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Klidné a pohodové Vánoce, v novém roce 
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů 
přeje všem čtenářům 

redakce.

Změny v sociálních službách od roku 2007

V souvislosti s novým zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách dochází od 1. 1. 2007 v oblasti 
poskytování sociálních služeb k celé 
řadě zásadních změn. Jednou z nich je 
i ukončení poskytování pečovatelské 
služby (dovoz obědů, nákupy, úklid 
v domácnostech apod.) seniorům 
a zdravotně postiženým osobám na 
základě stávajících právních předpisů. 
O tomto ukončení budou uživatelé slu-
žeb vyrozuměni rozhodnutím, které 
vydá Městský úřad Světlá n. S., odbor 
sociálních věcí. 

V žádném případě však občané 
nemusí mít obavu, že dojde i k fak-
tickému ukončení poskytovaných 
služeb. 

Nově budou potřebné úkony zajišťo-
vány na základě smlouvy podepsané 
se Sociálním centrem města Světlá 
n. S. Bližší informace získají senioři 
a zdravotně postižení na konci roku 
2006 osobně od pracovnic pečovatel-
ské služby.

ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí sociálního odboru MěÚ

Ani jsme se nenadáli, dalších dva-
náct měsíců uteklo jako voda a rok 
2006 je téměř za námi. A myslím, 
že se do naší paměti vryl ledasčím 
jak v záporném, tak kladném slova 
smyslu.

Dlouhou tuhou zimu v dubnu vy-
střídala opět vydařená jarní povodeň 
a my s napětím očekávali zátopovou 
vlnu, která naštěstí nepřišla. Další 
nesmazatelnou událostí se staly 
červnové volby. Vždyť téměř šest 
měsíců bezvládí, to je přece úspěch 
hodný Kocourkova, nebo ne? Z velké 
části propršené léto se už také stává 
téměř samozřejmostí, na kterou si 
začínáme zvykat. A z města zmizel 
jeden z jeho charakteristických rysů, 
bývalá modlitebna Československé 
církve husitské, která byla často za-
chycena na obrazech a fotografiích 
světelského kostela z pohledu od 
řeky. Na našem náměstí se rovněž 
objevila výrazná novinka – přesla-
zená růžová barva multifunkčního 
domu a banky se rovněž zapsala 
do povědomí všech. Začala pomalu 
mizet mládeží velmi oblíbená „žula“ 
a předláždili nám také Nádražní ulici, 
což je prima, ale na druhou stranu se 
spousta nezodpovědných řidičů nau-
čila blokovat provoz svými plecho-
vými miláčky odstavenými po obou 
jejích stranách. Podzimní volby nám 
změnily představitele města, máme 
nyní paní starostku a v čele města tak 
stojí poprvé žena. Rovněž v redakční 
radě došlo k drobné obměně – člena 
zastupitelstva jmenovaného městem, 
kterým byl ing. Fr. Aubrecht, vystří-
dala PhDr. J. Myslivcová.  

Prostě a jednoduše, bylo toho 
opravdu hodně, co se za těch 365 dní 
odehrálo. A hektický chvat, kterému 
po celý rok většina z nás podléhá,  by 
měl alespoň na chvíli být vystřídán 
klidem a pohodou nastávajících vá-
nočních svátků. Přeji Vám jménem 
celé redakční rady, aby Vaše Vánoce 
byly opravdu šťastné a veselé a nový 
rok 2007 Vám přinesl jen samou ra-
dost, pevné zdraví, minimum starostí 
a co nejhezčí zážitky, na které budete 
dlouho vzpomínat. A když nám i na-
dále zachováte přízeň, bude to pro nás 
potěšením a motivací do další práce. 

-mš-

Slovo úvodem Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi 

dali v komunálních volbách. Udělám 
maximum pro to, abyste se ve mně ne-
zklamali.

V předvánočním čase se nechci zmi-
ňovat o svých pracovních problémech, 
i když to neznamená, že se jimi, od své-
ho nástupu do funkce, nezabývám a ne-
řeším je. O práci své, práci rady a zastu-
pitelstva města a o činnosti jednotlivých 
odborů Vás budu pravidelně informovat 
na stránkách Světelského zpravodaje 
a v samostatné rubrice na internetových 
stránkách města. Informace to budou 
stručné, aktuální, dávající obraz o úrovni 
práce ve všech oblastech činnosti MÚ.

Dále chci říci, že prosazuji týmovou 
práci a otevřenost v jednání. V tom vi-
dím předpoklad úspěchu každé práce.

Jsme na konci kalendářního roku 2006 
a zároveň na počátku volebního období 
na léta 2006 –2010. Je to pravá chvíle 
k vybídnutí veřejnosti k aktivnější účas-
ti při řešení věcí veřejných, třeba jen 
osobní účastí na veřejných zasedáních 
městského zastupitelstva.

Vážení spoluobčané, přejme si, aby-
chom Vánoce strávili se svými blízkými 
ve zdraví a pohodě a abychom se příští 
rok rádi setkávali.

ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Řadové rodinné domy 
Po levé straně Haškovy ulice smě-

rem na Lipničku stojí šest řadových 
rodinných domů čp. 975 až 980. Jedná 
se o typ DB-řa-030 jednobytový, kte-
rý projektoval Drupos Brno, podnik 
Českého svazu bytových družstev pro 
projektování, inženýrskou činnost 
a a technickou pomoc.

Ze dne 2. 11. 1983 pochází dopis Bed-
řicha Kubíčka, vedoucího odboru výstav-
by, komunálního hospodářství, služeb 
a obchodu MěstNV ve Světlé n. S., adre-
sovaný Státnímu statku Chotěboř: 

„Městský národní výbor ve Světlé 
n. S. v zájmu uspokojování potřeb 
obyvatelstva rozhodl o výstavbě šesti 
řadových rodinných domků na pozemku 

č. kat. 552/3, kat. území Světlá n. S., Haš-
kova ul. Při rozměřování pozemků byla 
se souhlasem Státního statku oměřena 
část pozemku č. kat. 549/1 (dříve 549/14). 
Pozemky jsou ve vlastnictví MěstNV 
a Státní statek je veden jako uživatel. Žá-
dáme Vás proto o vyslání zodpovědného 
zástupce na MěstNV k provedení zápisu 

– V noci z 16. na 17.10. se neznámý 
pachatel vloupal do firmy MONTRAZ 
v Dolní Březince, kde odcizil počítač 
a různé potraviny. Škoda v souhrnu do-
sáhla částky 57 000 Kč.

– 18.10. ve 21:36 hod. došlo ke krádeži 
jízdního kola zn. Meridia černo-stříbrné 
barvy v hodnotě 20 000 Kč z „kolárny“ 
Sklo Bohemia, a. s. Zloděje zazname-
nala kamera bezpečnostního systému 
a je prováděno šetření k jeho ustano-
vení. Fotografie (které však jsou dost 
nekvalitní) jsou k nahlédnutí na vrátnici 
Sklo Bohemia, a. s. a na úřední desce 
městského úřadu. Jsou zachyceni jak pa-
chatel v kapuci, tak i svědek s batohem 
na zádech. Pokud by tyto osoby někdo 
poznal, je možno podat informace na 
tel. 569 452 333 nebo osobně na policii 
ve Světlé n. S.

– Od 17. do 21.10. neznámý pachatel 
odšrouboval a odcizil ze střechy seníku 
v Leštince celkem 180 m2 vlnitého hli-
níkového plechu.  Škoda byla majitelem 
předběžně vyčíslena na cca 70 000 Kč.

– Od počátku měsíce října do 15.11. 
bylo při silničních kontrolách zjištěno 

Kriminalita na Světelsku

celkem 6 podnapilých řidičů. Konkrétně 
dne 9.10. kolem 22. hod. řídil 47letý řidič 
s 1,93 promile, dne 27.10. kolem 2. hod. 
25letá řidička s 1,72 promile a 5.11. ko-
lem 15. hod. 33letý muž s 2,39 promile 
v krvi. V těchto případech bylo proti 
řidičům vedeno zkrácené přípravné 
řízení, u dalších dvou řidičů se čeká na 
výsledek rozboru krve, jeden řidič odběr 
krve odmítl.

– V době od 21. do 23.10. bylo z vepří-
na v Opatovicích ukradeno devět kusů 
jatečních prasat, desáté bylo nalezeno 
u vepřína mrtvé. Škoda činí téměř 
36 000 Kč.

– 29.10. bylo oznámeno podezření 
z podvodu, kterého se měl dopustit 
51letý muž z Humpolce, jenž v obcho-
dě ve Světlé n. S. dne 15. 3. 2006  na 
splátky odebral videokameru v hodnotě 
téměř 12 000 Kč, na splácení však nějak 

„pozapomněl“. Stejně „zapomnětlivá“ je 
i jeho manželka, která téhož dne a v téže 
prodejně odebrala automatickou pračku 
v hodnotě 9 000 Kč a rovněž nezaplatila 
ani jednu splátku.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

Den veteránů

Město Světlá n. S. se již počtvrté 
připojilo k celoevropské oslavě Dne ve-
teránů, kterou si připomínáme památku 
obětí všech válek  v minulosti vedených. 
11. listopad je zároveň dnem, kterým byla 
v roce 1918 ukončena 1. světová válka. 
Představitelé města položili květiny u po-
mníků padlých v Dolní Březince, Mrzko-
vicích a u pamětní desky na radnici.

Josef  Böhm, místostarosta
Foto: ing. Gabriela Poulová

do „Hlášení o změně užívání v evidenci 
nemovitostí“, jež je uloženo na MěstNV, 
kde by byla potvrzena změna užívání na 
MěstNV. Zároveň vás žádáme o stanovis-
ko ke změně kultury z role na zahradu, 
o kterou bude žádat MěstNV. Jsme pře-
svědčeni, že našemu požadavku vyhovíte 
co nejdříve, abychom mohli ještě v tomto 
roce občanům povolit stavbu rodinných 
domků.“

Současně s tímto dopisem odešla 
také žádost Okresní zemědělské správě 
Havlíčkův Brod, která obratem odpově-
děla: „Podle geometrického plánu došlo 
k nově vytvořeným pozemkům plánova-
ným k zástavbě na části souvislého bloku 
orné půdy č.  kat. 549/1. Tento blok musí 
zůstat zachován pro zemědělskou ▶
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socialistickou velkovýrobu a proto 
nesouhlasíme se změnou kultury na za-
hrady. Pokud bude výstavba realizována 
na pozemku č. parc. 552/3-9, nemáme 
zásadní námitky proti zřízení staveniště 
na těchto pozemcích, vedených dříve pod 
parcelním číslem 552/3 v neplodné půdě.“

Po dalším korespondování byla od-
borem vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství ONV v Havlíčkově Brodě 
ke dni 15. 3. 1985 požadovaná změna 
kultury povolena.

***
Rodinné řadové domy uvedeného 

typu mají tři nadzemní podlaží a jsou 
nepodsklepeny. První nadzemní podlaží 
je technické, druhé a třetí podlaží jsou 
obytná. V každém domku je řešena 1 
bytová jednotka 1 + 4, byty jsou situo-
vány na osluněnou stranu. Hlavní vstup 
je v 1. nadzemním podlaží, kde je také 
umístěna garáž, prádelna, sklep, míst-
nost pro přípojky a kotelna. Ve 2. podlaží 
je hala, komora, spíž, kuchyň, WC a obý-
vací pokoj, ve 3. podlaží je koupelna, 
WC, lodžie a ložnice.

Za dobu, která od výstavby řadových 
domů uplynula, doznal největší změny 
krajní dům čp. 975 patřící manželům 
Janu a Janě Duškovým. Žádost o staveb-
ní povolení pro stavbu řadového rodin-
ného domku svépomocí si podali dne 21. 
12. 1983, užívání stavby bylo povoleno 
kolaudačním rozhodnutím na základě  

Našli jsme v letopisech

…vánoční pohlednici našeho města, 
kterou vlastním nákladem vydal ma-
jitel papírnictví Jan Sláma. Po mnoha 
a mnoha letech jsme se letos dočkali 

nových pohlednic s touto tématikou. 
Zakoupit si je můžete také v informač-
ním centru. 

-jv-

místního šetření konaného dne 12. 12. 
1986. V dubnu 1991 podal Jan Dušek 
žádost o stavební povolení pro přístavbu 
dílny, povolení bylo vydáno v květnu, 
v říjnu stavebník požádal o prodloužení 
stavebního povolení do 31. 3. 1993 a sta-

vební úřad žádosti vyhověl. Před dokon-
čením stavby požádal stavebník o změnu 
užívání truhlářské dílny ze soukromých 
účelů na podnikání. Užívání stavby bylo 
povoleno v lednu 1996.

Text a foto: Jaroslav Vála

▶

Jak se nestát obětí

Dne 24. října uspořádal Aktiv BE-
SIPu při Městském úřadu ve Světlé 
n. S. besedu pro žákyně devátých tříd 
ZŠ našeho města na téma „Jak se ne-

stát obětí“. Celou besedu moderovali 
a praktické ukázky předváděli stráž-
níci Městské policie Třebíč, jmenovitě 
str. Lucie Molčanová, str. David Zacha 

Zveme všechny příznivce vánočních koled
v podání dětských pěveckých 

sborů ZŠ Lánecká na

KONCERT
v ZŠ Lánecká

21. prosince v 16:00 hod.

Kdo si chce v předvánočním shonu pohladit 
duši hudbou, je srdečně vítán.

Za děti zvou
Mgr. Jana Rejnková

Mgr. Jaroslava Stejskalová 
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ulice
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a str. Marian Klobas. Beseda se se-
tkala s velkým ohlasem, ale největší 
úspěch sklidily praktické ukázky zá-
kladů sebeobrany a správných reakcí 
na možné napadení. Tímto se snažil 
městský úřad zareagovat na vzrůstající 
obavy z násilí ve městě.

MÚ

Beseda

Dne 31. října uspořádal Aktiv BESIPu 
při MěÚ Světlá n. S. besedu pro učitele 
dopravní výchovy ze základních škol 
a mateřských školek. Přednášející byla 
Jitka Heinrichová, pracovnice Centra 
dopravního výzkumu z Brna, autorka 
projektu pro dopravní výchovu dětí 

„Bezpečná cesta do školy“. 

Celá beseda byla zaměřena na nové 
formy výuky dopravní výchovy, hlav-
ně jak naučit děti správně předvídat 
situace v silničním provozu a bezpečně 
se v nich orientovat, co všechno mohou 
ony samy udělat pro bezpečnost svoji 
a svých kamarádů. Při této příležitosti 
byly všem školám a školkám předány 
sady výukového zpracování dopravních 
značek a plakáty těchto značek v cel-
kové hodnotě 3 500 Kč, které zakoupilo 
město Světlá n. S. 

Besedy se zúčastnilo asi 25 učitelů 
a doufáme, že jim tato přednáška po-
může při jejich výuce a bude pro ně 
inspirací.   

Za aktiv BESIP 
ing. Otakar Švec

vedoucí odboru dopravy

Na návštěvě v Národním muzeu

Podzim nás sice mile překvapil nád-
herným babím létem, ale my kantoři 
máme nejvyšší čas nasoukat do školní 
mládeže něco poznatků. Zároveň i po-
hladit jejich duše pohledem na zajíma-
vé věci, a proto jsme si nenechali ujít 
originální výstavu Pravěk v Národním 
muzeu v Praze. Viděli jsme originály 
nejvzácnějších sbírkových předmětů 
(Věstonická Venuše, Předmostecká 
Venuše, figurka Muže z Brna), které se 
svým významem rovnají korunovač-

ním klenotům. Přečtěte si, jak se na-
šim šesťákům líbila. Přeji co nejlepší 
náladu do předvánočního shonu. 

Jiřina Dvořáková

Dne 6. listopadu jsme navštívili 
Národní muzeum v Praze, kde jsme se 
mohli podívat na Věstonickou Venuši. 
I když byla okouzlující, nebyla jedinou 
věcí, která nás zaujala. 

Bylo tam všechno z pravěku a pra-
věku, například mamut v životní ve-
likosti.

Dokonce jsme zhlédli dokumenty 
o přípravě celého projektu „Lovci 

mamutů“. Výlet se nám vydařil a my 
máme na co vzpomínat.  

Kristýna Kubíková, 6. třída

6. listopadu jsem spolu se svou tří-
dou jel do Národního muzea v Praze, 
kde jsme se mohli podívat na originál 
pravěké sošky Věstonické Venuše a na 
další pravěké nálezy. 

I když nás soška Věstonické Venuše 
upoutala nejvíce, obdivovali jsme také 
mamuta, velký model obydlí, ve kte-

rém bydleli pravěcí lidé, mamutí kly 
nebo pěstní klín.

Myslím, že se nám všem výstava 
líbila. Už se těšíme na další podobný 
výlet. 

Jan Ferda, 6. tř.
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Naše říjnové exkurze

Cílem té první byla Jaderná elektrárna 
Temelín, tedy její informační centrum 
a její okolí, neboť do jaderné elektrárny 
hned tak někoho nepustí. Výborně vyba-
vené informační centrum s 3D projekcí 
filmů o stavbě látek a fungování jaderné 
elektrárny nám její přímou návštěvu 

stoprocentně nahradilo. Ve filmovém 
sále nás průvodkyně vyzkoušela z našich 
znalostí o energii a my i paní učitelky 
jsme byli mile překvapeni, co všechno 
víme. Odměnou nám byly upomínkové 

Úspěch mladého 
kamenosochaře

Předposlední listopadový týden se 
v Trenčíně konalo Kamenosochárske 
sympózium STONEDUCON stredných 
kamenárských škôl krajín V4 na téma 
Krása v kameni. Sešli ze zde zástupci 
kamenických a kamenosochařských škol 
Višegrádské čtyřky. Sympozia se rovněž 

zúčastnila delegace Kamenosochařské-
ho střediska Lipnice nad Sázavou ve 
složení Boleslav Dlouhý coby vedoucí 
kamenických dílen, a posluchači oboru 
Konzervování a restaurování objektů 
kulturního dědictví Lukáš Fendrych 
a Lukáš Zamastil. A právě Lukáš Fen-
drych, student světelské Akademie, zde 
získal za svou prezentovanou práci Tor-
zo ženy ocenění za nejlepší dílo. 

Lukášovi gratulujeme a přejeme, aby 
svůj talent dále rozvíjel. 

-mš-
Foto: archiv školy

předměty ČEZu. V informačním centru 
jsme zhlédli expozici historie od objevení 
radioaktivity až po využití jaderné reakce, 
a to jak neřízené (atomová bomba), tak ří-
zené (jaderná elektrárna). Simulátor nám 
umožnil řídit jadernou elektrárnu a nově 
získané poznatky si ověřit téměř v praxi.

Procházkou podzimním parkem 
v okolí informačního centra a pohle-
dem na chladicí věže elektrárny jsme se 
s Temelínem rozloučili, a při zpáteční 
cestě jsme v Týně nad Vltavou navštívili 
městské muzeum s novou stálou expozi-
cí Svět loutek.

Exkurze do jižních Čech se nám vy-
dařila a doporučujeme ji Vám i našim 
mladším spolužákům.

***
Poslední říjnový víkend jsme navští-

vili Technické muzeum v Brně. V zadní 
části vstupní haly jsme si vyzkoušeli 
světelné panorama – stereovizi, která 

Lukáš Fendrych při práci na Torzu ženy
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na přelomu 19. a 20. století byla před-
chůdkyní biografů. Během následujících 
dvou a půl hodiny jsme si ověřovali své 
znalosti z různých oborů fyziky v expe-
rimentátoriu – technické herně, v uličce 
řemesel jsme se pak seznámili s dílnou 
ševce, hodináře, knihaře, zámečníka, 
krejčího, holiče, nahlédli jsme do ko-
loniálu, zubařské ordinace a na pavlač 
brněnského domu z 20. let minulého 

století. Na závěr jsme si pod vedením 
průvodkyně zahráli kviz z poznávání 
předmětů z 1. poloviny 20. století. Ale 
tím naše návštěva muzea stále ještě 
nekončila. Letecká historie a plastikové 
modelářství a Od tamtamu k internetu 
jsou expozice v sousedství uličky řeme-
sel, které nás zaujaly. Historická vozidla, 
parní stroje a Kaplanova turbína nás ne-
chtěly nechat odejít a několikrát jsme se 
k vystaveným exponátům vraceli.

Cesta zpět uběhla rychle; my budeme 
muset návštěvu Technického muzea 
v Brně zopakovat, zůstalo zde ještě hod-
ně k poznávání a prozkoumání. Všem 
návštěvu doporučujeme, nudit se určitě 
nebudete.

Žáci ZŠ Lánecká

Projektová činnost Akademie v roce 2006

Grantové programy běžící v rámci 
EU umožňují školám čerpat peníze 
na řešení různých aktivit, které ve-
dou ke zvýšení kvality vzdělávání. 
Také světelská Akademie se těchto 
programů aktivně účastní a využívá 
jejich možností. 

V rámci programu SOCRATES/
Comenius nám v letošním školním 
roce běží jazykový projekt s tureckým 
partnerem v Can/Canakkale. Účastní 
se jej 10 studentů uměleckořemeslných 
oborů a jeho chod zajišťují 2 pedago-
gové. V současné době pracovní sku-
pina chystá elektronické prezentační 
a výukové materiály pro svého part-
nera, aby jej připravila na dvoutýdenní 
návštěvu v dubnu 2007. V květnu po-
tom čeká české studenty čtrnáctidenní 
pobyt v Turecku. 

S výsledky tohoto projektu, na-
zvaného Poznávání cizího jazyka 
prostřednictvím umění, se bude moci 
seznámit i širší veřejnost, neboť jed-
ním z výstupů je i příprava výstavy 
uměleckých prací vzniklých v reali-
zační fázi projektu. 

V rámci programů Comenius 2 ur-
čených pro vzdělávání pedagogických 
pracovníků vycestovali 2 učitelé na 
jazykové stáže do Anglie a další 4 pra-
covníci si již teď připravují své žádosti 
na příští rok. 

Podprogram Arion je zaměřený na 
podporu evropské spolupráce pro-

střednictvím týdenních studijních 
návštěv, jejichž cílem je výměna 
zkušeností a získání nových informací 
v oblasti vzdělávání. Cílovou skupinu 
tvoří tzv. „decision-makers“, tedy lidé, 
kteří se přímo podílí či mají vliv na 
utváření vzdělávací politiky a vzdě-
lávacího systému. Sem patří ředitelé 
škol a jejich zástupci. 

Studijní návštěvy v rámci programu 
s tématem eTwinning linking Euro-
pe and Regional Areas se zúčastnil 
zástupce ředitele pro rozvoj školy. 
V rámci této návštěvy v jižní Itálii 
diskutoval s účastníky dalších devíti 
evropských zemí o problematice ICT 
ve školství a rozvoji „elektronického“ 
vzdělávání. Jedním z výstupů této 
návštěvy je myšlenka tvorby virtuál-
ní umělecké galerie, kde by studenti 
mohli prezentovat výsledky své prá-
ce. 

Na to navazuje i myšlenka uspořádat 
podobnou návštěvu s tématem Zvy-
šování kvality uměleckořemeslného 
vzdělání na středních školách, tvorba 
evropské sítě uměleckořemeslných 
škol pro decision-makers ve Světlé na 
naší škole. 

Po konzultaci s Národní agenturou 
jsme s kolegou, hlavním výtvarníkem 
školy MgA. M. Krajíčkem připravili 
patřičné podklady pro katalog studij-
ních návštěv programu Arion na rok 
2007/2008 a čekáme na odezvu zájem-
ců z evropských zemí. ▶
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Touto cestou vás srdečně 
zveme na

VÁNOČNÍ
TRHY
9. prosince

ke stánku s výrobky 
našich obyvatel.

V rámci mobilit programu Le-
onardo připravujeme stáž našich 
studentů v Německu – v Lauschauer 
Bildungswerk v Neuhausu, které se 
bude účastnit přibližně pět studentů. 
Druhým partnerem pro stáže je ra-
kouská Wiener Kunstschule. Její dele-
gace naši školu v listopadu navštívila 
a byl dojednán harmonogram projektu. 
Do příprav mobilit jsou samozřejmě 
zapojeni i učitelé – K. Martínková 
zprostředkovává komunikaci s ně-
meckým partnerem, ing. A. Slavíček 
s rakouským. Výměnné stáže budou 
probíhat ve školním roce 2007/2008. 

Do budoucna hodláme rozšířit naši 
činnost i o další projekty, neboť vě-
říme, že naši žáci tuto část vzděláva-
cích aktivit využijí pro svůj profesní 
rozvoj. 

Mgr. Michal Šimek, 
projektový manažer Akademie

▶

Z domova důchodců

V úterý 17. října náš domov na-
vštívily Yvetta Simonová a Zorka 
Kohoutová. 

Svými písničkami nám zpříjemnily 
úterní odpoledne a my budeme mít 
dlouhou dobu na co vzpomínat (foto 1).

Již v loňském školním roce se u nás 
konala pravidelná dopoledne, kdy jsme 
společně s dětmi ze Základní školy 
Lánecká vytvářeli výzdobu do našeho 
domova. 

Letos v této tradici pokračujeme, 
prvním naším společným dílem byla 
výroba podzimních stromů (foto 2)

Ani tento měsíc nechyběla naše ob-
líbená Kavárnička, kdy jsme společně 
za doprovodu naší domovské kapely 

KAJAK popřáli vše nejlepší říjnovým 
oslavencům.

Většinou na podzim jezdíme na ně-
jakou hudební dechovou kapelu do KD 
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Tentokrát 

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

vypisuje výběrové řízení na pozici:

SAMOSTATNÁ STUDIJNÍ 
REFERENTKA

Požadujeme: -    maturitní zkoušku 
komunikativnost, kreativitu

řidičský průkaz skupiny B
základní znalost práce na PC

Jelikož jednou z nejdůležitějších náplní práce je komunikace se studenty 
a jejich rodiči, preferujeme životní zkušenosti.

Strukturovaný životopis zašlete do 11. 12. 2006 na adresu:
Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 

Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, PSČ 582 91, skola@vossvetla.cz 
Předpokládaný nástup k 1. 1. 2007

jsme si zpříjemnili čtvrteční podvečer 
s Babouky. 

Lucie Vadinská
sociální pracovnice
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Vánoce jinde

Sváteční tabule
Ve Francii jsou Vánoce především rodin-

ným svátkem, na prvním místě samozřej-
mě svátkem dětí, kterým stále nosí dárky 
Otec Noël. K francouzským vánočním 
tradicím patří také bohatě prostřená tabule 
s husími játry, mořskými plody, krůtou 
s kaštany a dalšími dobrotami s typickým 
vánočním zákuskem ve tvaru polena na 
závěr. Duchovní rozměr Vánoc přichází 
poslední dobou poněkud zkrátka a „půl-
noční“ mše se slouží spíš v podvečer. 

V Rakousku sice bývá hlavním chodem 
večeře o Štědrém dnu ryba jako u nás, 
stejně často se ale podává i pečená husa 
či krocan a řada Rakušanů si neodpustí 
ani řízek. 

V Polsku zase nesmí chybět bohatá ta-
bule o 12 chodech a večeře musí začínat 

lámáním posvěcené oplatky. Na stole se 
kromě kapra objevuje i sleď v oleji a také 
boršč a makový koláč. 

Vánoce jsou obdobím, kdy se Slováci 
nejvíce obracejí k tradicím a ke svým 
kořenům. Ze zvyků přetrvaly do součas-
nosti nejvýrazněji typické vánoční oplatky 
s medem. Stejně jako dřív se i teď myslí 
o Vánocích na ty druhé – na blízké, na 
koledníky, na zesnulé předky, na žebráky, 
na pastýře nebo na zvířata. 

Vánoční kuchyně v různých částech 
Německa se sice liší, zálibu ve vánočním 
pečivu má ale celá země společnou. Mezi 
oblíbené patří tradiční máslové štóly, 
z cukroví to jsou skořicové hvězdičky 
a máslové placičky. Do německé vánoční 
domácnosti patří neodmyslitelně i jeslič-
ky. 

V Británii i v převážně bělošských ze-
mích britského Společenství jsou tradič-
ním symbolem Vánoc krocan a odpolední 
projev královny 25. prosince. Na dárky si 
Anglosasové počkají až na Boží hod ráno 
a musejí pro ně do krbu, protože Santa 
Claus jim je hází komínem. 

Ježíšek a příbuzní
Americké děti se těší z dárků, které jim 

nosí Santa Claus, 25. prosince ráno. Do 

domů vstupuje komínem, dárky nechává 
u krbu, v rozvěšených ponožkách a nebo 
pod vánočním stromečkem. Samotný 
obsah křesťanských Vánoc z veřejnosti 
zjevně ustupuje, spíš než „veselé Váno-
ce“ si Američané nyní stále častěji přejí 

„radostné svátky“. Nepřekonatelní jsou 
Američané ve vánoční výzdobě svých 
příbytků. Domy a byty ověnčí stovkami 
či tisíci žároviček, nafukovacích Santů 

a sněhuláků či blikajících jelínků, ledních 
medvědů nebo vláčků. 

V Rusku nerozdává bělovousý Děda 
Mráz s berlou mrazilkou a pomocnicí 
Sněguročkou dárky na Štědrý večer, ale na 
Silvestra. Pravoslavné Vánoce připadají až 
na 7. ledna. Koledy, lití olova nebo krájení 
jablka Rusové téměř zapomněli, desetiletí 
sovětského ateismu přežila v podstatě jen 
jolka –  vánoční jedlička či smrček, které 
Rusové zdobí až těsně před koncem roku. 
V poslední době se také stále více Rusů 
vrací k tradici čtyřicetidenního půstu před 
novoročními oslavami. 

 Pro Belgii je typické, že celý národ si 
o vánočních trzích pochutnává na vaře-
ných mořských šnecích a zapíjí je svaře-
ným vínem. Naprostou raritou proti jiným 
zemím jsou také vánoční jitrnice –  vepřo-
vé, jatýrka, jablíčka, hrozinky, mandličky, 
a to všechno v jednom. Výjimkou je i ja-
kási vánočka ve tvaru děťátka Ježíška, prý 
podle receptury už z 9. století. 

Na fotografiích je vánoční výzdoba Fun-
chalu, hlavního města ostrova Madeira. 
Betlémy jsou opravdu rozměrné, stejně 
jako sobí spřežení či domky palheiro 
v pozadí. 

Foto: M. Šimek a A. Michálek
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Tip na výlet

Předvánoční Vídeň
Hlavním cílem dnešního tipu jsou sice 

adventní trhy, ale pokud vyjedete ráno, 
budete mít pár hodin času na poznání 
některých zajímavostí Vídně, protože 
vhodný čas pro návštěvu trhů je pozdní 

odpoledne až podvečer. Může to být na-
příklad známý obrovský zábavní park 
Prater, některé z nesčetných muzeí, bý-
valá císařská rezidence Hofburg nebo 
třeba do Schönbrunn, po Versailles 
největší zámecký komplex v Evropě. 
Na nádvoří máte hned první adventní 
trh. Není tak velký, aby vám zabral 
bůhvíkolik času, spíše se jen trochu 
porozhlédnete a dáte si něco pro zahřátí, 
než si půjdete koupit vstupenky na pro-
hlídku. Zámek má celkem 1441 pokojů, 
ale nebojte se, všemi se neprochází! 
Menší prohlídkový okruh se nazývá Im-
perial Tour,  zahrnuje 22 pokojů a stojí 
8,90 eur, Grand Tour prochází 40 míst-
nostmi a stojí 14 eur. Do ruky dostanete 
přístroj připomínající na první pohled 
mobilní telefon, se kterým procházíte 
jednotlivými komnatami a nasloucháte 
výkladu v češtině.

Mohli byste ale také zůstat ve staré 
části vnitřního města, která si dodnes 
zachovala středověký charakter a spletí 
uliček, průchodů a náměstí trochu při-
pomíná Prahu. I Příkopy tady mají, je-
nom se nazývají Graben. Je to pěší zóna 
s mnoha krásnými budovami, zosobňu-
jící jednu z nejmódnějších nákupních 
oblastí Vídně. Starému městu dominuje 
137 metrů vysoká věž Stephansdomu, 
jehož střecha je pokryta téměř čtvrtmi-
lionem glazovaných tašek. 

Návštěva rakouské metropole by se 
neměla obejít bez posezení v některé 
z proslulých kaváren. Jedna z nejslav-
nějších se jmenuje Café Hawelka a na-
jdete ji jen pár kroků od Svatoštěpánské 
katedrály, v úzké uličce Dorotheergas-
se. Vstoupíte do bohémského polopřítmí 
se špetkou melancholie a romantiky, 
s měkkým plyšem velkých fotelů a ma-
lými mramorovými stolečky, se spous-
tou starých plakátů o kulturních i jiných 
akcích a také obrazů malířských štam-
gastů, kteří tu svými výtvory platívali 
útratu, když na ni neměli. Pod nohama 
vrže stará dřevěná podlaha, tapety, 
kdysi béžovobílé, jsou dnes hnědé a na-
čichlé tabákovým kouřem stejně jako 
strop. Lokálem se nese šepot a hovor, 
občas zazvoní smích, šíří se omamná 
vůně kávy a všemožné druhy tabáku. 
Jako by se tu zastavil čas – a právě pro 
tuto „ošumělost“ a neopakovatelnou 
atmosféru milují Vídeňané (a nejenom 
oni) pana Leopolda Hawelku a jeho 
kavárnu. Dnes pětadevadesátiletý bělo-
vlasý elegantní pán v košili s vestičkou, 
kterého zde při troše štěstí můžete vidět 
sedět, přišel do Vídně z Velké Bíteše se 
svým otcem a kavárnu si s manželkou 
pronajal již v červnu 1939. Dnes tu pra-
cuje jeho syn a dva vnuci. Autoři turis-
tických průvodců i novináři s mírnými 
obměnami od sebe opisují: Kdo nebyl 
v Café Hawelka, nebyl ve Vídni!

Ale pojďme už konečně na adventní 
trhy! Rakušané mají vánoční svátky 
a celou dobu adventní ve velké vážnosti 
a náležitě ji uctívají. Vánoce jsou pro ně 
skutečně Weihnachten, Posvátná noc 
a advent – doba čekání na příchod Spa-
sitele – dobou kultury, klidu a užívání si 
atmosféry. Není to doba velkých úklidů 
a běhání po obchodech až do Štědrého 
dne. Rakušané si advent užívají a pozná-
te to i na sortimentu stánků na advent-
ních trzích. 

Zprávy z kraje

Doba vánoční a novoroční je opět tady
Jako každým rokem i letos je období vá-

noční a novoroční nejdříve obdobím sho-
nu, někdy málem i trysku, a potom naopak 
i obdobím určitého zklidnění, zastavení 
a bilancování. Osobně mám pocit, že naše 
Vysočina v roce 2006 zase o trochu více 
rozkvetla. Ne, že bychom neměli problé-
my. Peněz se pořád nedostává, na dálnici 
D1 havárií přibývá a povodně a sněhové 
kalamity se nám rovněž nevyhýbají. Na 
druhé straně, začali jsme konečně pořádně 
opravovat silnice, jsme slušně připraveni 
na čerpání evropských peněz, naše obce 
a města žijí čilým společenským životem, 
vypadá to, že i občanů Vysočiny přestalo 
ubývat a mírně ubylo i nezaměstnanosti. 

Přestože to asi všichni víme, stojí za to 
zopakovat, že úspěchy i neúspěchy jsou 
vždycky dílem lidí. A je jedno, zda se 
jedná o úspěchy osobní, týmové, obecní, 
městské nebo krajské. Všem, kteří v roce 
2006 přiložili v práci pro náš kraj, jeho 
obce a města, pro jeho obyvatele ruku 
k dílu proto moc děkuji. Přeji šťastné a ve-
selé Vánoce a úspěšný a zdravý rok 2007.

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny

Kraj Vysočina hledá grafický návrh 
označení – logo pro své aktivity sou-
visející se zapojením kraje do meziná-
rodního Projektu Zdravé město (kraj, 
region). Za tímto účelem vyhlásilo 
Zastupitelstvo kraje Vysočina soutěž, 
která má svým zadáním oslovit nejen 
budoucí grafiky, profesionály, ale i ve-
řejnost, které je tato tematika blízká.

Kraj Vysočina v současné době používá 
několik vlastních značek: logo kraje Vy-
sočina s originálním zpracováním háčku, 
logo soutěže Vesnice Vysočiny s charak-
teristickými siluetami domků a velice zda-
řilé a uživatelsky velice příznivě vnímané 
logo Fondu Vysočiny s reliéfem krajiny 
a zářícího slunce.

„Hledáme autora originálního návrhu, 
který bude vyhovovat manuálu jednotného 
vizuálního stylu kraje Vysočina například 
ve využití barev či písma. Chceme vytvořit 
pozitivně vnímanou značku, která doplní 
současnou řadu log, která kraj reprezen-
tují. Soutěž jsme záměrně pojali plně ote-
vřenou a očekáváme, že do 31. prosince 
přijdou zajímavé, autorsky propracované 
a především myšlenku nepostrádající 
označení,“ zdůraznil Zbyněk Čech z kraj-
ského odboru sekretariátu hejtmana.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KÚ

Adventní trh před Novou radnicí
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Ten největší se koná před Neues 
Rathaus, Novou radnicí. Nazývá se 
Christkindlmarkt a jeho tradice sahá 700 
let zpátky. Snad všechny zdejší stromy 
jsou ozdobené, pod nimi napočítáte 120 
stánků s vánočními dárky, ozdobami, 
svíčkami všech tvarů a velikostí, svícny 
skleněnými, porcelánovými, dřevěnými 
i kovovými, různými řemeslnickými 
výrobky a samozřejmě dobrotami, jako 
jsou perníčky, medové koláčky, Apfel-
strudel, Mohnstrudel a tak dále. Poulič-
ní stánkaři nabízejí Glühwein (svařené 
víno) a Punsch (punč) za 2,40 plus 2 
eura záloha na čtvrtlitrový hrnek, lidé 
sem však přicházejí především kvůli 
veselé atmosféře. Kouzelně je zde hlav-
ně k večeru, kdy je všechno osvětlené. 

Pro děti jsou zde stánky s hračkami, 
jezdí tu vláček, ve Volkshalle v budově 
radnice je Christkindelwerkstatt, Ježíš-
kova dílna, kde si děti vyrábějí vánoční 
dárky, například malují na hedvábí, dě-
lají vánoční ozdoby a pečou cukroví. Ve 
zvláštním stánku na okraji je Vánoční 
pošta, kde vám na pohledy (0,70 eura) 
otisknou vánoční razítko. 

Nepříliš daleko odtud, na náměstí 
Freyung, kde stojí Skotský kostel posta-
vený pro císařskou skotskou gardu, se 
koná tradiční Alt Wiener Christkindl-
markt. Stánky i výlohy obchodů mají 
vánoční výzdobu, také tady se můžete 
zahřát svařeným vínem, voní zde nejen 
horké pochoutky jako pečené Maro-
nen (kaštany), ale také svíčky, perníky, 

různé druhy chleba, pečiva a také sýrů. 
Samozřejmě, že zde najdete nepřeberné 
množství vánočních ozdob a dárků, také 
betlémy a další bohatý sortiment.

Největší uzavřené náměstí ve Vídni se 
jmenuje Am Hof a nachází se zde další 
předvánoční trh, tentokrát se starožit-
nostmi a uměleckými předměty, čímž 
nechci říct, že tu nedostanete koupit 
punč, klobásky nebo cukroví...

***
Cesta do Vídně trvá jen pár hodin, mů-

žete se tam vydat s cestovkou, vlakem 
nebo vlastním autem, ale v tom případě 
pozor na zimní nástrahy – zejména na 
naší dálnici – a na degustaci svařeného 
vína!

Text a foto: Jaroslav Vála

Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Program prosinec
Pátek 1.12., 19.30
 Skrytá identita (USA) 110´
 Akční. Aby si zachránili život, nesmí 

být odhalena jejich identita. 
 Hrají: L. DiCaprio, M. Damon 
 Od 12 let
 
Neděle 3.12., 19.30
 Klik - život na dálkové ovládání 

(USA) 98´
 Komedie. Život mi řídí dálkové ovládání 

Hrají: A. Sander, K. Beckinsale
 Přístupný
 
Středa 6.12., 19.30
 World Trade Center (USA) 129´
 Drama . Svět si 11. září 2001 prožil 

peklo. Dva muži prožili něco navíc. 
 Hrají: N. Cage, M. Pena 
 Od 12 let
 
Pátek 8.12., 19.30
 Hezké chvilky bez záruky (ČR) 108´
 Hořká komedie. Nelze si dělat iluze 

o vztazích mezi lidmi. 
Hrají: J. Janečková, B. Polívka

 Přístupný
 
Neděle 10.12., 19.30
 Šifra mistra Leonarda (USA) 148´
 Drama. Hledejte pravdu. 

Hrají: T. Hanks, A. Tatou
 Od 12 let
 
Středa 13.12., 19.30
 Grandhotel (ČR) 96´
 Komedie. Lidi jsou jako mraky. Film 

režiséra D. Ondříčka. 
Hrají: M. Taclík, K. Issová 

 Přístupný
 
Pátek 15.12., 19.30
 Extrémní svahy (USA) 110´
 Akční. Sjezd na hraně života. 

Pět nejlepších prknářů světa, hory, adre-
nalin. 
Hrají: S. White 

 Od 12 let
 
Neděle 17.12., 19.30
 Stormbreaker (Německo, USA) 93´
 Akční/dobrodružný. 
 Nikdy nejsi dost mladý na to, abys 

zemřel. 
Hrají: E. McGregor, A. Pettyfer

 Přístupný
 
Středa 20.12., 19.30
 Confetti (Velká Británie) 100´
 Komedie. Tři mladé páry soutěží 

o „Nejoriginálnější svatbu roku“. 
Hrají: J. Carr, O. Colman

 Od 12 let

Pátek 22.12., 19.30
 Ďábel nosí Pradu (USA) 109´
 Komedie. Džob, pro který by milio-

ny žen zabíjely. Podle knižního hitu 
L. Weisberger. 

 Hrají: M. Streep, A. Hathaway
 Od 12 let
 
Středa 27.12., 17.30
 V tom domě straší! (USA) 91́
 Animovaný/rodinný. Zaklepejte s námi 

na dveře záhadného domu.
 Přístupný
 Česká verze
 

Program leden
 Středa 3.1., 17.30
 Happy Feet (USA) 108´
 Rodinný/animovaný. Vydejme se 

s tučňáky přes širé ledové pustiny vstříc 
mnoha dobrodružstvím. 

 Přístupný. Česká verze
 
Pátek 5.1., 19.30
 Texaský masakr motorovou pilou: 

Počátek (USA) 91́
 Horor. Staňte se svědky zrození strachu. 

Hrají: J. Brewster, T. Handley
 Od 15 let
 
Neděle 7.1., 19.30
 Ro(c)k podvraťáků (ČR) 104´ ▶
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 Černá komedie. O muzice, peně-
zích a gangsterech amatérech. 
Hrají: V. Kotek, J. Mádl 

 Od 12 let
 
Středa 10.1., 19.30
 Casino Royale (USA) 147´
 Dobrodružný/akční. D. Craig jako nový 

James Bond 007 .
 Od 12 let
 
Pátek 12.1., 19 30
 Potomci lidí (USA) 109´
 Sci-fi horor. Poslední živý ať zhasne 

světlo. Hrají: C. Owen, M. Caine
 Od 15 let

Neděle 14.1., 17.30
 Garfield 2 (USA) 77´
 Komedie
 Jeho královská výsost, nejtlustší kocour 

na světě je zpět. 
Hrají: B. Meyer

 Přístupný
 Česká verze

▶

Přišly zase po roce: Kdo? No přece Vánoce!

Už od začátku 
října se z oken 
ZŠ v Komenské-
ho ulici ozývají 
koledy. Škubá-
nek bere přípra-
vu na své tradič-

ní vánoční vystoupení vážně. Letos už 
po osmé patří ke Světlé n. S. působivý 
živý betlém, vytvořený dětmi a mla-
dými lidmi ze Škubánku. V loňském 
roce byla tato tradice kvůli vážné ne-
moci vedoucí přerušena. Letos pokra-
čuje dál. Ve Škubánku se schází dobří 
lidé a lidičkové, činnost s nimi je milá 
a naplňující.

Zdá se, že Škubánek nestárne, stále 
přibývají malí členové (jen v říjnu se 
přihlásilo sedm dětí, z toho tři kluci, 
odešla jedna holčička). Na konci škol-
ního roku 2004 – 2005 se po zájezdu 
do Francie rozešlo nejstarší oddělení 
středoškoláků. Měli za sebou 14 let 
práce v souboru a dva z nich dokonce 
už začínali vysokou školu. V minulos-
ti se odcházelo do „škubánkovského 
důchodu“ po skončení osmé, později 
deváté třídy. Tito lidé ale na svůj 
soubor nezapomínají. Přijali pozvání 
na letošní koncert. A tak se kromě 
současných členů – od nejmenších tří-
letých dětí po školáky – představí též 
členové bývalí.

Přijďte se nadýchat sváteční vánoč-
ní atmosféry, přijďte si připomenout 
i duchovní rozměr Vánoc. Přijďte se 
potěšit dětmi, českými koledami – pís-
ničkami i koledami – říkadly. 

Vánoční koncert se uskuteční v ne-
děli 10. prosince od 15 hodin v kině.

Škubánek vřele děkuje touto cestou 
všem, kteří pomáhají vytvořit podmín-
ky pro činnost souboru. Všem lidem 

dobré vůle přejeme krásné Vánoce 
a šťastné vykročení do nového roku.

epe
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Potpourri z 19. století

Nahlédnutím do slovníku cizích 
slov zjistíme, že francouzské slovo 
potpourri znamená směs, všehochuť. 
Dnes se užívá častěji v oboru hudeb-
ním pro koncerty složené z nejrůz-
nějších skladeb, ale naše babičky 
a prababičky znaly a užívaly voňavá 
potpourri ze sušených květinových 
lístků k osvěžení vzduchu i provo-
nění prádla. 

Také kolekce obrazů a soch ze sbírek 
Moravské galerie v Brně je podobnou 
příjemnou všehochutí autorů a žánrů 

z 19. století, která jen letmo a ve velmi 
omezeném záběru naznačuje šíři a bo-
hatství sbírek druhé největší galerie 
v České republice. Představují se zde 
díla především umělců vídeňské a ně-
meckých malířských škol, mezi nimiž 
jsou i významné umělecké osobnosti, 
jako např. Friedrich von Amerling, 
nechybí však ani klasikové českého 
výtvarného umění 19. století – Julius 
Mařák, Josef Václav Myslbek či Vác-
lav Brožík. 

Vybraná kolekce nabízí rovněž růz-
norodost témat od krajiny a portrétu 
k žánrové malbě a zátiší, ukázky zví-

řecích motivů, v 19. století tak oblíbe-
ných, i náměty a díla odvolávající se na 
antickou minulost.

Výstava připravená kurátorkou sbír-
ky 19. století Moravské galerie v Brně 
PhDr. Kateřinou Svobodovou je první 
příležitostí k seznámení se sbírkovými 
fondy českých galerií, jehož pokračo-
vání kulturní zařízení KyTICe zamýšlí 
realizovat v dalších letech. A dotek 
časů minulých, vyzařujících z vysta-
vených obrazů a soch vybízí k tomu, 
abychom se ve svém každodenním 
shonu alespoň na chvíli zastavili.

PhDr. Kateřina Svobodová
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rozhovor měsícerozhovor měsíce

Z dernisáže a vernisáže

Stalo se poprvé v historii výstavní čin-
nosti v Galerii Na Půdě, že výstava nebyla 
zahájena vernisáží, ale naopak dne 16.11. 
ukončena dernisáží (foto 1, 2). Jednalo se 
o výstavu, na které byla v termínu 24. říj-
na - 18. listopadu prezentována  keramika, 
grafika, kaligrafie, kresba a dřevořezba.

Po uplynutí jednoho týdne od zmíněné 
vernisáže byla zahájena – tentokrát již 
klasicky vernisáží – výstava výtvarných 
a rukodělných výrobků odsouzených žen 
z Věznice ve Světlé n. S. (foto 3 - 5).

Text a foto: Z. Horní

1

2

3 54

Rozhovor s Mgr. Alenou Křivskou, 
učitelkou, publicistkou, badatelkou, 
autorkou seriálu Otazníky kolem dě-
kanského kostela sv. Václava vycháze-
jícím ve Světelském zpravodaji v letech 
2003-2005. Protože jsem byl zvědav, co 
nového při svém neúnavném bádání 
objevila, položil jsem jí několik otázek.

– Co Vás přivedlo k tak velkému zájmu 
o zdejší kostel?

Zajímá mě od dětství. Byla jsem zde 
pokřtěna a jako školačka sem s babičkou 
často chodila na mše, na což mám ty 
nejhezčí vzpomínky. Svícemi osvětlené 
oltáře, sochy, obrazy, zářivé vitraje, zvuk 
varhan, kostelní písně, to vše mi učaro-
valo a od toho byl později už jen krůček 
k přání poznat jeho nejstarší historii, 
navíc spjatou s osudy mého oblíbeného 
vilémovského kláštera.

– Svoje bádání jste však začala mnohem 

později, když už jste byla v Úpici. Proč?
Stále jsem čekala, že se objeví někdo 

povolanější, zvláště po roce 1989, kdy 
byly možnosti největší. Časem jsem však 
pochopila, že se nedočkám a musím si 
poradit sama.

– Mnoho otazníků, bohužel, zůstalo ne-
dořešených. Nastal v tomto směru nějaký 
pokrok?

Určitě. Každým dnem jsme o kousek 
dál, neboť se stále ještě daří nalézat nové, 
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důvěryhodné historické prameny, o nichž 
jsme doposud nevěděli. Mnohé nové se 
dozvídáme z darovací listiny bratří Petra 
a Damaslava z Lipničky, velké překva-
pení přineslo i pokračující intenzivní 
pátrání po tom, jak se do kostela 
dostal záhadný znak připomínající 
jeho nejstaršího patrona, vilémov-
ský klášter. Úplně nejnověji se 
konečně podařilo objevit věrohodný 
historický pramen zmiňující událost 
týkající se osob pohřbených v hrob-
ce. Světelské však asi nejvíc potěší 
skutečnost, že reprodukci Máneso-
va obrazu Světlé nad Sázavou lze 
nalézt i v publikaci nazvané Malíř-
ská rodina Mánesů, vydané Národní 
galerií v Praze v roce 2002. 

– Co z toho udělalo největší radost 
Vám?

Úplně všechno. Naposledy ale asi 
otisk pečeti Damaslava z Lipničky, 
možnost v klidu a beze spěchu si 
pročíst nejstarší vydání do češti-
ny přeložené Seidlerovy kroniky 
z roku 1887 a pak také listina ze 6. 
srpna 1435 s původní pečetí opata 
Václava z Holovous.

– Jsme tedy blíž i proslulému „Sei-
dlerovu“ letopočtu 1207? Považuje-
te je za věrohodný?

Jsem přesvědčena, že je věrohod-
ný.

– Z čeho tak usuzujete?
Z pramenů uvádí tento letopočet 

pouze Schematismus duchovenstva 
Královéhradecké diecéze z roku 
1927 jako rok vzniku zdejší pleba-
nie pod patronátem vilémovského 
opata. Chybějící důkaz by však 
mohl přinést stavebněhistorický 
průzkum kostela a jeho v hrobku 
proměněného podzemí, kde se mohou 
nacházet stopy po nejstarších kamenných 
stavbách, nejpravděpodobněji pak zbytky 
zdiva raně gotického kostela zmíněného 
v listině vilémovského opata Jaroslava II. 
z 13. 7. 1318, jehož několikrát přestavěnou 
věž máme dodnes před sebou. Zatímco 
presbytář prozrazuje, že se stavbou kos-
tela bylo započato v polovině 13. století, 
kamenná okna se sloupkem uprostřed 
naopak naznačují, že věž byla přistavě-
na jako poslední, koncem 13. stol. Čímž 
se jeví jako věrohodný i další letopočet, 
a to 1266, kdy se podle Seidlera objevují 
zprávy o patronátu kláštera nad koste-
lem. Lze se domnívat, že jako panský 
úředník měl k dispozici přesné, pouze 
vrchnosti však známé informace sloužící 
pro vnitřní potřeby panství. K této úvaze 

mě, kromě jiného, vedly zajímavé údaje 
o kostele podané správcem světelského 
velkostatku, Havlem Ebrmanem, v Sou-
pisu poddaných podle víry z roku 1651. 
Věřím, že v budoucnu něco podstatného 

prozradí i různé dosud nezpracované, po-
zapomenuté, po nejrůznějších archivech 
roztroušené, a pro nás zatím neznámé, 
písemnosti a dokumenty. 

– Nyní se zabýváte interiérem kostela. 
Můžete prozradit něco víc?

Ani zde není nouze o zvláštní a zcela 
nečekaná překvapení. Dovolím si ale říct, 
že bádání je velice složité. S kostelem 
i jeho zařízením je to stejné jako s jakou-
koliv jinou stavbou. Vyžaduje soustavnou 
údržbu. Stále se něco přestavuje, opra-
vuje, vylepšuje, stěhuje z místa na místo, 
vyměňuje za novější a modernější. Mít 
tak možnost vrátit se zpět třeba jen o 60 
let. To bychom se divili.

– Popis světelského kostela nacházíme 
i v poslední knize nedávno zesnulého 
Františka Drašnera nazvané Havlíč-

kobrodský poutník. Jak jej jako badatelka 
hodnotíte? 

Tuto pasáž jsem si samozřejmě s vel-
kým zájmem přečetla, dokonce několi-
krát po sobě. Velice mne zklamala, ale to 

by bylo na velmi dlouhé povídá-
ní. Jak vidím, jasné odpovědi na 
Vaši otázku se nevyhnu, takže, 
pokud souhlasíte, vyjádřím se 
v některém z příštích čísel zpra-
vodaje. 

– Budete výsledky své práce 
publikovat?

Něco málo se objeví v mém 
příspěvku pro almanach k 800. 
výročí Světlé, jinak dokončuji 
odbornou stať s názvem Interiér 
děkanského kostela sv. Václava 
ve Světlé nad Sázavou a jeho 
proměny během uplynulých 
osmi století, která vyjde ve 
vlastivědném sborníku Hav-
líčkobrodsko v roce 2007. V ní 
budou i všechny novinky z nej-
starších dějin kostela.

– S kým konzultujete své nové 
objevy?

To je čím dál tím větší pro-
blém. Naštěstí se mezi špič-
kovými odborníky, historiky, 
kunsthistoriky i heraldiky stále 
najdou i výjimeční lidé, ochotní 
kdykoliv pomoci, aniž by žádali 
tučný honorář. Cenných rad 
a obětavé pomoci se mi dostává 
i od několika oslovených řím-
skokatolických duchovních.

– Bádání určitě zabere hodně 
času. Kde jej berete?

Tato práce vyžaduje notnou 
dávku trpělivosti a nadšení pro 
věc. Ideální je, když se změní 

v trvalého koníčka přinášejícího radost. 
Musíte se na ni těšit, ale zároveň počítat 
s tím, že může být zbytečná a hlavně, 
že za ni nezískáte peníze ani slávu. Pak 
vlastně o nic nejde a čas nehraje zas tak 
velkou roli. 

– Na logu chystaných oslav je věž koste-
la. Jak se Vám líbí?

Velice. Stejnou radost mi udělalo i logo 
k seriálu „Otazníky kolem kostela“.

– Nejen za sebe, ale především za ty čte-
náře, kterým není historie lhostejná, bych 
Vám právě za tento seriál rád poděkoval, 
stejně jako za dlouhodobou spolupráci 
a zájem o historii našeho města.

Jaroslav Vála
Foto: Jaroslav Vála

Kresba: Jaroslav Cita
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Víte, že...

…od 10. prosince platí nový jízdní 
řád ČD? Malý regionální jízdní řád je 
zdarma k dispozici v informačním cen-
tru, které se v něm prezentuje reklamní 

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

Modeláři vystavovali v Akademii

V polovině listopadu vystavovali svě-
telští modeláři již pošesté své výrobky 
v důstojném prostředí zasedací síně 
Uměleckoprůmyslové akademie. I letos 
se mohli návštěvníci setkat s modely 
letadel stavitelů nejen ze Světlé, ale 
i z Chotěboře a Pelhřimova. 

Dominantu letošní expozice tvořily 
modely Ondry Rezlera – vystavoval sva-
hové kompozitové větroně, které létaly na 
mistrovství světa Viking Race v září ve 
Skotsku, dále větroně pro létání v termice 
a také největší model výstavy – kluzák 
s pomocným elektromotorem Windex 
o rozpětí 4 metry. 

Připravena byla rovněž výstavka tak-
zvaných historiků, což jsou v podstatě 
repliky modelů, které vznikly před více 
než 50 lety. Nejstarší předloha replik po-
cházela z roku 1936. Na rozdíl od svých 
předchůdců ale byly do většiny letadel 
namísto spalovacích motorů vestavěny 
elektromotory. 

Hodně byly letos zastoupeny různé po-
lomakety letadel poháněné elektromotory 

– stíhačky, jedno-, dvoj-, i trojplošníky, 
moderní sportovní letouny a historické 
stroje. 

Stálý účastník výstavy Jarda Jelínek, 
který se zabývá stavbou plastikových 
modelů, předváděl návštěvníkům stavbu 
diorama nazvaného Memento mori – scé-
ny s ruským tankem a německými vojáky 
z druhé světové války. Tank byl proveden 
do nejmenších detailů i v místech, kam 
téměř nebylo vidět. 

Výstavu navštívilo během tří dnů kolem 
500 lidí, především dětí. Ty se v hojné míře 
zúčastnily hlasovací ankety, která v sobotu 

odpoledne vyvrcholila losováním věcných 
cen. A jak bývá dobrým zvykem, největší 
stavebnice letadélek vyhrála děvčata a klu-
ci většinou zase jen smutně přihlíželi. 

Poděkování patří všem, kteří pomohli 
letošní výstavu zrealizovat: ing. J. Vodič-
kovi za poskytnutí zasedací místnosti, stu-

dentům, kteří pomáhali prostory připravit, 
modelářům, kteří zapůjčili svá díla a sa-
mozřejmě všem návštěvníkům, kteří nás 
znovu přesvědčili, že máme ve výstavách 
pokračovat i do budoucna. Na shledanou 
na 7. ročníku v říjnu či listopadu příštího 
roku.             M. Šimek, LMK Světlá n.. S.

upoutávkou spojenou s pozvánkou do 
středověkého podzemí.

-jv-
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Od 1. prosince 
změna ordinační doby očního oddělení 

ve Světlé n. S., Na Bradle 1113 (Domov důchodců)
úterý a čtvrtek 7:30 – 12:30 hod.
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 Vzácná návštěva zámku?                                                           -jv-

Sympozium Spolupráce a výzkum

1. listopadu proběhlo v prostorách 
Uměleckoprůmyslové akademie 
ve Světlé nad Sázavou již počtvrté 
setkání zástupců fi rem VID Bohe-
mia s. r. o. a Polpur s. r. o. z Tur-
nova s jejich obchodními partnery 
z celé České republiky, Slovenska 
a Polska. 

Firma VID Bohemia je producentem 
vysoce kvalitního prášku ze synte-
tického diamantu, zároveň se zabývá 
výrobou brusných nástrojů na bázi 
syntetického diamantu pro sklářský, 
keramický a lehký průmysl a pro-
dejem přidruženého příslušenství. 
V oblasti opracování křišťálového skla 
a keramiky je tato společnost promi-
nentním dodavatelem diamantových 
brusných kotoučů v ČR, na Slovensku 
a v Polsku. Výrobní program fi rmy 
Polpur zahrnuje širokou škálu lešticích 
a brousicích nástrojů, používaných 
především ve sklářském a bižuterním 
průmyslu. Obě fi rmy představovaly 
novinky, které uvádějí na trh.

Škola má možnost praktického 
předvedení, zájemci si tedy mohli 
odzkoušet vlastnosti nových materi-
álů a prodiskutovat s výrobci jejich 
použití v praxi. A protože fi rma VID 
věnuje část těchto výrobků škole za 
zvýhodněných obchodních podmínek, 
žáci již nyní v odborném výcviku pou-
žívají zcela nové materiály. V praxi se 
tedy nemůže stát, že by se naši bývalí 

Představitelé fi rem VID a Polpur při společné diskuzi

žáci setkali s brousicími kotouči, které 
by neznali.

Škola a fi rma Polpur se dohodly na 
spolupráci při zkoušení a testování 
nových materiálů v odborných dílnách 
naší školy. Tato činnost bude součástí 
absolventských prací studentů vyšší 
odborné školy.

Celá akce proběhla v přátelské atmo-
sféře a všichni organizátoři se již těší 
na další setkání.

  ing. Lenka Pinkasová

Česká křest́anská akademie

Máte dost předvánočního shonu? 
Zkuste umění!
Po delší odmlce připravila Místní skupi-

na ČKA ve Světlé n. S. další z řady svých 
akcí. Jde o projekci děl výtvarného umění 
spojenou s populárně-naučným výkladem 
zkušeného řečníka a velkého milovníka 
výtvarného umění Jaroslava Staňka. Pro-
jekce proběhne v úterý 19. prosince od 
19:30 hod. v zasedací místnosti střední 
školy v Sázavské ulici.

Ti, pro něž nejsou Vánoční slavnosti 
jen bezduchým závodem v počtu obdr-
žených dárků a tunách zkonzumovaných 
tuků a cukrů, ti, kteří hledají vůči takové 
plytkosti alternativu, mohou zkusit avizo-
vanou projekci. Jaroslav Staněk je provede 
dějinami výtvarného umění z hlediska 
zobrazování vánočních motivů od věků 
nejstarších až po dobu nastupujícího 
raného novověku. Zaměří se na první re-
fl exe Vánoc v umění, zvlášť bude sledovat 
epochu románskou a zvlášť gotickou, po-
zornost soustředí na všechny významné 
evropské školy i na první ztvárnění vá-
nočních motivů českými mistry. Stranou 
posléze nezůstane epocha renesanční 
a vše bude završeno výpravou do umění 
barokního, jež z hlediska vánočního kultu 
představuje epochu vrcholnou. To nejpod-
statnější však bude nepochybně procházet 
celým výkladem: Vánoční poselství o Na-
ději a Radosti vyjádřené uměním starých 
mistrů je srozumitelné všem lidem bez 
rozdílu vyznání. Hynek Bouchal
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Od uzávěrky do uzávěrky

Nová síť kolem hřiště v Čapkově ulici 
Foto: Jaroslav Vála

Nová ochranná zeď u mlýna
Foto: Jaroslav Vála

Ve středověkém podzemí pokračovaly 
práce na zajištění nestabilního úseku

Foto: Jaroslav Vála

Společnost PRAMEN CZ s. r. o. se pustila do sjednocení svých obchodů pod jednotnou 
značku, takže i prodejna Samka v Sázavské ulici dostala staronový název Pramen, jen 

mírně inovovaný o jakoby internetovou příponu .cz (foto: Jaroslav Vála)
Konec „žuly“ na světelském náměstí

Foto: J. Vála (1), J. Víšek (1)
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Gamakamera pro havlíčkobrodskou nemocnici

Nemocnice v Havlíčkově Brodě je 
opět o krok blíže k pořízení nového 
zařízení na oddělení nukleární me-
dicíny. Jedná se o vysoce moderní 
diagnostický přístroj – gamakame-
ru SPECT/CT, která umožní navíc 
kromě diagnostiky funkčnosti orgá-
nů i vytvoření obrazů lidského těla. 
Náklady na SPECT/CT činí 15 až 20 
milionů korun. 

Trojstrannou smlouvu o poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi městem Havlíčkův 
Brod jako poskytovatelem dotace, 
krajem Vysočina jako zřizovatelem 
konečného příjemce a příspěvkovou 
organizací Nemocnice Havlíčkův 
Brod jako konečným příjemcem dota-
ce podepsali slavnostně zástupci všech 
stran 1. listopadu. 

Vyšetření gamakamerou jsou jednou 
z možných zobrazovacích metod (ved-

le ultrazvuku, magnetické rezonance, 
výpočetní tomografie a klasického 
rentgenového snímku). Technikou 
označovanou jako scintigrafie se za-
bývá obor nukleární medicína. Jde 
o vyšetření, při kterých dochází k zob-
razení celého těla nebo jednotlivých 
orgánů či tkání. Pomocí přístroje se 
mohou provést určitá vyšetření, která 
nelze získat jinými diagnostickými 
metodami. Obrazy pořízené gama-
kamerou pak přispějí k přesnějšímu 
určení onemocnění, a tak i ke správné 
volbě léčby. Mezi nejčastější vyšetření 
patří scintigrafie skeletu, kdy se hleda-
jí metastazická ložiska různých nádo-
rů v kostní tkáni. Rovněž se pomocí 
radioaktivních preparátů velmi často 
vyšetřují nemoci ledvin, plic, zažíva-
cího traktu, štítné žlázy apod.

Jitka Svatošová, 
tisková mluvčí KÚ

Křišt́álové míče pro Irsko

Prestižní zakázku plnili světelští 
skláři v průběhu října a listopadu pro 
irského zákazníka Oran Galway Crys-
tal. Byly to sportovní trofeje v podobě 
fotbalových, golfových, tenisových 
a míčů galského fotbalu, který je v této 
ostrovní zemi doslova národním spor-
tem. Pro neznalého čtenáře –  tento 
sport je směsicí pravidel ragby a fotba-
lu, jaký známe. 

Křišťálové míče na podstavcích si 
u tohoto obchodníka se sklem objed-
naly asociace zmíněných sportů pro své 
tradiční ankety nejlepších a nejužiteč-
nějších sportovců. Toto vyhlašování je 
každého čtvrt roku přenášeno irským 
televizním kanálem RE 2. Luboš 
Kadlec, zástupce exportní organiza-
ce BCT, která prodej kolekce trofejí 
zprostředkovávala,  k tomu dodal: „Je 
to pro skláře ze Světlé pocta, vždyť tuto 
zakázku obdrželi již potřetí za sebou 
a vůbec nebylo lehké se prosadit v silné 
konkurenci výrobců křišťálového skla 
a splnit tvrdé podmínky zákazníka, ve-
lice náročného na kvalitu. Přesné vzory 
skleněných míčů si zahraniční zákazník 
dodal sám a pro nás to byla počínaje 
zhotovením forem přes broušení deko-
ru a zabalením konče jen a jen ruční 
práce. Firma Oran Galway Crystal je 
jedním z předních prodejců křišťálu na 
irském trhu. Dodává zboží jak do vel-
kých obchodních řetězců, tak i do ma-
lých exklusivních obchodů. V příštím 
roce hodlá realizovat zakázky v objemu 
60 milionů korun pro světelské skláře.“ 

Text a foto: jív

Betlémské světlo bude opět na světelském nádraží

Ne všichni vědí co je 
akce Betlémské světlo, 
a jak se zrodila její no-
vodobá historie. V ro-
ce 1986  si pracovníci 
rozhlasu v rakouském 

Linci přáli něčím ozvláštnit svoji tradič-
ní sbírku Světlo ve tmě, určenou dětem 
se zrakovým handicapem. Dostali nápad 
dopravit před Vánocemi do Rakouska 
světlo z Betléma jako poděkování těm, 
kteří ochotně jakýmkoliv způsobem 
přispívají postiženým dětem. Po složi-
tých jednáních pracovníků rakouského 
rozhlasu s leteckou společností AVA 
a cestovní kanceláří Raiffeisen bylo do-
hodnuto, že jedno zrakově postižené dítě 
a malý televizní štáb pojedou do Ježíšo-
va rodiště Betléma pro světlo zdarma. 
Byla k tomu zapotřebí spousta povolení 
a bezpečnostních opatření, ale díky 
ochotě všech zainteresovaných stran se 
podařilo celou akci dotáhnout včas do 
úspěšného konce. A tak se zrodila novo-
dobá éra Betlémského světla. 

Od toho roku se pravidelně na začátku 
prosince vydává jedno vybrané zrakově 
postižené dítě na cestu do Betléma, aby 
přivezlo malý plamínek naděje. V po-
lovině prosince se potom pravidelně 
sjíždějí delegace skautů z celé Evropy 

do Vídně, aby po ekumenické boho-
službě převzaly světlo symbolizující mír 
a lásku k bližnímu, které se od té chvíle 
lavinovitě šíří po celé Evropě. V naší 
republice se historie Betlémského světla 
píše od roku 1989, kdy ho poprvé při-
vezli exiloví skauti do Českého rozhlasu 
a tam si ho mohli připálit a odnést domů 
všichni zájemci z řad široké veřejnosti. 
I u nás se tak zrodil další vánoční zvyk 
a pomalu se stává obyčejem patřícím 
k vánočním svátkům. Je to poděkování 
a poselství míru všem lidem dobré vůle 
a rozhodně nepatří pouze věřícím. 

Ne všichni vědí, že si vzácný plamí-
nek z Betléma, který by měl hořet i na 
našem prostřeném štědrovečerním stole, 
mohou tradičně připálit též na vlakovém 
nádraží ve Světlé. Brněnští skauti přive-
zou světlo z Betléma vlakem v neděli 17. 
prosince a od toho dne si jej může každý 
připálit ve vestibulu dopravní kance-
láře. Zaměstnanci stanice ČD budou 
betlémský ohýnek opatrovat, stejně jako 
každým rokem, až do odpoledních ho-
din Štědrého dne. Proto nebude žádnou 
tragedií, když někomu doma již dříve 
donesené světýlko zhasne a kdykoliv si 
bude moci na nádraží další ze symbolů 
Vánoc opět připálit. 

Text a foto: jív
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Šachisté ŠK Sklo Bohemia si zahrá-
li na 17. Mistrovství Čech mládeže 
v šachu, které se uskutečnilo od 21. do 
29. října v Jánských Lázních. Turnaje 
všech kategorií se hrály na 9 kol, to zna-
mená, že na každého účastníka čekalo 
9 partií. 

Tomáš Tvrdý reprezentoval světelský 
šach v kategorii do 14 let. Od šachovni-
ce odcházel čtyřikrát poražen, remízy 
uhrál s Wagnerem (České Budějovice) 
a Krejčím (Říčany). Zvítězil nad Zork-
lerovou z Mladé Boleslavi, Wallerenem 
a Rosenbaumovou (oba ze Zdic). Uhrál 
tedy 4 body z devíti možných a obsadil tak 
44. místo ze čtyřiašedesáti startujících.

Ostatní zástupci Světlé hráli doprovod-
né turnaje šampionátu Čech. V turnaji 
FIDE Open určeném pro hráče s 1850 
ELO body a výš to byli Martin Štukheil 
a Tomáš Rosecký a zajímavostí bylo, že 
ani jeden z nich nevyhrál partii a body 
sbírali za samé remízy. První z této dvoji-
ce jich měl na svém kontě 7 a jen dvakrát 
tedy prohrál a s 3,5 body obsadil 32. příč-
ku. O jedno místo hůře skončil Rosecký 
s šesti remízami.

V národním turnaji OPEN pro hráče do 
1850 ELO mezi jedenašedesáti startujícími 

hráli tři šachisté ze Světlé a největšího 
úspěchu dosáhl Vlastimil Mareš, který 
v devíti partiích nepoznal hořkost porážky. 
Uhrál 5,5 bodu, když porazil Chmelíka 
z Lanškrounu a Krejčího z Teplic, k tomu 
přidal sedm nerozhodných výsledků, a by-
lo z toho krásné 13. místo v tak početném 
poli soupeřů. O bod méně nasbíral Michal 
Dřínovský, který dokázal čtyřikrát zvítězit 
(Vošta – Líně, Slazanský – Klášterec n. O., 
Jodas – Teplice, Kumžák – Ústí n. L.) 
a remízu uhrál s Krejčím z Teplic, skončil 
v polovině startovního pole. Posledním 
zástupcem Světlé v Jánských Lázních byl 
Michal Mašek. Ten měl na svém kontě tři 
výhry a jednu remízu, 3,5 bodu mu stačilo 
na 50. místo.   jív

Foto: Vlastimil Mareš

Martin Štukheil

Nekamenujme ledaře z Pěšinek

V čase, kdy se toto prosincové číslo 
Světelského zpravodaje dostává do 
rukou čtenářů, se na zimním stadionu 
v Pěšinkách už jistě bruslí. Ale o měsíc 
dříve bylo mnoho těch, kteří žehrali na 
provozovatele světelského zimního sta-
dionu, že ani ve druhém listopadovém 
týdnu není led, zatímco všechny ostatní 
zimní stadiony v okolí jsou dávno v pro-
vozu. 

Za vše může zastaralé mrazicí zařízení. 
Na novějších stadionech s modernější 
technologií si prostě předem určí datum, 
kdy začnou mrazit, a v několika málo 
dnech se bruslí. Je to možná komické, ale 
když si chtějí na ZS v Pěšinkách napláno-
vat zahájení výroby ledu, musí se „výboři“ 
HC Sklo Bohemia nejprve podívat do 
kalendáře, aby zjistili, kdy má jít měsíc 
do úplňku. To je totiž největší pravdě-
podobnost, že noční teploty klesnou pod 
nulu a ochladí se i přes den. Leč počasí 
začátkem listopadu si s ledaři zalaškovalo. 
V pondělí 6. listopadu, kdy měli hokejisté 
HC Sklo Bohemia již trénovat na svém 
ledě, byla teplota vzduchu o předcházející 
noci +5 °C a k tomu navíc vanul teplý vítr, 
dopoledne bylo ještě o dva stupně tepleji. 
Kompresory šly sice na plný výkon, ale 

pro výrobu dostatečné vrstvy ledu to bylo 
málo. Sama mrazicí technologie v Pěšin-
kách připomíná skanzen, vždyť například 
na typových štítcích obřích kompresorů 
z ČKD Choceň je vyražen rok výroby 
1978 a vlivem zastaralého zařízení se výro-

6. listopad – ledová plocha ještě 
s kalužemi vody

Ledař strojník Jaroslav Kubát při obsluze 
zastaralého mrazicího zařízení

ba ledu pořádně prodražuje. Samostatnou 
kapitolou jsou také kabiny mládežnických 
družstev. Zejména maminky nejmenších 
hokejistů by mohly vyprávět. To když 
kupříkladu svému pětiletému nebo šestile-
tému „Jágrovi“ obléknou ribano i chrániče 
a on si vzpomene, že chce jít čůrat.

Tenkrát, v roce 1983, když náš „zimá-
ček“ zahajoval provoz, jsme byli nadšení, 
že máme kde bruslit, ve Světlé pořádně 
ožil hokej, ale jak stadion bez nutné mo-
dernizace stárnul, nadšení vyprchávalo. 
Vše by vyřešila pořádná finanční injekce, 
ale poradí někdo, kde na ni vzít? Proto 
zatím uberme na nárocích a buďme rádi, 
že máme ve Světlé umělý led, ledaři dělají 
co mohou. 

Text a foto: jív

Na šachovém mistrovství



Světelský zpravodaj prosinec 2006 strana 20 strana 21 prosinec 2006 Světelský zpravodaj 

Fotbal řečí čísel a tabulek

Ve sportu se traduje, že úspěšnost klubu 
se hodnotí podle postavení prvního muž-
stva v tabulce soutěže. V případě fotba-
listů FK Sklo Bohemia by bylo podobné 
hodnocení vůči zbývajícím sedmi týmům 
nespravedlivé. Je pravdou, že A mužstvo 

Světlé přezimuje v tabulce krajského pře-
boru na posledním – 14. místě s osmi body 
za pouhá dvě vítězství a dvě remízy z tři-
nácti podzimních zápasů. I brankové skó-
re je nepříjemně pasivní, 10:35. Ta pozice 
však není beznadějná, vždyť třináctá Vel-
ká Bíteš má stejný počet bodů a dvanácté 
Okříšky jich nasbíraly 12, ale…

B družstvo, tedy jakási rezerva pro prv-
ní mužstvo, v roli nováčka okresního pře-
boru mělo být po podzimní části soutěže 
asi o nějakou příčku výš, než je 11. místo 
s dvanácti body za tři vítězství, stejný 
počet nerozhodných výsledků a sedm 
proher.

Mužstvo starých pánů pod hlavičkou 
FK Sklo Bohemia C, vedené trenérem Ja-
roslavem Veselským, hraje ve IV. třídě pro 
radost věrných diváků a hlavně pro radost 
svoji. 6. místo po podzimu v konkurenci 
věkem mnohem mladších týmů je sku-
tečně úspěch, vždyť v zápasech nastupují 
i hráči s padesátkou na krku a další si ji 
připomenou v brzké době. 6 vítězství a 5 
proher to je aktivní poměr stejně jako ten 
brankový 27:26, a to ještě chybí odložený 

zápas s posledním „béčkem“ Okrouhlice. 
Mužstvo dorostu v trenérské péči Petera 

Roštára v I. třídě kraje si svůj podzimní 
účet pokazilo v předehrávce I. jarního 
kola na půdě třetích Černovic, odkud si 
přivezlo potupnou porážku 0:6. Do jara 

tak půjdou dorostenci Světlé z 9. místa ta-
bulky s vyrovnaným poměrem úspěšných 
a neúspěšných zápasu 5:5, a k tomu ještě 

Tým starších žáků. Horní řada zleva: D. Suchý, trenér J. Jakšl, D. Mička, O. Šemík, 
O. Dvořák, R. Choutka, P. Choutka, J. Chrt, M. Proněk, M. Jelínek, J. Bártl a trenér 

F. Polák. Dolní řada zleva: D. Prášek, P. Čihák, F. Špaček, P. Ryšavý, J. Vaňásek, 
Z. Klement, M. Muzikář a J. Šrámek

Trenér Pavel Bárta padl

V úterý 31. října, po předchozí nedělní 
domácí prohře A mužstva s TJ Nová Ves 
v krajském přeboru, se sešel výbor FK 
Sklo Bohemia na mimořádném jednání, 
aby se zabýval neutěšenou situací muž-
stva. Po dlouhém jednání se členové vý-
boru rozhodli odvolat od prvního mužstva 
trenéra Pavla Bártu. Došlo k oboustranné 
dohodě o ukončení trenérské činnosti Pav-
la Bárty v klubu. Pro Světelský zpravodaj 
se k tomuto nepopulárnímu kroku vyjád-
řil sám předseda FK Sklo Bohemia Světlá 
n. S. Stanislav Vaněk:

„Hlavním důvodem tohoto řešení byly 
neuspokojivé výsledky a postavení muž-
stva v tabulce. Atmosféra uvnitř mužstva 
nebyla dobrá, a tak jsme se rozhodli si-
tuaci neprodleně řešit, ač jsme původně 

zamýšleli, že necháme doběhnout podzim, 
a poté v klidu o situaci jednat. Došli jsme 
k závěru, že mužstvo potřebuje nový im-
puls, zvednout psychiku. V době rozhodo-
vání byly před námi ještě dva podzimní ▶

4 remízy. I skóre brankové je „fifty-fifty“  
27:27. 

Starší žáci pod vedením trenérského tri-
umvirátu František Polák, Martin Tvrdík 
a Josef Jakšl jsou sice v I. třídě kraje po 
podzimu až na 10. příčce se ziskem devíti 
bodů za tři vítězství, ale stejný počet bodů 
mají týmy na 9. a 11. místě, a navíc podle 
trenéra Poláka šli kluci v posledních zápa-
sech herně nahoru. Proto při poctivé zimní 
přípravě to trenérům dává víru v lepší 
jarní výsledky.

Nejlepší výsledky v podzimních zápa-
sech měli mladší žáci hrající stejně jako 
starší žáci I. krajskou třídu. Svěřenci 
trenérů Poláka a Tvrdíka i přes nesehraný 
zápas posledního kola v Třešti jsou po 
podzimu na třetím místě tabulky se zis-
kem 23 bodů za 7 vítězství, 2 remízy a jen 
jedinou prohru.

Zatím neuspokojivé výsledky mělo 
družstvo starší přípravky, přece jenom se 
projevily výpadky v tréninku zapříčiněné 
zaneprázdněním v zaměstnání trenéra 
Martina Kroužka. Chlapci jsou po pod-
zimu na posledním místě tabulky bez 
jediného bodu. Zato nejmladší fotbalisté, 
družstvo mladší přípravky pod vedením 
trenéra Jaroslava Kadlece, prokázali 
v podzimních zápasech krajského přeboru 
značný výkonnostní vzestup. Zimu pře-
čkají na pěkném 6. místě s 15 body, kdy 
pětkrát zvítězili a devětkrát odešli ze hřiš-
tě se svěšenými hlavami. Po předcházející 
sezoně to je úspěch.  Text a foto: jív

Předseda FK Sklo Bohemia
Stanislav Vaněk
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zápasy a mužstvu šlo o každý bod. 
Později bylo předehrávání prvního jarní-
ho kola zrušeno, a před mužstvem tak zů-
stal pouze zápas ve Ždírci. Dohodli jsme se 
s úspěšným trenérem mládeže Františkem 
Polákem na vedení „áčka“ do konce pod-
zimu. Jsme přesvědčeni, že právě Fanda 
Polák dá mužstvu to, co nejvíc potřebuje. 
Chceme co nejdříve sehnat k prvnímu 
mužstvu nového trenéra, nějaké představy 
máme, ale jsme na začátku jednání, proto 
konkrétní jméno neuvádíme. Jediné co 
můžeme odtajnit – s největší pravděpo-
dobností to po dlouhé době nebude trenér 
ze Světlé. Také jsme si řekli, že na některé 
posty v mužstvu budeme hledat posily. 
Z toho všeho vyplývá jednoznačný cíl: 
záchrana v krajském přeboru.“ 

Text a foto: jív

▶ Florbal

Velice často je možné potkat některé 
žáky ze školy v Lánecké ulici s plastový-
mi, pro někoho stále ještě nezvyklými, ho-
kejkami. Jsou to hokejky na florbal. Kde se 
vzal stále ještě mladý, ale v současné době 
nejrychleji se rozvíjející sport u nás? Podle 
historiků vznikl tento sport v 50. letech 
minulého století v USA, kde jej začínala 
mládež hrát v halách s hokejkami a plasto-

vým pukem. O dvacet let později se tento 
rychlý kolektivní sport dostal do Švédska, 
ale to se již hrálo s lehkým míčkem z umě-
lé hmoty. Postupně se florbal šířil po celé 
Evropě, v roce 1992 vznikla Česká florba-
lová unie a od té doby popularita tohoto 
halového sportu, nenáročného na vybave-
ní, roste u nás závratnou rychlostí. Vždyť 
máme již více než 21 000 registrovaných 
hráčů a mnozí další hrají florbal jen tak 
rekreačně pro radost. Nejcharakteristič-
tější znaky tohoto sportovního odvětví 
jsou, že každé družstvo má na hřišti šest 
hráčů, z toho je jeden brankář, který nemá 
hokejku, chytá v rukavicích a obličej si 
chrání maskou. Hraje se s hokejkou a plas-
tovým míčkem v hale nebo tělocvičně 
a hrací doba je dle pravidel 3 x 20 minut, 
výjimečně i 2 x 15 minut. Střídání hráčů 
se může provádět kdykoliv během utkání 
a bez omezení počtu střídání.

V ZŠ v Lánecké ulici se florbal uchytil 
velice dobře, mají tam hned několik flor-

Družstvo ZŠ Lánecká, které reprezentovalo školu v okrskovém kole Přeboru škol.
Stojící zleva: M. Cihlář, R. Choutka, O. Šemík, R. Závorka, A. Kratochvíl a kouč 

T. Rosecký. Klečící zleva: J. Petřík, L. Procházka a M. Moravec. 
Ležící brankář J. Vosyka

balových kroužků na I. a II. stupni, které 
vedou učitelé Tomáš Rosecký, Martin 
Sýkora a Zdena Lebedová, hrají ho i děti 
ze školní družiny s Janou Křížovou. Škola 
se pravidelně zúčastňuje Přeboru škol ve 
florbale, před dvěma lety dokonce druž-
stvo ZŠ Lánecká obsadilo 2. místo mezi 
školami z celého okresu. V listopadu se 
hrálo v tělocvičně v Lánecké okrskové 

kolo, ze kterého dvě nejlepší družstva po-
stoupila do okresního finále v Havlíčkově 
Brodě. Hrálo se ve dvou skupinách a první 
dva týmy z každé skupiny hrály semifiná-
le o dvě postupová místa. Družstvo pořá-
dající školy, koučované učitelem Tomášem 
Roseckým, uhrálo ve skupině A nejprve 
remízu 1:1 s největším favoritem ZŠ Štáf-
lova Havlíčkův Brod a potom podlehlo 
těsně 0:1 se ZŠ Konečná Havlíčkův Brod, 
bylo z toho třetí místo ve skupině a do 
semifinále postoupila obě družstva z Hav-
líčkova Brodu. V semifinále o postup do 
okresního finále porazila ZŠ Štáflova tým 
ZŠ Golčův Jeníkov vysoko 4:1 a ZŠ Ko-
nečná zvítězila 5:4 nad havlíčkobrodskou 
ZŠ V Sadech. Do okresního finále tedy 
postoupily ZŠ Štáflova a ZŠ Konečná.

V letošním školním roce chtějí na ZŠ 
v Lánecké ulici ještě uspořádat přebor 
školy v kategoriích 6. a 7. třídy a 8. a 9. 
třídy. 

Text a foto: jív

Pravdivá tečka za podzimem 
krajského přeboru

Nevděčný úkol dostal fotbalový veterán 
František Polák – dokormidlovat poslední 
mužstvo krajského přeboru do konce pod-
zimní části soutěže. Před hráči i trenérem 
byl poslední zápas podzimu, utkání na 
hřišti na jaře ještě divizního Ždírce. Výsle-
dek utkání byl obrazem celého podzimu, 
mužstvo dirigované z lavičky Františkem 
Polákem obdrželo pět gólů do vlastní sítě 
a z mnoha šancí vstřelilo jen jeden. A co 
pověděl trenér pro jeden zápas po posled-
ním podzimním hvizdu ve ždírecké kabi-
ně „svým“ svěřencům?

„Ta slova nejsou z větší části publikova-
telná, ale bylo to něco v tom smyslu, že 
jsem hráčům pěkně od plic řekl, že nejsou 
ochotní fotbalu něco obětovat, chybí jim 
na hřišti srdce, při hře jsou nedisciplino-
vaní. Cestu k lepším výsledkům musí začít 
hledat u sebe. Pokud se tak nestane, potom 
nepomůže žádný trenér, ani kdyby to byl 
sám Brückner.“

Ve Ždírci využil trenér Polák plný počet 
povolených střídání hráčů v poli, 

ale k lepšímu výkonu mužstva to stejně 
nepomohlo
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       Turistika

V polovině listopadu se konal již 
35.  ročník populárního dálkového po-
chodu Za posledním puchýřem, který 
je jakýmsi symbolickým zakončením 
turistické sezony. Jeho pořadatelem je 
každý rok jiný odbor Klubu českých 
turistů, tentokráte to byl KČT Krušné 
hory Sokolov.

Účastníci se mohli na vlastní oči pře-
svědčit, že Sokolovsko zdaleka není pouze 
regionem povrchových dolů v hnědouhel-
né pánvi, jak se mnozí před lety učili ve 
škole. Nachází se v krásném prostředí pod 
hřebenem Krušných hor nedaleko Karlo-
vých Varů a Františkových Lázní. Z Kruš-
nohorské hornatiny sem zasahuje pohoří 
Smrčiny, z Karlovarské vrchoviny Slav-
kovský les, dominantní řekou je Ohře.

Na pátek bylo pro předem přihlášené 
zájemce připraveno několik variant auto-
busových zájezdů po okolí, v sobotu se ko-
nal vlastní pochod zařazený do IVV, jehož 
se na několika trasách zúčastnilo na 1450 
turistů. Večer byla uspořádána turistické 
zábava a v neděli se mohli turisté vydat 
na dvě kratší trasy do blízkém okolí nebo 
v rámci desetikilometrové městské trasy 
IVV absolvovat výstup na rozhlednu Hard 
a návštěvu sokolovského zámku, v němž 
se kromě muzea nacházela výstava Zanik-
lé obce na Sokolovsku pořádaná společně 
Krajským muzeem Sokolov a odborem 
KČT Krušné hory. Text a foto: -jv-

Vítěz v seriálu Běžec Vysočiny

Čtyřicetiletý Světelák František Tichý 
se stal vítězem 31. ročníku dnes již uzná-
vaného devatenáctidílného běžeckého 
seriálu Běžec Vysočiny v kategorii 40 

– 49 let. Běhá v dresu Turbo CHS Chotě-
boř, ale sám si určuje tréninkové dávky, 
které většinou absolvuje sám na silnicích 
v okolí Světlé, někdy mu dělá partnerku 
manželka. V letošním seriálu dokázal zví-
tězit ve třinácti závodech, a právem tak při 
závěrečné korunovaci vítězů stanul ve své 
věkové kategorii na stupni nejvyšším. 

Běžec Vysočiny je uznávaným bě-
žeckým seriálem již z toho důvodu, že 
celkový úspěch v něm je známkou vše-
strannosti, protože zahrnuje závody po 
celé Vysočině na dráze, silniční i krosy 
s celkovou délkou závodů za celou se-
zonu více než 228 km. Je pochopitelné, 
že běžec Tichý musí v přípravě naběhat 
těch kilometrů mnohem víc. Sám k tomu 
říká: „V sezoně si naběhané kilometry ne-
počítám, běhám tak, jak potřebuji, hlavně 
abych byl na každý závod dobře připrave-
ný. Dobrou fyzickou přípravou pro mě je 
samotné zaměstnání, pracuji jako zedník. 
Jiné to je v zimních měsících, kdy ve své 
profesi nemám práci. To trénuji dvoufá-
zově a kilometry si tak trochu počítám, 
každý den jich je 30 až 40.“ Na otázku jak 
a kdy se k běhání dostal, František Tichý 

odpověděl: „Dříve jsem jezdil závodně na 
kole a myslím, že dobře, vždyť jsem měl 
naději, že na vojnu narukuji do cyklistické 
Dukly. Ale nakonec to nevyšlo a čekala mě 
služba u normální jednotky a na závodní 
kolo jsem musel zapomenout. To bylo před 
dvaceti roky. Po návratu z vojny jsem se 
již nedokázal dostat na potřebnou cyklis-
tickou výkonnost, proto jsem začal běhat 
a docela mě to chytlo, jinak bych u toho 
tak dlouho nevydržel. Dnes již v rodině 
neběhám sám, po závodech se mnou jezdí 
dcera Klára, která jinak běhá v barvách 
SKP Hvězda Pardubice, a syn František, 
navíc manželka nám dělá potřebný servis. 
Jsme tedy sportem posedlá rodina, o to víc 
mě mé běhání těší.“

Text a foto:  jív

Úspěšný atlet František Tichý

Radostné vyšlápnutí do roku 2007

Vám přeje

KČT Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou

       Turistika




