátel žehu na vsypové loučce pietní 
akt k poctění památky všech zesnulých. 
Pozvání na tuto akci přijala také paní mís-
tostarostka ing. Lenka Arnotová, která při 
této příležitosti přednesla projev, v němž 
vyzdvihla dlouholetou spolupráci města 
a místního SPŽ a poděkovala kameníkům, 
panu Fiegerovi a panu Hlaváčkovi za insta-
laci a úpravu velkého kamene, který zdobí 
vstup do areálu a dodává místu patřičnou 
důstojnost. Účastnící též zavzpomínali na 
nedávno zesnulou předsedkyni místní or-
ganizace, paní Libuši Zenkerovou. 

ing. Iva Černohubová, MěÚ 
Foto: Jaroslav Vála

Modeláři vystavovali již popáté

Od 4. do 6. listopadu hostila zasedací 
místnost VOŠ, Gymnázia, SSŠ a SOU 
v pořadí již pátý ročník modelářské 
výstavy. Díky pochopení vedení školy, 
zejména ředitele ing. J. Vodičky, se 
tato akce stala tradiční záležitostí a i do 
budoucna modeláři počítají s využitím 
těchto prostor. 

Vystavené exponáty pocházely nejen 
z dílen světelských modelářů, ale též od 
kolegů z Pelhřimova, Chotěboře, Ledče 
n. S., Lučice a Leštiny. 

Pátek patřil především dětem ze základ-
ních škol, které přišly opravdu v hojném 
počtu. Pro ně zde byla připravena hla-

sovací anketa o nejatraktivnější modely, 
přičemž patnáct šťastlivců obdrželo po 
nedělním slosování věcné ceny modelář-
ského charakteru. Jak se stalo zvykem, 
největší stavebnice letadel většinou vyhrá-

la děvčata a kluci při losování jen závistivě 
přihlíželi. 

A letošní novinky? Především poloma-
kety letadel z různých historických epoch 
poháněných elektromotory, superobratné 
tzv. 3D akrobaty, velký žlutý Piper a stí-
hací Polikarpov na spalovací motory, nebo 
třeba nejpracnější model výstavy, který 
vznikal několik let – doprovodná loď 
Tobruk. Plastikoví modeláři předváděli 
stavbu dioramatu s tankovým motivem 
druhé světové války a stíhacího bombar-
déru Tornádo. Světelský Paragliding Club 
vystavoval motorový padákový kluzák, 
což je v podstatě trochu přerostlý model 

a asi nejjednodušší způsob, jak se dostat 
do vzduchu. 

Výstavu navštívilo dle našich odhadů ko-
lem 500 lidí. Doufáme, že všechny alespoň 
trochu zaujala a že si každý odnesl jenom 

Doprovodná loď Tobruk Akrobatický model Cap 232

Pietní akt na vsypové loučce

Není to tak dlouho, co jsme vás, spo-
luobčany, seznamovali článkem v Cestě 
Vysočiny o situaci ohledně vsypové louč-
ky, o snaze zvýraznit místo posledního 
spočinutí kamenným reliéfem s nápisem 

„Vzpomínáme“. Toto se díky spolupráci 
s městským úřadem, zastoupeným mís-
tostarostkou ing. Arnotovou, podařilo 
a považujeme za vcelku uspokojující 
následnou vzpomínku na zesnulé, která 
se konala 1. listopadu tohoto roku na čistě 
upraveném prostoru loučky.

S reprodukovanou vážnou hudbou 
a recitacemi básní, které byly předneseny 
Adélkou Stejskalovou a Míšou Kováčo-
vou, s krátkými projevy ing. Arnotové 
a Mgr. Vyhnalíkové, členky ústředí SPŽ 
Praha, byl průběh vzpomínky důstojným 
aktem. 

Jediná poněkud zarážející byla menší 
účast i stávajících členů SPŽ, což není 

právě chvályhodné, neboť místní odbor 
Společnosti přátel žehu má stále enormní 
zájem na udržování, ba zvyšování počet-
ního stavu členské základny odboru – ze 
dvou hlavních důvodů: jednak propagovat 
trvalé, eticko-ekologické pohřbívání že-
hem v odpovídajících podmínkách, jednak 
velice aktivně prosazovat požadavek vý-
stavby obřadní síně pro město Světlá n. S. 
a nejbližší okolí. Právě k realizaci, byť 
dlouhodobějšího záměru, je nezbytně nut-
né mít zázemí v silné členské základně.

Ideové členství v SPŽ není žádným 
úpisem pro brzké úmrtí, ale naopak proje-
vem rozumného uvažování o budoucnosti, 
potřebě mít konečně v našem městě samo-
statnou síň k poslednímu rozloučení. Při-
hlášku za ideového člena MO SPŽ dostane 
zájemce od členů výboru, bližší informace 
najde ve vývěsní skříňce u vchodu na hřbi-
tov.     Jiřina Prosová, jednatelka MO SPŽ

příjemné dojmy. V roce 2006 plánujeme 
výstavu opět na říjen či listopad a již teď 
se pracuje na nových zajímavých strojích. 
Bude tedy na co se dívat. Závěrem bych 
rád poděkoval všem, kteří s přípravou 
a organizací výstavy pomohli – modelá-
řům, pracovníkům školy i studentům. 

Za LMK a Paragliding Club Světlá n. S.
 Text a foto: M. Šimek



Světelský zpravodaj prosinec 2005 strana 24 strana 25 prosinec 2005 Světelský zpravodaj 

Podzim světelských fotbalistů

Fotbal je ve Světlé stále divácky 
nejnavštěvovanější sport, však také 
ve statistikách mužstev krajského 
přeboru je v počtu diváků na do-
mácích hřištích FK Sklo Bohemia 
ze čtrnácti mužstev s celkovým po-
čtem 1670 diváků na druhém místě 
(nejvíc diváků vidělo podzimní 
zápasy v Bystřici nad Pernštějnem 

– 1750). Nižší návštěvy měli v Chotě-
boři (1340) a také v Havlíčkově Bro-
dě (1320). Z toho je vidět, že i přes 
nepříliš uspokojivé výsledky fotbal 
ve Světlé táhl. 

Světelský fotbal má po čtrnácti  zá-
pasech dva primáty: Miroslav Křikava 
je s 13 góly podzimním králem střelců 
a Světlá je nejslušnějším mužstvem 
soutěže. Hráči nasbírali 32 žlutých 
a pouze 1 červenou kartu, což svědčí 
o dobré práci trenéra Miloslava Kaf-
ky. Ostatní tabulkové údaje již tolik 
optimistické nejsou. Sklářům patří 
dvanáctá příčka, když nastřádali 11 
bodů za tři vítězství, dva nerozhodné 
výsledky a devět prohraných zápasů. 
K celému podzimu jsem vyzpovídal 
trenéra Miloslava Kafku.

- Jaké jste měl představy před star-
tem soutěže?

Čekal jsem, že mužstvo, které vy-
bojovalo postup, byť z druhého místa 
I.A třídy, zůstane pohromadě a v tom 
případě by bylo reálné hrát do osmého 
místa tabulky, ale nestalo se tak. Na-
víc krajský přebor šel kvalitou nahoru, 
když většina mužstev posílila zkuše-
nými hráči, a vyplatilo se jim to.

- Co bylo příčinou neuspokojivých 
výsledků?

Jako celek jsme zklamali v defenzi-
vě, i když hráčům nemohu upřít snahu. 
A proč tomu tak bylo? Štěstí se k nám 
otočilo zády, když jsme soutěž zahajo-
vali bez pěti hráčů, kteří se podíleli na 
postupu. Ze zdravotních důvodů ne-
byl v bráně Petr Janota, to nás bolelo 
nejvíc. Ofenzivní Jaroslav Teplan se 
vrátil zpět do Havlíčkova Brodu, pro 

zranění byli mimo hru Čapek, Kotěra 
a Kubát. Pro služební cesty do zahra-
ničí často chyběl Tomáš Bárta, později 
se zranil Frolka a v polovině podzimu 
odešel Krupička studovat do Německa. 
Těch ztrát bylo opravdu moc, a navíc 
mužstvu chyběl opravdový dirigent, 
hráč, který by dokázal vzít na sebe 
zodpovědnost hlavně ve chvílích, kdy 
se nedaří.

 - Jak z této situace ven?
To by měla být otázka pro mého 

nástupce, po posledním zápase s Pel-
hřimovem jsem totiž oznámil, že kon-
čím. Za dané situace je změna trenéra 
potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 

bude již věcí mého nástupce. V první 
řadě bude potřeba sehnat zkušeného 
hráče do středu pole, jako to udělal na-
příklad Humpolec. Bude nutné vyřešit 
post brankáře. Mladý Březina se dobře 
rozchytává v Dolním Městě, byla by to 
ideální dvojice s Krupicou, který nám 
moc pomohl. Některým hráčům už 
bude asi chybět motivace, proto budou 
asi nutné změny i na jiných postech. 
Ale to vše bude práce pro celý výbor 
fotbalového klubu.

***
Na závěr ještě několik čísel z notesu 

trenéra Kafky. Všech čtrnáct podzim-
ních zápasů odehráli jen Motejl a Císař 
s Křikavou, celkem si zahrálo 23 hrá-
čů, z toho 4 brankáři. O dvaadvacet 
branek mužstva se rozdělili: Křikava 
13, Bárta 2 a po jedné Stojan, Císař, 
Hart, Novák, Kotěra a Frolka. Posled-
ní věty trenéra Kafky byly poděko-
váním pomocníkům na lavičce, Ditě 
Bártové a Mirkovi Hubenému. „Moc 
mi pomohli,“ řekl, „a na lavičce byli 
se mnou při vítězstvích i porážkách, 
moc si jejich práce vážím.“

Text a foto: Jiří Víšek

Realizační tým A družstva: trenér Miloslav Kafka, vedoucí družstva 
Dita Bártová a asistent trenéra Mirek Hubený

potřebná, i když jsem řekl, že pokud potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 

se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 
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představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 

se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 
potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 

představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 
potřebná, i když jsem řekl, že pokud 
se nepodaří zajistit nového trenéra, 

představy bych měl, ale věřím, že to představy bych měl, ale věřím, že to 

potřebná, i když jsem řekl, že pokud 

potom počkám. Pokud bych zůstal, své 
představy bych měl, ale věřím, že to 
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Volejbalovým žákyním se daří

Volejbalové družstvo žákyň TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. vedené trenér-
kou Irenou Kořínkovou hraje mezio-
kresní přebor v minivolejbale a zatím 
si v soutěži vede velice dobře. 

V neděli 25. září hrála děvčata turnaj 
v Pelhřimově, ve kterém startovalo šest 

družstev, což byla jedna ze základních 
skupin a podle umístění byla družstva 
rozdělena do skupin výkonnostních. 
Světelačky celý turnaj vyhrály bez ztrá-
ty setu a tím postoupily do A skupiny 
meziokresního přeboru. 

První bodovací turnaj této skupiny se 
hrál 13. listopadu v hale Sokolu Bedři-
chov a ani tam nenašlo družstvo ze Svět-
lé přemožitele. Děvčata nejprve porazila 
Jiskru Humpolec B 15:7, 15:11, potom 
zvítězila nad Jiskrou Dobronín 15:10, 15:

Zleva: K. Spěváková, K. Kořínková, V. Teclová, V. Spěváková, trenérka I. Kořínková 
a T. Víšková (chybějí A. Vopěnková a V. Tvrdíková)

13, další cenné vítězství Světelaček bylo 
nad A družstvem Jiskry Havlíčkův Brod 
18:16 a 15:9. 

Ve čtvrtém utkání turnaje porazily 
svěřenkyně Ireny Kořínkové družstvo 
domácího Sokola 15:7, 15:13 a v po-
sledním utkání zvítězily žákyně Světlé 

nad soupeřkami z SK Jihlava 15:9, 13:
15, 15:10. 

Žákovský minivolejbal se hraje pouze 
ve čtyřech hráčích  na hřišti s nižší sítí 
a začínající volejbalisté či volejbalistky 
mají v této hře získat základy pro oprav-
dový volejbal. Obě turnajová vítězství 
z Pelhřimova i Bedřichova určitě dodají 
malým volejbalistkám chuť do dalšího 
tréninku a pro samotnou trenérku Ko-
řínkovou jsou nejlepším vysvědčením za 
její výchovu světelského volejbalového 

potěru. Jedno přání žákyně ze skupiny 
trenérky Kořínkové mají, kdyby se tak 
našel nějaký „kmotříček“ jejich druž-
stva, který by jim přispěl třeba jen na 
zakoupení soupravy dresů. 

Většina týmů, se kterými se na tur-
najích střetávají, nastupuje v pěkném 
oblečení, vedle dresů mají i jednotné 
teplákové soupravy, zatímco děvčata ze 
Světlé si ze svého zakoupila obyčejná 
trička, to aby nastupovala v jednotném 
úboru, jak to vyžaduje rozpis soutěže. 

Další turnaj meziokresního přeboru 
budou světelská děvčata hrát 18. pro-
since v Humpolci a namlsána úspěchy 
ve dvou dosavadních turnajích by i tam 
chtěla pochopitelně uspět.

Text a foto: -jív-

RADOSTNÉ VYŠLÁPNUTÍ
DO NOVÉHO ROKU 

VÁM PŘEJE

KČT SKLO BOHEMIA 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

vám do nového roku přeje...

... nebýt v jednom kole.

pf 2006
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Turistika

Paraglidisté ve Světlé 

Havlíčkobrodská padesátka, Pod-
zimní Vysočinou, Vysočinou k Telči, 
Posázavskou krabatinou – takové 
a podobné názvy mají dálkové pocho-
dy v blízkém okolí, jichž se členové 
místního odboru KČT na podzim zú-
častňovali. K tomu ještě připočítejte 
akce IML a IVV Jede Kudrna okolo 
Brna, Zwei-Tage-Marsch v německé 
Fuldě a pravidelné pondělní vyjížďky 
na kolech do okolí a máte obrázek 
o aktivitě světelských turistů.

V polovině října se tři členové KČT 
Sklo Bohemia zúčastnili dvoudenního 
výjezdního semináře vedoucích a cvi-
čitelů turistiky oblasti Vysočina, který 
se konal na Žďársku. Na programu 
byla beseda s „ochranáři“ z Chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy v Eko-
logickém informačním středisku Krátká, 
vycházka  k Vírské přehradě a výstup 
na rozhlednu Horní les, večer se konala 
přednáška předsedy oblasti KČT Vyso-
čina Vladimíra Mazala a nakonec ces-
topisná beseda předsedy odboru KČT 
jiskra Havlíčkův Brod Jiřího Kočího 
o Pákistánu s promítáním barevných di-
apozitivů. V neděli účastníci absolvovali 
vycházku údolím podél říčky Loučky po 

trase Jilmoví – Podmitrov s průchodem 
divokou Trenckovou roklí.

V polovině listopadu jsme samozřejmě 
nechyběli na DP Za posledním puchý-
řem, který se tentokrát konal v České 
Lípě. Pro přihlášené zájemce byl na 

pátek připraven autobusový zájezd do 
Horní Lužice s návštěvou Žitavy, zříce-
niny hradu a kláštera Oybin a městečka 
Herrnhut. V sobotu se konal vlastní 
pochod zařazený do IVV (International 
Volksportverband), jehož se na několika 
trasách zúčastnilo na 1200 turistů. Večer 

Zřícenina kláštera Oybin

Výstavní panely v EIS Krátká

byly uspořádány dvě turistické zábavy 
a v neděli dvě kratší trasy romantickým 
údolím Peklo s pískovcovými skálami 
a s poněkud tristním pohledem na zá-
mek v Zahrádkách, který před dvěma 
lety vyhořel. 

Text a foto: Jaroslav Vála

22. října 2005 se ve Světlé konala 
valná hromada Svazu paraglidingu 
spojená s vyhlášením vítězů České-
ho poháru a České ligy v paraglidin-
gu. Redakce využila této příležitosti 
a vyslala naši reportérku Zuzanu 
Nevoralovou vyzpovídat jednoho 
z našich úspěšných reprezentantů 
a pilotů Karla Vrbenského. 

Je 22. října 2005, Světlá nad Sázavou, 
restaurace U Košků, sraz paraglidistů. 
Jdu dělat rozhovor s Karlem. Nevím, 
jak vypadá a ani jak se jmenuje. Po 
půlhodince vyptávání mi tvrdí asi pět 
lidí, že jsou Karel, kterého hledám. 
Konečně se objevuje ten pravý – Karel 
Vrbenský, ten, který obsadil v letoš-
ním Světovém poháru v paraglidingu 
16. příčku.

- Jaké jsou rozdíly mezi létáním mo-
torovým a bezmotorovým? Myslím co 
se týče náročnosti a podobně?

Ovládání je stejné. Bezmotorové 
létání je více závislé na počasí. Pro-
tože padákový kluzák, pokud není 
hnán motorem, ve vzduchu neustá-
le klesá, musím nalézt místo, kde 
vzduch samotný stoupá. Tyto termické 
proudy sice vidět nelze, ale projevují 
se – změnou směru větru, zvedáním 
prachu, přítomností určitého druhu 
mraků – kumulů a tak dále. Pilot pak 
všechny tyto projevy musí sledovat. 
Bezmotorové létání je náročnější na 
přemýšlení, postřeh, je to neustálý 
boj s přírodou, která chce mít všechno 
hezky na zemi.

- A do jaké míry tedy to počasí ovliv-
ňuje létání? A jaké počasí je pro vás 
nejvýhodnější? Létáte i v zimě?

Počasí ovlivňuje létání úplně maxi-
málně. Nejlepší je pro nás jaro nebo 
léto, protože je ohřátý vzduch. A když 
jsou ještě mráčky, tak je to úplně nej-
báječnější (smích) – to jsou plachtařské 
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dny. Takový silný vítr, který se objevu-
je teď na podzim, moc nepotřebujeme.

- Pamatuješ si ještě na svůj první let? 
Bál ses?

No tak to samozřejmě, ale také jsem 
se hodně těšil. Byl to takový ten prvek 
očekávání, že okusíš něco, co neznáš. 
Vlastně se vydáš do jiného světa - do 
třetí dimenze... Poprvé je člověk ve 

vzduchu třeba jen pár sekund, ale i tak 
je to hrozně silný a krásný zážitek. 

- Ty počítáš sekundy, jak dlouho jsi 
ve vzduchu?

První lety tě tak nabudí, že opravdu 
počítáš sekundy ve vzduchu, potom 
minuty, pak hodiny, až skončíš u toho, 
že počítáš uletěné kilometry. 

- Je paragliding fyzicky náročný?
Fyzická náročnost je srovnatelná 

s jinými sporty. Létají i šedesátníci, 
sedmdesátníci a na fyzickou náročnost 
si nestěžují. Během přípravného kursu 
tě bolí všechno, protože člověk se pře-
ce jen učí něco, co do té doby nepoznal, 
ale každý si rychle zvykne. Potom tě 
bolí akorát nohy, jak pořád chodíš na 
kopec a potom už jen zadek ze samého 
sezení v sedačce. (smích)

- A jak je to s časovou a finanční ná-
ročností?

No musím přiznat, že paragliding 
je žrout času. Když je ideální počasí, 
musíš vyrazit a na nic se neohlížet. 
Co se týče finanční náročnosti, je to 

nejlevnější letecký sport. Vybavení 
se liší podle toho, co očekáváš. Za 20 
tisíc se dá pořídit bezpečné „olétané“ 
křídlo. Za 40 tisíc pak nové. Naproti 
tomu plná výbava pro závodníka se 
pohybuje tak kolem sta tisíc. 

- Jak probíhají závody v létání? Měří 
se čas nebo vzdálenost doletu od urči-
tého místa?

Bezmotorové létání rozlišuje akroba-
cii a přelety. Při závodech v přeletech 
se předem určí trať přes určité otočné 
body a piloti ji poté musí co nejrychleji 
proletět. Pokud pilot doletí do cíle, tak 
rozhoduje čas, pokud ne, tak pouze 
uletěná vzdálenost.

- A jak daleko tak doletíš?
Pro představu během pěti závodů 

letošního světového poháru se odletělo 
17 kol a průměrná délka tratě byla 60 
km. U nás se na závodech létají tratě 
kolem 30 km. Když je ale abnormálně 
výhodné počasí, tak se i u nás dá uletět 
přes100 km. Rekord v ČR je 163 km. 
A když už s tebou dělám ten rozhovor, 
tak se taky pochlubím, že jsem byl 
v ČR první a zatím jediný, který uletěl 
100km v tandemu.

- A létáš raději v tandem,u anebo 
sám?

Tandemová křídla jsou konstruová-
na zejména s ohledem na bezpečnost, 
takže výkonnostně trošku zaostávají, 
ale v tandemu je to takové společen-
štější a zajímavější. Kdežto když létáš 

sám a závodně, je to více o psychice, 
nesmíš udělat žádnou chybu. Tandem, 
to je prostě větší pohodička.

- A kdybych teď třeba já, která jsem 
nikdy neletěla, chtěla s tebou letět 
v tandemu, co k tomu potřebuji? Mu-
sím nejdřív projít nějakým kurzem?

Nepotřebuješ vůbec nic. Musíš být 
akorát zdravotně způsobilá a poučená. 
Jinak nic. Jsi pasažér a ten je v tuto chví-
li v rukou pilota. Ten samozřejmě musí 
mít licenci. Pilot je ten, který je za tebe 
zodpovědný. Jsi odkázaná jen na něho.

- A kdybych chtěla létat aktivně, mu-
sím mít nějaké předpoklady?

Musíš hlavně chtít, to je ten nejdů-
ležitější předpoklad. Paragliding je 
ohromná svoboda, a proto ten základ-
ní kurz doporučuji úplně každému. 
Předpokladem je samozřejmě zdravot-
ní způsobilost. Létat nesmí epileptici, 
lidé se srdeční vadou a podobně, pro 
ty by bylo létání velkým rizikem. Ale 
v naší škole úspěšně absolvoval kurs 
i jeden hluchoněmý.

- A věkově je tenhle sport nějak ome-
zený?

Ze zákona je omezená spodní hrani-
ce, a sice plnoletostí, případně 16lety 
a souhlasem rodičů. Začít by měl člo-

věk ale teprve tehdy, když má nějakou 
tu soudnost. Pokud tu soudnost a ně-
jaké zkušenosti mají rodiče, je možné 
začít brzo, ale nemyslím si, že je třeba 
někam spěchat. Začít létat může člo-
věk třeba i po padesátce. 

Start na MČR v slovinskem Tolminu

Pilot padákového kluzáku a reprezentant 
Karel Vrbenský

▶
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- Kde jsou u nás nejlepší startova-
cí podmínky pro létání?

Pro start bezmotorového padáku po-
třebuješ převýšení. Čím větší, tím lépe. 
Takže samozřejmě v horách – Krko-
noše, Beskydy, Jeseníky. Pak jsou ale 
místa, kde velikost kopce je vyvážena 
místními podmínkami. Takovým pří-
kladem je třeba Raná u Loun – což je 
taková Mekka českého bezmotorového 
létání. 

- Kam ses nejdále podíval díky tomu-
to sportu?

Nejdále jsem byl asi v Austrálii loni 
na jaře. Austrálie je takový plachtař-
ský ráj, je tam teplo, sluníčko. Rekordy 
se pak dělají jedině tam anebo ještě 
v Africe. Velice svéráznou akci jsme 
uspořádali loni v Kyrgyzstánu. Ve 
dvou jsme letěli bivak. To znamená, 
že si člověk s sebou bere veškeré věci 

– spacák, stan, jídlo, vařič. Přistává se 
na kopci, aby se tam druhý den mohlo 
odstartovat. Byla to divočina, nádher-
ná příroda a my odkázaní jen sami na 
sebe.

***
Po hodince rozhovoru se loučíme 

a já mám pocit, že létání je vlastně 
něco úžasného, i když asi i hodně ná-
ročného. Přeji Karlu Vrbenskému i je-
ho ostatním kolegům mnoho úspěchů 
v tomto zajímavém sportu a „příznivý 
vítr“.

Zuzana Nevoralová

Na Kadlečáku už chybí jen sníh

Těsně před nástupem zimy se lyža-
řům z Kadlečáku podařilo odprodat 
starou rolbu, která jim sloužila pět 
sezon, ale na kvalitní a rychlou úpravu 
technického sněhu již byla nevyho-

vující. Zajímavé je, že na Kadlečák 
přišla ze Slovenska a na Slovensko se 
opět vrátila. Přijeli si pro ni provozo-
vatelé lyžařských vleků z Javorníků. 

Díky tomu přibyly lyžařům korunky 
do kasičky, které využijí k zakoupení 
zcela nového sněžného skútru. A když 
se začátkem listopadu objevila u chaty 
v dolní časti sjezdovky toužebně oče-

kávaná krásná moderní rolba Käss-
bohrer, byla spokojenost všech členů 
lyžařského klubu na vrcholu. Vždyť 
po letech budou mít k úpravě sjezdov-
ky moderní a hlavně spolehlivou tech-
niku, která jim usnadní práci a tím po-
sune kvalitu světelské sjezdovky zase 
o stupínek výš. 

Většina lyžařských areálů na Vy-
sočině zdražila jízdné, ovšem na Ka-
dlečáku zůstávají u loňských cen, to 
znamená jízdenka na 7 jízd za 50 a na 
15 jízd za 100 Kč. A pro ty nedočkavce, 
kteří si doma již chystají svá prkýnka, 
je informace o provozní době vleku na 
Kadlečáku. 

Jakmile bude dostatečná sněhová 
vrstva, bude následující provozní doba: 
pondělí až čtvrtek  od 15.00 do 20.00 
hod., pátek až neděle 9.00 až 20.00 
hod. a o svátcích a v době prázdnin od 
9.00 do 21.00 hod.

 Po celou lyžařskou sezonu je 
možné získat další informace na tel. 
602 843 456. 

Text a foto: -jív-

▶

Nakládání staré rolby před 
jejím transportem 
zpět na Slovensko

Rolba Kässbohrer není nová, ale repasovaná a ve velmi dobrém stavu

Fotbalový klub Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou

Děkuje všem sponzorům a fa-
nouškům za přízeň 

a přeje příjemné prožití
svátků vánočních 

a úspěšný rok 2006.
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ŠTĚDRÝ DEN

Blíží se k nám Štědrý den,
ten se nikdy ze srdce nevytratí ven.

Venku padají vločky bílého třpytivého sněhu,
doma nám rodiče dávají teplo a něhu.
Štědrý večer už klepe na naše dveře.

Maminka rybu smaží,
tatínek se nenápadně dárky pod stromeček dát snaží.
U štědrovečerního stolu se už konečně rodinka sešla,

potom pod stromečkem dárky našla.

Ale kdepak, Štědrý den ještě nekončí,
pohádky v televizi dávají,

pohádka o Popelce už končí,
ale našli jsme další, kterou všichni rádi mají.

Všichni šťastni, najedeni a z dárků potěšeni
jdou zalehnout do obláčků své postele.

Andrea Tarabčáková

ŠTĚDRÝ DEN

Blíží se k nám Štědrý den,
ten se nikdy ze srdce nevytratí ven.

Venku padají vločky bílého třpytivého sněhu,
doma nám rodiče dávají teplo a něhu.
Štědrý večer už klepe na naše dveře.

Maminka rybu smaží,
tatínek se nenápadně dárky pod stromeček dát snaží.
U štědrovečerního stolu se už konečně rodinka sešla,

potom pod stromečkem dárky našla.

Ale kdepak, Štědrý den ještě nekončí,
pohádky v televizi dávají,

pohádka o Popelce už končí,
ale našli jsme další, kterou všichni rádi mají.

Všichni šťastni, najedeni a z dárků potěšeni
jdou zalehnout do obláčků své postele.

Andrea Tarabčáková

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
se přestěhovala

Oblastní charita Havlíčkův Brod

B. Němcové 188 - sídlo, fakturační adresa, 
Žižkova 280 - pracoviště, doručovací adresa

580 01 Havlíčkův Brod

tel., fax: 569 426 070
e-mail: sekretariat@hb.caritas.cz
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RODINNÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ ING. ZDEŇKA VACKA

vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a těší se na shledání na některém ze zájezdů z Ka-
talogu 2006. Stálým klientům děkujeme za přízeň a ocenění solidních služeb, kvalitního pojistného 
krytí i možnosti nástupů ve Světlé nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Jihlavě. Ceny pobytů v oblíbených 
italských a chorvatských letoviscích zůstávají na úrovni roku 2005: 

 Itálie – apartmány v Gatteu a Mare v červnu a červenci od 3380 Kč do 3680 Kč.
 Chorvatsko – hotely, dvoulůžkové hotely s polopenzí od června do září od 5380 Kč do 7580 Kč 
               ve vrcholné sezoně.
 Chorvatsko – komfortní soukromé apartmány (byty) od června do září např. od 2780 Kč 
               (šestilůžkový), 3280 Kč (čtyřlůžkový). Možné jsou i jiné kombinace a levné přistýlky.

Významné slevy pro děti a bohatá nabídka fakultativních výletů s naším průvodcem a autobusem.   

Poznávací zájezdy vám odhalí krásy Itálie a její metropole Říma (27. 4.-30. 4. 2005, 4780 Kč), Bavor-
ska (5. 5.-8. 5. 2005, 3180 Kč) a slovenských Tater (14. 9.-17. 9. 2005, 3280 Kč).

Na shledání se těší

Ing. Zdeněk Vacek
D. Březinka 73, Světlá nad Sázavou

Tel.: 569 456 655 nebo 603 929 776
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Šťastné a veselé prožití 
svátků vánočních,

spokojený nový rok,
všem zákazníkům za projevenou přízeň

podpořit místní drobné podnikání 
 

přeje J. Doležal

pol. Polarservis
606 828 686

Světlá nad Sáz. 54

opravy el. strojů a zařízení
chlazení, klimatizace

Vánoční dárek v pohodlí a klidu!

Po předložení tohoto kupónu

Sleva 10%
na standardní zboží

Obdarujte své blízké originálním  
českým sklem a porcelánem.

Využijte šanci nakoupit  
za jedinečné ceny  
v pravidelných akcích.

Podniková prodejna Sklo Bohemia a.s.,  
Zámecká 550, Světlá nad Sázavou.

Prodej původního českého broušeného skla  
ze Světlé a Poděbrad
Vynikajicí sklo z dalších závodů:  
CRYSTALEX a.s.:  nápojové série, vázy, dózičky  
 a další dárkové zboží
SKLÁRNY KAVALIER a.s.:  varné sklo, konvice,  
 pekáče, pečící formy aj.
KARLOVARSKÝ PORCELÁN a.s.

Slevy nelze vzájemně sčítat ani kombinovat.

inz-darek/vanoce.indd   1 15.11.2005   16:27:36
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Více info: 608 333 390, 569 420 430

www.profireal.cz
Dolní 227, Havlíčkův Brod



Světelský zpravodaj prosinec 2005 strana 36

Světelský zpravodaj vydává Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá nad Sázavou, tel. 569 496611, fax 569 456 549. Redakční rada: ing. Fran-
tišek Aubrecht, Mgr. Jana Kupčíková, Zuzana Nevoralová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jaroslav Vála, Jiří Víšek, Redakce: Jaroslav Vála, Zdena Horní, Helena Kostincová, 
korektury: Filip Křivský, Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656. Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. 
Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! 
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz   -jkd-

��������������

����������������
�����������������������
����������������������������������

��������������������������

��������������� ��������������������

����������

����������� ����������������������
�������������������������

��������������

������������������������������
����������� �����������������

������������
������� ������

������������

�������������������������������������������������


