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Krásné Vánoce
Blíží se konec dalšího kalendářního 

roku a s ním přicházejí svátky, na které 
se všichni bezesporu těšíme. Chvíle 
klidu a pohody v kruhu blízkých dávají 
zapomenout na celoroční stres a shon, 
každý se prostě snaží prožít krásné 
Vánoce. 

Tenhle pojem má ovšem pro každého 
trochu jiný význam. Malé děti se těší na 
dárky pod stromečkem, ty větší na vol-
né dny prázdnin, dospělí na to, že rodina 
bude pohromadě a něžnější část popula-
ce si určitě oddychne od předvánočních 
nákupů a pečení cukroví. Ano, krásné 
Vánoce mohou být velice subjektivní 
záležitostí. Rozhodně za ně nelze po-
važovat splnění nějakých materiálních 
tužeb, „o tom to rozhodně není.“ 

Když se tak zamýšlím, co které Váno-
ce pro mě znamenaly, nemůžu vynechat 

Slovo úvodem

těch několik svátků, které jsem strávil na 
cestách. Z nich jsem si přivezl nejeden 
milý zážitek. Před dvěma lety jsem o Vá-
nocích podnikal se svými dvěma studenty 
pěší přechod ostrova Madeira a na Štědrý 
den jsme si vylezli nejvyšší horu ostrova. 
Moc příjemný dárek, který pro tuláky hod-
ně znamenal. Večer jsme pak našli nocleh 
v patrových garážích jednoho z městeček. 
Beton, karimatka a spacák, seděli jsme 
na zemi opření o bágl. Žádné stromky, 
cukroví, svíčky, dárky. Ťukli jsme si na 
zdraví třetinkou místního piva, a to bylo 
vše. Skromná suchá krmě, co nám vy-
daly batohy, byla naší večeří.  Venku se 
hnala bouřka a my trávili čas povídáním 
o životních hodnotách, minulosti, přítom-
nosti i budoucnosti. O tom, jak je důležité 
mít kamarády a cíl, za kterým v životě jít. 
Společnost nám dělala jen kráva, volně se 
pasoucí na travnaté střeše garáží. Tyhle 

Vánoce byly ve znamení zážitků, nikoliv 
materiálních hodnot. Po návratu kluci 
tvrdili, že to byly jedny z nejprímo-
vějších Vánoc v jejich životech. Proč? 
Právě pro onu duchovní stravu, zážitky, 
které jim nikdo nevezme. Vrátili jsme se 
všichni bohatší a jiní. S myšlenkou, že 
to, co je v životech důležité, jsou báječní 
lidé a ne nějaký pomíjivý materialismus, 
v který se často Vánoce v moderní spo-
lečnosti zvrhnou. 

Přeji tedy všem našim příznivcům 
jménem redakční rady co nejbáječnější 
Vánoce, spoustu pohody, skvělých lidí 
kolem dokola, pevné zdraví a samo-
zřejmě i příjemné chvíle s naším Svě-
telským zpravodajem. Na shledanou 
v novém roce 2008, který bude zajisté 
ještě lepší, než byl ten předchozí. 

-mš-

Vánoční slovo starostky

nad Sázavou. Rok byl zahájen vel-
kolepým ohňostrojem, který se stal 
předzvěstí velkých oslav. V průběhu 
celého roku probíhaly kulturní, sportov-
ní a společenské akce. Z velkého výčtu 
připomenu březnové otvírání turistické 
sezony, pořádané KČT Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou, v květnu otevření 
dopravního hřiště s celookresní soutěží 
BESIP pro ZŠ, hasičský den spojený 
s oslavou 130 let hasičského sboru, jízdu 
veteránů, spanilou jízdu mopedů, Po-
hádkový les v Josefodole. V červnu se 
nám představil VI. ročník folklorního 
festivalu „Horácko zpívá a tančí“. Pořa-
datelem bylo kulturní zařízení KyTICe 
ve spolupráci s folklorním souborem 
Škubánek, Horáckým folklorním sdru-
žením a Folklorním sdružením ČR. Po 
čtyřleté odmlce se představil symfonic-
ký orchestr Region, který ve spolupráci 
se smíšeným pěveckým sborem Gaude-
amus ze Světlé a pěveckým sborem Ja-
soň z Havlíčkova Brodu připravil Večer 
operetních melodií. 

Vrcholem oslav byla akce, kterou po-
řádalo město ve spolupráci s Vlastivěd-
ným spolkem Světelsko „Není pokoje na 
tomto světě“. V průběhu víkendu 15. až 
16. června probíhal program v prosto-
rách světelského zámku a zámeckého 

parku. Součástí této akce bylo slavnostní 
otevření pamětní síně a křest almanachu, 
v parku probíhala řada doprovodných 
programů – děti ze ZŠ Komenského se 
svým Pravěkem, stánky řemesel, šer-
míři atd. Akci podpořil smíšený sbor 
Gaudeamus. Celá akce byla zakončena 
velkým ohňostrojem.

Vedle těchto hlavních pilířů oslav, pro-
bíhaly další drobné akce, které pořádaly 
různé kluby, spolky a sdružení. Jednalo 
se například o turnaje o pohár starostky 

– fotbalový turnaj mladších žáků, 6. roč-
ník v malém fotbale, turnaj benjamínků 
HC Sklo Bohemia. Se svými akcemi se 
připojilo Myslivecké sdružení a Svaz 
rybářů.

Téměř všech akcí jsem se osobně 
účastnila. Velice mě potěšilo, jaký po-
tenciál město má, kolik lidí se věnuje 
nezištně zájmové činnosti, kolik lidí svůj 
čas věnuje práci s dětmi. Vážím si toho.

Pořádané akce v rámci oslav nemalou 
měrou přispěly k prezentaci našeho 
města daleko za hranicemi regionu.

Za organizaci oslav patří poděkování 
organizačnímu výboru, zaměstnancům 
příspěvkové organizace KyTICe, čle-
nům Vlastivědného spolku Světelsko, 
školám, sportovcům, všem spolkům 
a sdružením. Velké poděkování pa-

V době, kdy se Vám dostane do rukou 
vánoční číslo Světelského zpravodaje, 
bude nás dělit jen pár dnů od rozzáře-
ných vánočních stromků a od závěru 
roku. Tento čas mě vede k zamyšlení, 
jaký byl ten minulý rok.

Pro naše město byl rok 2007 rokem 
jubilejním, byl ve znamení oslav 800. 
výročí první písemné zmínky o Světlé 
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Schůze rady 15. října

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Věra Tyčová, Mgr. Jan Tourek, 
Mgr. Jana Kupčíková, Ing. Luboš Vacek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Ing. Jiří Moučka, 
hosté: Josef Hnik, ředitel SC města Světlá 
n. S.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání.

RM Světlá n. S. vyslechla informaci 
starostky o průběhu návštěvy vedení 
města Světlá n. S. v italském Spilimber-
gu. Návštěva byla v duchu poznání města, 
vyhledávání příležitostí k možné další 
spolupráci.

Ředitel SC Světlá n. S. předložil mate-
riál, ve kterém žádá schválení navýšení 
počtu zaměstnanců pro rok 2008 o pět 
pracovníků (1 x pomocný kuchař v DD, 
1 x SZP – zdravotní sestra v DD, 2 x PSS 
– ošetřovatel v DD a 1 x PSS – pečovatel-
ka v PS). Navýšení pracovníků nebude 
představovat další nároky na rozpočet 
města. Dále požaduje nákup průmyslové 
pračky pro PS. Pračku si zaplatí z fondu.

RM Světlá n. S. po projednání schvalu-
je zvýšení počtu zaměstnanců Sociálního 
centra města Světlá n. S. o 5 pracovníků. 
Schvaluje převedení finanční částky ve 
výši 67 620 Kč z rezervního fondu SC 
města Světlá n. S. do fondu reprodukce 
SC za účelem nákupu průmyslové auto-
matické pračky pro PS. Zajistí: ředitel SC 
města Světlá n. S., termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje změnu člena ústřední inventarizační 
komise města Světlá n. S. pro zajištění 
agendy spojené s inventarizací majetku 
a závazků města Světlá n. S. pro rok 
2007, a to místo paní Jaroslavy Trtíkové 
paní Ilonu Hladíkovou. Bere na vědomí 
Příkaz č. 1/2007 k provedení řádné in-
ventarizace majetku a závazků pro rok 
2007. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání bere na 
vědomí informace o iniciativách týka-
jících se novely zákona o rozpočtovém 
určení daní a pověřuje starostku města 
tyto záležitosti nadále sledovat a podávat 
informace. Zajistí: starostka města, ter-
mín: 31. 12. 2007. 

V měsíci květnu 1999 byl založen měs-
ty Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Cho-
těboř, Přibyslav a Světlá n. S. Nadační 
fond Policie ČR, okresní ředitelství Hav-
líčkův Brod. Vzhledem k tomu, že v sou-

časné době již tento fond pozbyl význam 
a svůj úkol již splnil, navrhuje por. Josef 
Trtík (jednatel fondu) jeho zrušení. RM 
Světlá n. S. po projednání doporučuje za-
stupitelstvu zrušit Nadační fond Policie 
ČR, okresní ředitelství Havlíčkův Brod 
k 31. 12. 2007. Zajistí: starostka města, 
termín: 28. 11. 2007. 

Vzhledem k tomu, že město Světlá 
n. S. je spolupořadatelem 9. ročníku 
Běhu Terryho Foxe ve Světlé n. S., kte-
rý se koná dne 18. října, pověřuje Rada 
města Světlá n. S. paní Jaroslavu Holoub-
kovou zapečetěním pokladniček za úče-
lem konání humanitární sbírky. Zajistí: 
tajemnice komise pro koordinaci sportů, 
termín: 18. 10. 2007.

RM Světlá n. S. projednala materiál 
bytové komise a souhlasí se zamýšlenou 
změnou v bytě Sázavská 546, Světlá 
n. S. s tím, že změna bude provedena 
vlastními silami nájemníka, správce bytů 

– TBS Světlá n. S. – uhradí materiál.
Doporučuje instalaci elektroměru v by-

tě č. 8 v čp. 940 po p. Černém na náklady 
města s tím, že náklady budou následně 
vymáhány na bývalém nájemníkovi, tj. 
p. Černém.

Schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 
1+1 v čp. 940 paní Jidřišce Kemrové, 
náhradník Ivana Šebestová. Neprodlou-
žení nájemní smlouvy na byt 1+2 v Čap-
kově ul. 487. Nájemní smlouva končí 
30. 11. 2007.

Výpověď nájemní smlouvy bez přivo-
lení soudu z důvodu dluhu na nájemném 
u 4 neplatičů a v jednom případě z důvo-
du užívání dvou bytů. Zajistí: TBS Světlá 
n. S., tajemnice bytové komise, termín: 
ihned.

RM Světlá n. S. projednala žádost řím-
skokatolické farnosti – děkanství Světlá 
n. S. o začlenění kostela sv. Václava s při-
lehlým prostranstvím a budovy děkanství 
do připravovaného projektu revitalizace 
náměstí ve Světlé n. S. Dále projednala 
nabídku římskokatolické farnosti zpří-
stupnění věže kostela veřejnosti. K tomu 
je nutné zajistit celkové posouzení stavu 
interiéru věže kostela sv. Václava.

RM bere na vědomí informaci starost-
ky, že dne 22. října od 10 hod. zde bude 
setkání volených zástupců z Posázaví, 
na kterém bude představena aktuální 
podoba programu „Sázava čistá, zdravá 
a romantická“. 

RM Světlá n. S. po projednání jme-
nuje Mgr. Dagmar Hřebenovou, paní 

tří sponzorům, firmám, institucím 
a mediálním partnerům.

Na závěr Vás, vážení spoluobčané, 
zvu na ohňostroj, který se uskuteční dne 
31. prosince ve 24:00 hod. na náměstí 
Trčků z Lípy. Bude to tečka za letošními 
oslavami a zároveň přivítání roku nové-
ho, roku 2008. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
vám a vašim rodinám popřála krásné 
prožití vánočních svátků plných klidu, 
pohody a vzájemného porozumění.

▶

Aktuality z radnice

• TBS našeho města se zúčastnily výbě-
rového řízení na svoz odpadů města Ledeč 
n. S. Tím, že bychom sváželi město Ledeč, 
zvýšili bychom výrazně využití našich aut 
a zvýšili i počty pracovníků. Ve výběro-
vém řízení skončily TBS na druhém místě, 
čímž prokázaly, že změny, kterými v sou-
časné době procházejí, vytvářejí podmín-
ky pro schopnost konkurovat nejsilnějším 
hráčům na trhu.  Pro jejich vyšší efektivitu 
je v současné době nezbytně nutné přede-
vším řešit modernizaci zastaralého vyba-
vení autoparku. 

• Koncem listopadu provede firma MC-
-TRITON výběr nového ředitele TBS, 
který by měl nastoupit na pozici koncem 
ledna příštího roku.

• Zastupitelstvo města bude rozhodovat 
o umístění sportovní haly ze dvou lokalit, 
a to u ZŠ Lánecká a u zimního stadionu.

• Projekt  zimního stadionu pro územní 
povolení bude dokončen koncem měsíce 
listopadu.

• Opět se začíná projednávat umístění 
venkovního koupaliště u zimního stadio-
nu, směrem k Sázavě.

Jan Tourek
místostarosta

Městský úřad 
ve Světlé nad Sázavou

oznamuje občanům, že 
v pondělí 31. 12. 2007

budou úřední hodiny pouze
od 7:00 - 11:30 hod.
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Drahomíru Kocmanovou, Mgr. Evu Ko-
řínkovou a p. Hánečku členy konkurzní 
komise pro výběr ředitele/ky DDM ve 
Světlé n. S. Předsedou konkurzní komise 
jmenuje p. Josefa Böhma. Zajistí: Josef 
Böhm, místostarosta, termín: ihned.

RM Světlá n. S. po projednání souhlasí 
s cenou dopravního výkonu firmy Con-
nex ve výši 29,80 Kč/km. Zajistí: Josef 
Böhm, místostarosta, termín: ihned.

RM bere na vědomí informaci o situaci 
v TBS – připravuje se výběrové řízení na 

provozně technického pracovníka TBS 
a je vypsáno výběrové řízení na ředitele. 

RM Světlá n. S. vyslechla informaci 
ředitelky KyTICe o připravované akci na 
5. prosince (akce v podzemí, slavnostní 
osvětlení smrku u kostela, koncert nevi-
domých dětí). Po projednání RM souhla-
sí s konáním koncertu nevidomých dětí 
a jeho úhrady z prostředků na oslavy 
800 let. Zajistí: ředitelka PO KyTICe, 
vedoucí finančního odboru, termín: 
31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
hokejového klubu o poskytnutí dotace 
na rekonstrukci ledové plochy a chlazení 
doporučuje zastupitelstvu vyslovit příslib 
spoluúčasti ve výši 30 % nákladů v přípa-
dě, že hokejový klub Sklo Bohemia uspě-
je se svojí žádostí o poskytnutí dotace pro 
rok 2008. Zajistí: starostka města, termín: 
28. 11. 2007. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Schůze rady 29. října 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Ing. Luboš Vacek, Mgr. Jana Kup-
číková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan 
Tourek, Ing. Jiří Moučka, omluvena: Věra 
Tyčová.

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontroly 
zápisu z minulého jednání.

RM vyslechla informaci starostky, týka-
jící se záležitosti sídla Finančního úřadu ve 

Světlé n. S. Je známo, že sídlo finančního 
úřadu v místě svého ORP nemají Lovosice 
a Odry. Starostka se spojí se starosty zmí-
něných měst a o výsledku podá zprávu.

Dne 18. 10. se uskutečnil 6. ročník Běhu 
Terryho Foxe. Starostka s politováním 
konstatovala, že mnozí občané volají po 
četnějších kulturních a sportovních akcích, 
ale když se nějaká koná, je účast malá. Po-
děkování patří organizačnímu výboru, ale 
i účastníkům.

RM projednala žádost p. Tomáše 
Kaňkovského, Dolní Březinka 76, Světlá 
n. S. Pan Kaňkovský se na nás obrací s na-
bídkou – v rámci své diplomové práce by 
chtěl realizovat projekt přemostění řeky 
Sázavy v Dolní Březince a zviditelnění 
míst kdysi přístupných. Žádá o spolupráci 
(administrativní i finanční) na daném pro-
jektu. Místostarosta p. Böhm informuje, 
že v listopadu přijde p. Kaňkovský na 
jednání a předá rozpočet díla. 

RM vyslechla informaci Mgr. Tourka 
o uskutečněném setkání starostů volených 
zástupců Posázaví. Setkání se zúčastnilo 
cca 70 starostů z obcí Posázaví. Bylo to již 
druhé setkání, další bude pravděpodobně 
v Ledči. Nyní se řeší I. část projektu pod 
názvem „Čistá Sázava“, na kterou bude 
navazovat „Zdravá Sázava“ a nakonec 

„Romantická Sázava“ (v záměru je vybu-
dování cyklostezky z Dářka až po Davli). 
Na tomto druhém setkání se sešla spousta 
institucí a důležité je i to, že je to zaštítěné 
poslanci a senátory. 

Starostka upozorňuje na zlepšení eviden-
ce provozu služebních aut – od 1. 1. 2008 
vyhodnocovat spotřebu PHM, využití, 
stav vozidel apod. Zajistí Ing. Moučka, 
tajemník. 

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
finančnímu odboru a finančnímu výboru 
připravit pravidla pro přidělování grantů 
(sportovním klubům by se nadále ▶
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přispívalo na provoz sportovních 
zařízení). Zajistí: vedoucí finančního od-
boru, předseda finančního výboru, termín: 
31. 12. 2007. 

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy 
a stížnosti na provoz zimního stadionu, 
bylo dohodnuto, že Mgr. Tourek pozve vý-
bor hokejového klubu na jednání – termín 
do 2. 11. 2007.

RM vyslechla informaci p. Hnika, že 
podle původního rozpočtu, kdy město 
poskytlo příspěvek DD ve výši 3 mil. Kč, 
bude skutečná výše příspěvku mnohem 
nižší – odhaduje přibližně o 2 mil. Kč. Ře-
ditel SC předložil RM ke schválení návrh 
na dodatek Smlouvy o poskytování služby 
sociální péče v DD.

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
doplnění Smlouvy o poskytování služ-

by sociální péče v DD SC města Světlá 
n. S. následovně: „Jestliže se uživatel 
během pobytu v zařízení poskytovatele 
odhlásí z místa trvalého bydliště (tedy 
z adresy Na Bradle 1113, Světlá nad Sá-
zavou), bude toto považováno za porušení 
smlouvy“. Zajistí: ředitel SC, Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, termín: 30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. nevyhovuje žádosti 
MUDr. Josefa Zadiny o udělení výjimky 
pro jeho tetu paní Vlastu Jirákovou, která 
by spočívala v ponechání si trvalého byd-
liště výše jmenované v Praze v případě 
přijetí do DD Sociálního centra města 
Světlá n. S. Pověřuje starostku Ing. Ar-
notovou v tomto smyslu odpovědět na 
dopis MUDr. Zadinovi. Zajistí: Ing. Len-
ka Arnotová, starostka města, termín: 
10. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
využít uvolněný byt domovníka v DPS 
buď jako byt krizový (nouzové ubytová-
ní) nebo jako „Domovinku“ (pro denní 
pobyt seniorů). Ukládá bytové komisi 
vypracovat ve spolupráci s komisí sociální 
a zdravotní kritéria pro přidělení tohoto 
bytu. Zajistí: ředitel SC a Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
převedení movitého majetku města Světlá 
n. S. (varného kotle) z DD SC města Světlá 
n. S. do objektu MŠ Na Sídlišti ve Světlé 
n. S. Zajistí: ředitel SC, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání schva-
luje kritéria pro navrhování žadatelů do 
užšího pořadníku DD SC města Světlá 
n. S. v předložené podobě:
 1. Osamělost žadatele (nemá žádného 

příbuzného) a s tím spojená ne-
schopnost a obtížnost postarat se sám 
o sebe. Žadatel potřebuje komplexní 
péči, kterou není možné zajistit ani 
pečovatelskou službou.

 2. Žadatel je obyvatelem DPS a jeho 
umístěním v DD se v DPS uvolní 
byt.

 3. Datum podání žádosti.
 4. Rodinné zázemí – vzhledem ke 

zdravotnímu stavu žadatele již není 
v silách rodiny mu poskytnout kom-
plexní péči.

 5. Žadatel je umístěn v jiném zařízení 
a žádá o přeložení z důvodu přiblíže-
ní se k rodině.

Zajistí: ředitel SC, Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 31. 12. 2007. 

Sociální centrum žádá o schválení dosa-
vadního postupu navrhování žadatelů do 
užšího pořadníku až po přijetí do DD SC. 
Dosavadní postup je následující:

 • DD SC zjistí, že je nutné doplnit 
užší pořadník.

 • Svolá sociální komisi jmenovanou 
městem Světlá n. S.

 • Do komise je přizvána sociální 
pracovnice DD SC, která předloží 
komisi seznam všech žadatelů 
o zařazení do užšího pořadníku 
s výsledky šetření a odpoví na 
případné doplňující dotazy členů 
komise.

 • Komise sestaví podle platných 
kritérií návrh do užšího pořadníku 
žadatelů pro radu města.

 • V návrhu jsou žadatelé rozděleni 
do dvou skupin podle toho, na 
které oddělení budou přijímáni (A/ 
péče nutná, B/zvýšená ošetřovatel-
ská péče). Do každé skupiny je na-
vržen dvojnásobný počet žadatelů 
s doporučeným pořadím a s jeho 
zdůvodněním.

 • Rada rozhodne o pořadí žadatelů 
na doplnění užšího pořadníku 
z předloženého návrhu.

 • DD SC vybírá z užšího pořadníku 
žadatele k přijetí už ne podle po-
řadí, ale podle daných možností 
(oddělení, spolubydlící, muž či 
žena, způsob péče apod.). Nově 
přijímaný je umisťován vždy na 
dvoulůžkový pokoj. 

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje 
dosavadní postup navrhování žadatelů do 
užšího pořadníku až po přijetí žadatele do 
DD SC. Zajistí: ředitel SC , Mgr. Jan Tou-
rek, místostarosta, termín: ihned.

Starostka seznamuje radu s dopisem 
zástupců sedmi měst, která jsou zřizova-
teli a provozovateli DD, p. Vondráčkovi, 
radnímu kraje Vysočina. Zástupci měst 
žádají o pomoc ve věci přehodnocení pří-
stupu MPSV k obecním provozovatelům 
rezidenčních služeb, hlavně k financování. 
V kraji Vysočina se jedná o města Jihlava, 
Velká Bíteš, Telč, Havlíčkův Brod, Světlá 
n. S., Žďár n. S. a Pacov.  Rada bere poda-
nou informace na vědomí. 

RM Světlá n. S. po projednání souhla-
sí s obsahem a se zařazením komunikací 
dle pasportu. Město Světlá n. S. uza-
vřelo smlouvu o dílo s Institutem Jana 
Pernera, o. p. s. Pardubice na vypraco-
vání podrobné dokumentace – pasportu 
k místním a účelovým komunikacím 
ve správním území města Světlá 
n. S. V průběhu roku 2006 zhotovitel 
prováděl místní šetření, které podložil 
fotodokumentací. Následně byl městu 
předložen koncept, který byl odsou-
hlasen stavebním odborem, odborem 

Odbor životního prostředí 
informuje

Ve městě Světlá nad Sázavou a v ně-
kterých místních částech byly zhotoveny 
podesty pod separační kontejnery. Dů-
vodem k jejich zhotovení bylo především 
vylepšení vzhledu jednotlivých stání, 
ale i prodloužení životnosti kontejnerů. 
Takto bylo upraveno 24 stání.

Průmyslová zóna

Město vykoupilo převážnou část pozem-
ků v lokalitě mezi věznicí a TBS. Cena 
vykupovaných pozemků  byla 200 Kč/m2.  
Zastupitelstvo města zadalo vypracování  
projektové dokumentace průmyslové zóny.  
V současné době se jedná se čtyřmi zájem-
ci o tuto zónu. Jsou možné dvě varianty: 
buď si podnikatelé pozemky zasíťují sami, 
nebo město zažádá při otevření programu 
Czechinvestu o dotaci. Tato druhá varian-
ta znamená zpoždění. Město Světlá nad 
Sázavou nemá prostředky pro zasíťování 
bez dotační podpory.  

Jan Tourek, místostarosta

▶
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a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových podalo proti tomto roz-
hodnutí odvolání, odvolací orgán však 
nevyhověl a radnice musela přistoupit 
k jednání o získání těchto pozemků od 
restituenta. 

Zástupce restituenta navrhoval 
500 Kč/m2. Přistoupení na tento návrh by 
znamenalo, že by město muselo zaplatit 
za vydané pozemky 10 mil. Kč, celková 
cena pozemků by dosáhla výše cca 30 
mil. Kč. Na to město nemohlo přistoupit. 
Další navrhovanou variantou byl podíl 
restituenta na provozování skládky, 
popř. dát skládku do pronájmu cizí fir-
mě. Město v jednání o odkupu pozemků 
pokračovalo, ale vedle toho podnikalo 
konkrétní kroky k jinému způsobu 

Problém skládky vyřešen

V červnovém Světelském zpravodaji 
radnice informovala o problémech s vy-
budováním další etapy skládky. Zajiště-
ní II. etapy úložiště skládky bylo nutnou 
podmínkou dalšího provozování tohoto 
zařízení. Nebylo tajemstvím, že největ-
ším problémem bylo získání pozemků 
do vlastnictví města. Jedná se o pozem-
ky, které byly předmětem restitučních 
nároků rodiny Morawetzových. Koncem 
roku 2006 se město dozvědělo o vydá-
ní některých pozemků areálu skládky 
Pozemkovým úřadem restituentovi. 
Z celkové plochy skládky o výměře 6 ha 
byly zatím restituentovi vráceny pozem-
ky o výměře 2,5 ha (jsou to plochy pod 
I. a připravovanou II. etapou). Město 
prostřednictvím Pozemkového fondu 

dopravy a TBS. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2007 

RM Světlá n. S. projednala a schvá-
lila žádost manželů Aleny a Vladimíra 
Adamových, Radostovice 5, Světlá n. S., 
o pronájem části pozemku KN č. 89/8 
v k. ú. Radostovice o výměře cca 105 m2 
za účelem zřízení zahrádky bez oplocení, 
mají zde vybudovanou skalku, kterou 
chtějí i nadále udržovat. Osadní výbor, 
odbory dopravy, životního prostředí 
a stavebního úřadu a územního plánování 
nemají připomínky. Pronájem je za cenu 
1,50 Kč/m2/rok. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání žádosti 
manželů Nataši a Josefa Vincenco-
vých, bytem Josefodolská 483, Světlá 
n. S. schvaluje ukončení nájmu pozemku 
PK č. 679/1 o výměře 567 m2 v k. ú. Světlá 
n. S. ke dni 1. 11. 2007. Pozemek převez-
me odboru MIRR. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 10. 2007. 

RM Světlá n. S. projednala a schválila 
žádost p. Pavla Glozy, bytem Kolovratova 
ul. 600, o ukončení nájemní smlouvy na 
část pozemku KN č. 724/209 v k. ú. Světlá 
n. S. ke dni 30. 11. 2007. Ukládá odboru 
MIRR zveřejnit záměr nového pronájmu, 
zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2007. 

RM Světlá n. S. po projednání sou-
hlasí s ukončením nájemní smlouvy 
s p. K. Vopěnkou, bytem Nová čtvrť 383, 
k 31. 12. 2007 a uzavření smlouvy nové 
se synem A. Vopěnkou, bytem Nová 
čtvrť 383, od 1. 1. 2008 v původním znění. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007. 

RM projednala materiál stavebního 
odboru, který předložil p. Šolc. Jedná se 
o územně analytické podklady. Mělo by 
to být hotové do konce roku 2008. Stát 
to uložil jako povinnost a ministerstvo 
pro územní rozvoj na to dává dotaci. 
Tato soutěž by měla oslovit cca 9 firem, 
které se tímto zabývají. ÚAP nám pořídí 
specializovaná firma. Jednou za 2 roky 
je zde povinnost to zaktualizovat. Slouží 
to jako zdroj informací pro stavebníky 
a firmy.

RM po projednání schvaluje: 
I. Dodavatelské firmy, které budou oslo-

veny k předložení obchodní nabídky:
GEOVAP, spol.s.r.o., 530 03 Pardubice, 

SURPMO, a. s., projektové středisko Hra-
dec Králové, Ateliér „Aurum“, spol. s r. o., 
530 02 Pardubice, T-mapy, spol. s r. o., 
500 03 Hradec Králové, Urbanistické stře-
disko Brno, spol. s r. o., 602 00 Brno, GEP-

RO spol. s r. o., 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
REGIO, projektový ateliér s. r. o., 500 02 
Hradec Králové, Ekotoxa Opava, spol. 
s r. o., 615 00 Brno, Institut regionálních 
informací, spol. s r. o., Beethovenova 4, 
602 00 Brno.

II. Hodnotící kritéria: 
Nabídková cena bez DPH 40 %
Nabídková cena pro průběžnou 
aktualizaci (Kč/hod bez DPH) 10 %
Výše smluvní pokuty 
za překročení termínu 
předání díla (Kč/hod bez DPH) 10 %
Posouzení softwarového řešení 
a referencí  20 %
Reference o dosud zpracovaných 
projekčních zakázkách 20 %

III. Složení hodnotící komise pro zadání 
veřejné zakázky na pořízení územně ana-
lytických podkladů pro ORP Světlá n. S.:

útvar člen komise (náhradník)
vedení města  

 Mgr. Jan Tourek (Josef Böhm)
OSÚ ÚP
 Luboš Šolc (Jana Ryndová)
OSÚ ÚP 
 Ing. Vladimír Bárta 
 (Ing. Blanka Gadlinová)
MIRR
 Ing. Marie Kudrnová 
 (Josef Šlechta)
informatici
 David Kotyza (Josef Kratochvíl)
Zajistí: vedoucí odboru stavebního 

úřadu a územního plánování, termín: 
31. 12. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání do-
poručuje návrh na zvýšení nájemného, 
předložený PO KyTICe, zařadit do materi-
álu, který odbor MIRR bude zpracovávat 
a předkládat do příštího jednání rady. Za-
jistí: ředitelka PO KyTICe, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 12. 11. 2007.

RM Světlá n. S. po projednání schvaluje, 
vzhledem k tomu, že město bylo a je spo-
kojeno se zajištěním konání pouti přes jed-
noho člověka, uzavření dodatku ke smlou-
vě o nájmu pozemku za účelem umístění 
atrakcí na tradiční Svatováclavské pouti 
s p. Františkem Lagronem, V Ráji 130, 
Pardubice, za částku 120 000 Kč + valori-
zace na dobu 4 let, tj. do roku 2011 včetně. 
Dále bude vyměřen poplatek za užívání 
veřejného prostranství dle Obecně závaz-
né vyhlášky města Světlá n. S. č. 3/2003 
ve výši 210 000 Kč za každý kalendářní 
rok po dobu platnosti nájemní smlouvy. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2007. 

RM vyslechla informaci o jednání 
s p. Malinou, který by byl ochoten areál 
prodat celý za 20 mil. Kč, nebo prona-
jmout, ale pouze část areálu.

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
vypracovat dvě prostorové studie na 
umístění koupaliště s kapacitou pro 400 

– 500 osob (v prostoru za parkem a v pro-
storu u řeky pod objektem firmy Bohemia 
Machine) od odborné firmy, která by nám 
i vyčíslila, kolik by to mělo stát. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 30. 11. 2007.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶



Světelský zpravodaj prosinec 2007 strana 8 strana 9 prosinec 2007 Světelský zpravodaj 

Lékařská pohotovost 

Každému, kdo potřebuje lékaře 
mimo běžné ordinační hodiny, se 
v našem kraji dostane i nadále poho-
tovostní péče. O pacienty se v nalé-
havých případech postarají profesi-
onální záchranáři, běžnější ošetření 
s odborným zázemím pak lidé najdou 
v nemocnicích. 

Od 1. ledna 2008 bude lékařská 
pohotovost (Lékařská služba první po-
moci, LSPP) na území kraje Vysočina 
občanům k dispozici ve všech krajských 
nemocnicích, a to v rozšířených ordinač-
ních hodinách.

Provozní doba pohotovostí v Nemoc-
nici Havlíčkův Brod:

Pracovní dny
 17:00 – 22:00 hod. 
 dospělí, děti a dorost

zajištění odpadového hospodářství 
pro případ, že by jednání nevedla k při-
jatelnému výsledku. 

Patrně i tento postup přispěl k tomu, 
že se v září podařilo uzavřít smlouvu 
o odkupu pozemků za zlomek původně 
navrhované ceny, tj. 75 Kč/m2. Hodno-
tíme to jako velký úspěch. V průběhu 
léta i přes pochybnosti o výsledku 
majetkového vypořádání město zajis-
tilo podklady a náležitosti k tomu, aby 
provozovatel skládky (TBS) mohl po-
žádat o integrované povolení k provozu 
skládky. Získání tohoto oprávnění bylo 
další nezbytnou podmínkou k zachování 
skládky v provozu. Podklady žádosti 
byly za pomoci firmy INVEST projekt 
NNC, s. r. o. Brno připraveny a podány 
krajskému úřadu, v srpnu vydala potřeb-
né stanovisko a připomínky agentura ži-
votního prostředí Cenia, během září byly 
zapracovány poslední připomínky do 
přepracovaného provozního řádu a ještě 
na konci září krajský úřad vydal rozhod-
nutí o integrovaném povolení provozu 
zdejší skládky. Povolení se vztahuje i na 
provoz dalších etap skládky. Zhruba ve 
stejné době bylo dokončeno i výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Z vypsané-
ho výběrového řízení vyšla jako vítěz 
firma VHS Jihlava s rozpočtem ve výši 
téměř 9 mil. Kč a plánovaným termí-
nem dokončení listopad 2007. V říjnu 
byla uzavřena smlouva o dílo a předáno 
staveniště. 

II. etapa skládky je na ploše zhru-
ba 1 ha a bezprostředně navazuje na 
provozovanou I. etapu včetně napojení 
na systém nakládání s výluhovými vo-

dami. Hlavní stavební práce spočívaly 
především v zemních pracích, provedení 
několika vrstev těsnících prvků v celé 
ploše úložiště a dále montáži drenážní-
ho systému výluhových vod. Použitím 
moderní technologie bentonitových 
rohoží, kterými bylo nahrazeno složité 
utěsňování jílem, se podařilo stavební 
práce výrazně urychlit. Práce probíhaly 
plynule i přesto, že stavba probíhala za 
současného provozu I. etapy a reorga-
nizace provozovatele skládky, kterým 
zůstaly TBS.

▶
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V těchto dnech, kdy je II. etapa 
skládky dokončena a všechny problémy 
a komplikace bránící výstavbě a další-
mu provozu skládky byly překonány, si 
můžeme říci „Konec dobrý, všechno 
dobré“. Světelská skládka je významné 
zařízení k nakládání s odpady a je na 
soudobé technické úrovni. Při řádném 
provozování zaručuje bezpečné ukládá-
ní odpadů, které je nezbytnou součástí 
každého systému nakládání s odpady. 

vedení města

Víkendy a svátky    
 9:00 – 22:00 hod. dospělí

 8:00 – 21:00 hod. děti a dorost
Stejná provozní doba platí i pro lékař-

skou pohotovost v Nemocnici Jihlava, 
Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč 
a Nemocnici Nové Město na Moravě.

Mimo provozní dobu pohotovosti jsou 
k dispozici v obvyklých dopoledních 
a odpoledních časech praktičtí lékaři ve 
svých ordinacích a ve večerních a noč-
ních hodinách pak dále i nemocniční 
ambulance.

Lékařská pohotovost zajišťovaná Ne-
mocnicí Havlíčkův Brod má k dispozici 
také výjezdní sanitku, která bude vyu-
žívána bez asistence lékaře, pro případy 
nevyhnutelných převozů k ošetření na 
pohotovosti.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
Krajského úřadu kraje Vysočina
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Den veteránů

Od roku 2001 se také v České repub-
lice 11. listopadu vzpomíná na padlé ve 
všech válkách. K této tradici trvající jin-
de v Evropě již od roku 1919 se již popá-
té připojuje i naše město a k pomníkům 
padlých v Dolní Březince a v Mrzkovi-
cích a k pamětní desce na radnici jsou 
představiteli města pokládány věnce či 
kytice. Stalo se tak i v pátek 9. listopadu 
letošního roku.

V roce 2008 budeme oslavovat již 90. 
výročí vzniku Československé republiky. 
K tomuto výročí chystá naše město nejen 
tematickou výstavu v muzeu, ale také vy-
budování nového oplocení kolem pomní-
ků padlých. V Mrzkovicích to bude za 
finančního přispění ministerstva národní 
obrany, na nové oplocení v Dolní Březin-
ce bude požádán o dotaci kraj Vysočina.

Josef Böhm 

Příspěvek „na hole“ končí

Pouze do konce roku 2007 měl 
Městský úřad Světlá n. S., odbor so-
ciálních věcí, stejně jako jiné sociální 
odbory pověřených obecních úřadů 
v ČR, možnost vyplácet příspěvek 
na zvýšené životní náklady občanům 
trvale používající ortopedické, kom-
penzační nebo jiné pomůcky dle § 42 
vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek byl vyplácen nejčastěji 
v souvislosti s používáním francouz-
ských holí, invalidních vozíků, prsních 
epitéz a ortopedické obuvi. Maximální 
výše příspěvku činila 200 Kč měsíčně.

S účinností od 1. 1. 2008 zanikla na 
základě zákona č.261/2007 Sb., o sta-
bilizaci veřejných rozpočtů,  možnost 
nadále tuto dávku sociální péče vy-
plácet. Dosavadní příjemci příspěvku 
na zvýšené životní náklady obdrží od 

našeho úřadu rozhodnutí o odejmutí 
dávky. Proti tomuto rozhodnutí je sice 
možné teoreticky podat odvolání, ale 
vzhledem k tomu, že se jedná o zánik 
na základě zákonné úpravy, který je 
účinný jednotně pro celou Českou re-
publiku, není možné očekávat v odvo-
lacím řízení pozitivní výsledek. 

Děkujeme všem klientům za po-
chopení a zároveň připomínáme, že 
od ledna 2007 má náš úřad také mož-
nost poskytovat osobám závislým na 
pomoci jiné fyzické osoby z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotní-
ho stavu příspěvek na péči – bližší 
informace máte možnost získat na tel. 
569 496 690 nebo 684.

Ing.Věra Weingärtnerová
vedoucí odboru sociálních věcí 

Ještě jednou 
Cena Petra Parléře

Naše město se nemůže příliš 
chlubit svým náměstím. Někdejší 
přirozená, staletí vytvářená sevře-
nost byla v 70. a 80. letech minulého 
století narušena vybouráním téměř 
celé severní a západní strany i měš-
ťanských domů v Jelenově ulici. 

Přeplněná parkoviště a silný provoz 
po komunikaci II. třídy nepřispívají 
k tomu, aby centrum šestitisícového 
města splňovalo představy nás, oby-
vatel Světlé, i návštěvníků a turistů. 
Tyto skutečnosti vedly před třemi lety 
k úvahám o nějaké budoucí změně. 

K dispozici byla pouze studie jiného 
uspořádání zeleně a kromě našich ml-
havých představ nic jiného. Zásluhou 
Ing. Ivy Černohubové, která byla v té 
době tajemnicí MěÚ, se město třikrát 
přihlásilo do soutěže o Cenu Petra 
Parléře, o jejímž průběhu jsme již ve 
Světelském zpravodaji informovali. 

V letošním ročníku soutěže byly 
mladými architekty zpracovány čtyři 
návrhy na možnou úpravu náměstí 
Trčků z Lípy, návrh Ing. arch. Fišerové 
a Ing. arch. Středové dokonce obdržel 
hlavní cenu.

V pondělí 19. listopadu se mohli 
občané našeho města se dvěma návrhy 
seznámit formou prezentace provede-

né samotnými autory. Tím ovšem mož-
nost seznámit se se studiemi a vyjádřit 
svůj názor na ně nekončí. 

Tři z návrhů (autoři čtvrtého nedali 
souhlas k jeho zveřejnění) budou vy-
staveny v pracovní dny od 3. 12. do 
28. 12. od 12 do 16 hod. ve vestibulu 
kina a všichni se budeme moci formou 
ankety vyjádřit k tomu, zda si vůbec 
nějakou změnu přejeme a který z návr-
hů se nám nejvíc líbí.

Josef Böhm
Foto: Jaroslav Vála
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Dům čp. 5
Dne 26. března 1930 podal Josef 

Kislinger, majitel domu čp. 114, žádost 
adresovanou „P. T. městskému úřadu ve 
Světlé n. S.“ o povolení stavby obchod-
ního jednopatrového domu na soused-
ním pozemku č. kat. 21/1. Komise, která 
se namístě sešla 9. dubna, konstatovala, 
že „...dle předložených stavebních plánů 
hodlá stavebník stávající dům zbourati 
a na témž místě postaviti dům nový. 
Novostavba dle plánu bude obsahovati: 
v podzemí tři sklepy a schody do pří-

28. říjen

Město Světlá nad Sázavou si připo-
mnělo výročí založení státu. Místosta-
rosta Jan Tourek a tajemník Jiří Moučka 
položili k pamětním deskám obou 
světových válek a obětí komunismu vě-
nec a květiny. Poté minutou ticha uctili 
významné výročí.

Dne 13. 10. v odpoledních hodinách byl 
ve Světlé nad Sázavou kontrolován 43letý 
řidič osobního vozidla. Při kontrole bylo 
zjištěno, že za volant usedl po požití alko-
holu, navíc má zadržený řidičský průkaz, 
a to rovněž pro dřívější jízdu pod vlivem 
alkoholu. Vyslechl si tedy podezření 
z trestných činů maření výkonu úředního 
rozhodnutí a řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění.

20. 10. před půlnocí na náměstí Trčků 
z Lípy hodil 21letý muž odpadkový koš do 
výlohy železářství Albrecht a tuto rozbil. 
Poškozenému tak způsobil škodu ve výši 
4 600 Kč. Jednání bylo kvalifikováno jako 
trestný čin výtržnictví a zpracováno ve 
zkráceném přípravném řízení.

1. 11. byly zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci krádeže měděných kabelů 
v hodnotě 12 600 Kč z objektu firmy Uni-
verzal Bohemia v Josefodole. Jako pacha-
telé byli zjištěni dva muži ve věku 24 a 27 
let, kteří objekt celkem třikrát „navštívili“. 
Ukradené kabely následně prodali ve 
sběrnách. Případ byl rovněž zpracován ve 
zkráceném řízení.

Příležitost dělá zloděje. To se opět potvr-
dilo 7. 11. kolem 16. hod., kdy poškozená 
zapomněla svoji kabelku v cukrárně na 
náměstí Trčků z Lípy. Když se po chvil-
ce vrátila, kabelka s finanční hotovostí, 
platební kartou, telefonem a osobními do-

Kriminalita na Světelsku
klady zde již nebyla. Přišla tak o 1 600 Kč 
a přibyly jí starosti s vyřizováním nových 
dokladů. Zneužití platební karty zatím 
zjištěno nebylo.

Od 6. do 7. 11. byly z objektu čistírny 
odpadních vod odcizeny čtyři litinové 
kanalizační poklopy v hodnotě 10 000 Kč.

V souvislosti s krádežemi mobilních 
telefonů je možno Policii ČR požádat o za-
blokování těchto ukradených mobilních 
telefonů. K tomuto je však nutné hodno-
věrně prokázat vlastnictví telefonu napří-
klad krabicí od telefonu s IMEI, záručním 
listem, dokladem o koupi apod. Policie 
pak po podepsání žádosti poškozeným 
telefon zablokuje, čímž „novému majiteli“ 
znemožní jeho používání. Upozorňuji, že 
se jedná o zablokování pouze přístroje, 
případnou blokaci SIM karty si musí po-
škozený zařídit sám u svého operátora.

***
V souvislosti s blížícím se koncem roku 

mi dovolte, abych do nového roku 2008 
popřál nám všem, abychom se setkávali 
jen při příjemných příležitostech, a těch 
nepříjemných, a v některých případech 
bohužel i tragických, bylo co nejméně. 
Osobně si pak za policii přeji, aby naše 
služba byla chápana především jako 
služba veřejnosti, a ne jen jako represivní 
složka.

npor. Jaroslav Pavlík
vedoucí oddělení

zemí, v přízemí chodbu se schodištěm, 
jednu kuchyň, jeden krám, skladiště, 
spíž a záchod, v prvním patře předsíň 
se schodištěm, tři pokoje, spíž a záchod, 
v podkroví jednu komoru.“ Na základě 
tohoto protokolu se přesně o měsíc poz-
ději městská rada usnesla vydat povolení 
ke stavbě, přičemž ještě 5. května se 
na dožádání souseda Rudolfa Müllera, 
majitele domu čp. 172, konala schůzka, 
na kterou se kromě stavebníka dostavili 
stavitel Josef Radil, mistr zednický a te-
sařský ve Světlé n. S., zmíněný Rudolf 

Miller a za přítomnosti starosty města 
MUDr. Alfreda Weinsteina a stavební-
ho referenta Gustava Mahlera ujednali 
dohodu o posunutí hraniční zdi schodiš-
tě novostavby od domu čp. 172 z projek-
tovaných 1,8 m na 2,30 m. Stavba byla 
započata 12. května a ukončena 8. října, 
mezitím v červenci stavebník požádal 
o povolení změny spočívající v umístění 
společného záchodu pro přízemí a prv-
ní patro na visuté pavlači v mezipatře. 
Kolaudace se konala 15. října, povolení 
k obývání bylo uděleno ode dne 1. lis-
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Našli jsme v letopisech

Tentokrát jsme zalistovali v Mládí, 
což podle podtitulu byly „obrázkové 
noviny pro mládež, dorost sokolský 
a studentstvo“, vycházely každý dru-
hý pátek, číslo po 20 hal., předplatné 
na půl roku 2 K. Z ročníku 1920/1921 
jsme vybrali následující dva články 
a jeden obrázek.

Vilém Klemsa: Jmelí
Taková je jedle: ponurá a tajemná. I za 

krásných slunečních dnů zatvrzele mlčí, 
jakoby zakleta. Proto jsou jedlové háje 
tak smutné a tajemné! Na vrcholcích 
nejstarších jedlí sídlívá bájeplná rostlina 
cizopasná – jmelí. Ach, jak se vždy zelené 
jmelí hodí k věčně zeleným jedlím!

Všimněte si keříku tohoto cizopasníka! 
Větvičky i kožovité listy na koncích jsou 
stejně žlutozeleně zbarveny. Větvička se 
dělí ve dvě tenčí větvičky, ta zase ve dvě, 
a tak možno pokračovati, až konečně na 
koncích nejtenčích větviček spatříte dva 
listy. Číslo dvě je tedy v životě jmelí velmi 
důležité.

Plody jmelí jsou bílé, úhledné bobule. 
Tyto drobné umělůstky přírody – pokrm 
ptactva – slouží k přípravě lepidla.

topadu a zároveň byla stavba označena 
číslem popisným 5.

Dalším majitelem byl zubní technik 
Arnošt Horník, z dalších osob jsou 
v dokumentech dále zmiňováni „nezle-
tilá Hana Horníková, poručník František 
Růže a jeho žena Marta“. 

V roce 1962 koupil dům Ladislav 
Šťovíček, v té době dělník Motorpalu, 
bytem ve Světlé n. S. čp. 17. Pocházel 
z Humpolce, v 50. letech pracoval 
jako technický ředitel Parku  kultury 
a oddechu Bratislava a po letech se 
s manželkou Marií a dětmi Ladislavem 
a Marií vrátil do Světlé. Později se stal 
jednatelem Městské osvětové besedy 
Světlá n. S. V únoru 1963 podal L. Šťo-
víček žádost o povolení adaptace, jejímž 
cílem byla přestavba bývalého krámu na 
garáž.

Dne 16. února 1988 byl dům prodán 
národnímu podniku Východočeské 
pekárny a cukrárny Pardubice za úče-
lem přestavby bytů pro zaměstnance, 
později byl nějakou dobu nevyužíván. 
Noví majitelé, soukromí podnikatelé 
Josef a Jana Malinovi z Havlíčkova 
Brodu, nechali vypracovat projekt na 
rekonstrukci domu s tím, že v suterénu 
bude plynová kotelna a sklady, v pří-
zemí bude prodejna koberců a elektro, 
v 1. patře prodejna bytového textilu 
a drobných elektrospotřebičů a 2. pat-
ro bude využito jako sociální zařízení 
pro zaměstnance. Dne 19. dubna 1993 
podali žádost o stavební povolení, 
dokumentaci zpracovalo světelské 
sdružení pro projektovou a inženýr-
skou činnost Projekt, práce prováděla 
firma MONTRAZ. Dne 24. května 

podali žádost o kolaudační rozhodnutí, 
kolaudační řízení se konalo 15. června, 
kolaudační rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 15. 9. 1993. Vzhled domu 
zůstal zachován, pouze v průčelí 
nahradily okno a garážová vrata dvě 
výkladní skříně.

Začátkem roku 2001 se novými maji-
teli domu stali Miroslav a Jitka Kyselovi. 
V přízemí vznikla prodejna jejich firmy 
Perfekt zabývající se broušením a pro-
dejem skla, v horních patrech jsou dvě 
bytové jednotky. 

Text a foto: Jaroslav Vála

O jmelí se tvrdí, že větvička, kterou da-
rem obdržíme, přináší štěstí. Je to pověra. 
Za starých dob lidé přisuzovali některým 
rostlinám kouzelné vlastnosti. Jalovec prý 
zaháněl zlé duchy. Proutky březové nebo 
tisové byly ochranou proti očarování lidí 
a dobytka. Netřesk chránil prý před ude-
řením blesku. Mnohé pověry zachovaly se 
až do nynějších dob, ač se dokázalo, jak 
jsou směšné.

Jmelí nemůže přinést štěstí, neboť je 
nemožno, aby rostlina měla takovou moc. 
Avšak toto je pravdivé:

Kdo obdrží větvičku jmelí a použije jí, 
aby si přizdobil obydlí, třeba i skromné, 
takový člověk je jistě šťastný, neboť se 
dovede potěšiti a radovati i z malých věcí, 
z nepatrných událostí, z květu, z broučka, 
z básničky, z uměleckého obrázku, zkrát-
ka ze všeho, co je dobré a krásné.

Kdo však pohodí větvičkou, ten jistě 
touží po něčem velikém a úžasném, ten 
nedovede se spokojiti malými radostmi 
a proto je v životě – nešťasten.

Ve svém pokojíčku mám také větvičku 
jmelí, avšak ne proto, aby mi přinesla 
štěstí! Pouhá větvička nemá a nemůže 
míti té moci štěstí přivolati, když sami ▶
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se nepřičiňujeme, aby zaklepalo na 
naše obydlí…

Větvička jmelí mi připomíná vážné, 
zamyšlené jedle. Když jí pohnu, kožovité 
listy ozvou se šelestivým zvukem, který 
se podobá táhlému šumění tajemných 
jedlí za letních večerů.

Při tom se mi zdává, že cítím vůni prys-
kyřice a zápach vlhkého mechu.

Proto mám jmelí tak rád!
(Prosinec 1920)

Augustin Prachař: 
Smutné Jezule
Ó, to je dnes v nebi pravé pozdvižení! 

Dveře k Matce Boží se netrhnou: baculatí 
andělíčkové s naplněnými koši spěchají 
vzhůru dolů, smějí se nezbedně a křidélky 
třepetají. Na schodech ne že by se pěkně 
vyhnuli, ale právě buch! do sebe nahým 
ramínkem nebo buch! do cizího koše, že 
andělíčci až vzkřiknou a šašek se zvo-
nečkovou čepicí vypadne z koše a s ním 
i chlupatý medvěd, kterého nohy nikdy, 
nikdy nebolí, protože má na nich kolečka. 
Ale což o to! Vždyť je těch hraček tolik! 
„Aspoň půl nebe!“ chlubí se andělíčci, a te-
dy nač šetřiti!

Ani se nedívají, že nahoře vyšla z jed-
něch dveří vysoká paní s hošíkem. Ona 
stojí a usmívá se, a andělíčci, kteří ji uvi-
děli a jdou už způsobněji, usmívají se také 
a myslí si, že je dnes tak hezká a milá, a že 
jistě jim nic neřekne. Ale ti, co jsou dole, ti 
vyvádějí: jeden tam stiská ovečku a ta bečí 
a andělíček ji napodobuje tak opravdově, 
že ostatní se zakuckávají smíchem, druhý 
chce, aby panna nezavírala oči, když ji 
položí, ale nijak to nejde, ať ji drží bacula-
tými prstíčky jak chce, to proto, že panna 
má oči zavírací.

„Ale vy nezbedníci!“ povídá paní, když ji 
hošík vzal za modravý plášť a ukazoval jí, 
co ti tam dole dělají. „Nu, vy mi ty dárky 
pěkně spravíte! Co pak tam dole na zemi 
řeknou? Že Jezule jim posílá jakési dárky 
podivné: ovečka ani nebečí a panna má 
bolavé oči.“

Andělíčci honem vkládají všecko do 
koše a již běží s ním kamsi ven a jak tak 
ubíhají, ještě ve chvatu zastrkávají Kašpár-
ka, jenž chtěl vypadnouti po hlavě z koše.

„Tak vidíš,“ naklání se paní k hošíkovi, 
„vždyť oni tomu nic neudělají, jenom si tak 
trochu pohrají, vždyť jsou také malí.“

A již všecko bylo rozneseno a andělíčci 
bůhví kam odešli. U okna v pěkném po-
koji stojí Matka s hošíkem. Dívají se po 
nebesích, na nichž se třpytí mnoho, mno-
ho hvězd; mlčí, jen Matka hladí hošíka po 
měkkých zlatových vlasech.

„Podíváš se, Jezule, tam na zemi mezi 
děti,“ praví hošíkovi. „O, to se poveselíš 
s nimi! To uvidíš dnes dětské radosti 
a uslyšíš veselého smíchu a křiku, jako 
by se tam nebe odstěhovalo. Pěkně půjdeš, 
podíváš se na dárky, zaraduješ se s nimi 
a pak mně všecko povíš, jak byli všichni 
rádi a šťastní, že mají tolik pěkných věcí.“

„A maminko, uvidím to všecko? Jak se 
těším! Víš, bylo mi tak trochu líto těch 
hraček, které jsme těm dětem posílali, ale 
víš, já si tam s nimi také chvilku pohraji 

a naučím je, jak mají ovečku stisknout, aby 
bečela a všecko jim ukáži – – “

Kdož ví, kterak Jezule poznalo, která 
z těch zlatých hvězd je země, kam andě-
líčci zanesli tolik dárků. A kdo to ví, jak se 
spustilo až na ni. To jenom babičky snad 
mohou viděti, ty vždycky povídají, že po 
dlouhé, dlouhatánské stříbrné šňůře.

A zrovna přišlo Jezule k Jerům. Ale 
nikdo ho neviděl. I dívá se, jak tři děti, 
Toník, Mařenka a Jiřík sedí u vydrhnu-
tého stolu, babička čte u kamínek z tlusté 
knížky a maminka těch dětí ještě došívá 
jakési šatečky. Pak na stole zakouřila 
mísa a babička každému nakladla na bílý 
talíř křížal, donesla hrušek, které schovala 
s jejich stromu v zahrádce, pokřižovali se 
a jedli. Po večeři bylo u nich jaksi smutno. 

„Ubývá nás, ubývá,“ řekla babička a děti 
zaraženě se dívají na maminku, jež dojídá 
křížaly se slzami. To vědí, že vzpomíná na 
tatínka, jenž jim odešel, když byly ještě 
malé a už se nevrátil z cizí studené země.

„Kde jsou mé hračky?“ myslí si Jezule 
a čeká, že se otevrou dveře a do nich 
vstoupí andělíček s košem plným pěkných 
věcí. O, to by děti vykřikly, i jejich mamin-
ka by se jistě usmála! Ale nikdo nejde. Kde 
jsou andělíčci?

Och, Jezule pomalu odchází z pokoje 
a ještě pomaleji jde ven, pryč odtud, jinam 
za dětskou radostí.

Smutné přítmí měli ve světnici u Lu-
čenských, takové přítmí, že ho ani 
příchod Jezulete nezaplašil. V kamnech 
praskalo několik dřev a jak časem z nich 
vyšlehl plamínek, rozběhly se po stěnách 
nevelké světnice rudé skvrny, větší a men-
ší, jakoby je tam někdo rozšplíchl, ale zase 
pohasly. To je studené zdi vpily do sebe. 
Na lůžku pokašlával pantáta Lučenský 
a jeho panímáma mu rovnala pod hlavou 
červené peřiny. Miladka, malá Miladka 
se dívala okénkem do studené tmy. Viděla 

jen jednu hvězdu kdesi vysoko na nebi, 
ta blýskala svým světýlkem hned jasněji, 
hned mdle. „To jistě utíká od nás, vzda-
luje se, že se mi ztratí!“ myslí si Miladka 
a zavírá a zavírá na chvilku očka a zkouší, 
zdali ji ještě najde, tu zlatou hvězdičku na 
nebi.

„Ani sem nepřišli andílci s košem,“ poví-
dá Jezule, „kam to všecko dali?“ Jeho svá-
teční radost pomalu vyprchává z malého 
srdéčka, jako když kvítek vadne a usýchá.

Pak jde po osvětlených ulicích a vidí 
dva tři hošíky, takové umouněné a v roz-
trhaných kabátech. Chodí a dívají se do 
osvětlených oken vysokých domů. Tu 
a tam okno zahoří světlem, ale hned kdosi 
stáhne záclony a hoši nic nevidí. Přece se 
jim však domů nechce. Doma je taková 
zima, ó, jaká zima!

Kvítek radosti v srdci Jezulete uvadl 
úplně. Za chvíli, než by člověk plamí-
nek svíčky sfoukl, vrátilo se Jezule tam 
vysoko na nebesa. Choulí se do záhybů 
modravého pláště své Matky a ta ho hladí 
po měkkých zlatých vlasech a nedovede 
ho potěšiti.

Tak daleko v zimavé tmě se leskne 
hvězdička-země, taková malounká, že se 
zdá, jako by se na ni nevešlo ani hrst bo-
lesti. Proto, že jest tak daleko, nemohli asi 
andílci zanésti tam nebeský klid a pokoj 
a radost.

▶
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

zve srdečně maminky s dětmi do své 
klubovny

Program na listopad:
Pondělí: 8:30 – 11 hod. 

 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý:  18:30 – 21:30 

 Tvořivá dílna pro maminky
Středa:  8:30 – 11 hod. 

 Výtvarná dílna pro děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší

A navíc: 
• ve středu 5. prosince v 9 hod. nadíl-

ka naší Mikulášky
• v sobotu 15. prosince se s námi 

můžete setkat na vánočních trzích 
na světelském náměstí, kde budeme 
prodávat výrobky z našich dílen

• v pátek 21. prosince pojedeme na 
Stvořidla zdobit vánoční strom pro 
lesní zvěř (odjezd z nádraží v 13.49, 
zpět v 16.30)

Přijďte se podívat: vaše děti si v klu-
bovně vyhrají spolu, sjedou si sklu-
zavku, projedou se  na odstrkovadlech, 
postaví hrad z molitanové stavebnice, 
odpočinou si v bazénku s míčky, do-
mečku nebo ve stanu, s vaší pomocí si 
vytvoří třeba zvířátko z papíru, kterým 
si ozdobí pokojíček, protáhnou si tělíč-
ko a u toho se naučí nová říkadla nebo 
se naučí prozpěvovat si a nakonec se 
pobaví u pohádky - s sebou potřebujete 
jen přezutí.

Dobrá nálada a chuť být 
pospolu vítány...

ĀȀ̀ЀԀĀ܀ĀऀࠀఀഀༀကऀĀᄀሀԀЀȀ̀ЀԀĀ܀ĀऀࠀఀഀༀကऀĀᄀሀԀЀ
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Zpěváčci pěveckého sboru Zvonek ZŠ v Lánecké ul. pod vedením 
Mgr. Jaroslavy Stejskalové a Mgr. Jany Rejnkové

zvou všechny milovníky koled a písní, patřících k předvánoční 
atmosféře na

VÁNOČNÍ KONCERT
20. prosince 2007 od 16.00 hod.

v ZŠ v Lánecké ul., Světlá n. S.



Světelský zpravodaj prosinec 2007 strana 14 strana 15 prosinec 2007 Světelský zpravodaj 

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀܀ఀഀऀ܀ༀ
ĀȀကᄀሀ܀ጀ᐀ကᄀༀᔀᘀऀࠀᄀȀጀሀ܀ᔀȀᜀሀᘀ᠀ᤀ

 ᨀȀጀᬀᰀကȀᴀḀḀ

ἀ܀ᄀᬀ   !ᴀ  ᜀȀကጀሀ  "ᴀఀ#$%%!ᔀ&ഀ  ̀ᬀ܀᐀ကᄀጀ'ᤀ  ᜀȀကᄀሀ܀ጀ'ᤀ  Ԁऀᬀ܀ጀ'ᤀ  ᘀༀ᐀᐀'  ሀ  (Ѐጀ)' ᘀᜀࠀ܀ᄀȀᘀȀጀ
ᘀༀ*ᄀሀ᐀᠀(ᬀᬀ܀ЀऀᬀᄀԀऀᘀ᐀ကᄀༀᜀȀ̀ЀԀ܀̀+ᘀጀᰀ*ऀ̀܀+᐀ကᄀጀ+က$%%,-$%%ḀഀĀȀ̀ЀԀ̀+&ࠀ*ጀᬀ.

ĀȀ̀ЀԀĀԀȀऀࠀ̀܀̀ఀഀ̀ༀကကᄀ̀ഀሀ̀ࠀጀ̀ሀഀ̀ࠀ᐀̀ᔀഀሀ



Ā̀ᘀᜀԀȀࠀ̀܀᠀̀ఀഀ̀ༀကကᄀ̀ഀሀ̀ࠀༀᤀጀက̀ሀഀ̀ࠀ᠀ᤀကက̀ᔀഀሀ

ᘀᬀ᐀ကᄀጀ܀᠀&ᘀࠀĀ/ᘀᨀȀጀᬀᰀက)᠀ᄀЀᰀЀᘀ̀ᜀᬀ'ഀ
0ᜀȀ̀ЀԀ᠀Ԁᬀ܀Ԁऀሀᘀ+܀Ѐ1ᬀԀऀࠀ܀'Ѐᤀကऀᬀ+)܀ᘀ+᐀܀2ఀഀԀ+̀ጀሀ,%%$᐀ᬀԀऀЀᄀᬀऀᘀࠀက᠀ഀᔀԀᬀ&᠀(ᬀጀ᠀ऀጀ)ᘀᜀऀ

ഀሀఀᨀ̀ᬀᰀᴀԀ̀ሀḀԀἀԀȀ̀3܀ကᄀሀ܀+܀ጀ)'1Ԁᄀᬀ4ഀ
5ሀ᐀Ѐ''ᬀऀࠀ܀ጀሀ&ᜀ'ᬀ̀܀ ᠀ጀ܀ᬀ) Ԁऀᬀᰀ*᠀ ᘀ̀(ᬀ'ጀ)'̀+Ԁऀᬀ܀ က+'ࠀ ᘀ6᠀ကༀᤀ  Ԁऀ+ሀᘀᘀȀጀ ᘀᬀ

᐀ကᄀጀ(ᬀ܀ᄀጀࠀሀ̀)1ᬀᘀᬀ᐀ကᄀጀ7᠀+܀Ѐጀࠀሀ᐀ကᄀጀ'ကᄀ᠀&᠀ЀԀ̀᠀Ԁऀ᠀'Ѐ'᐀ကᄀጀᰀ*ሀကऀЀᘀЀऀ8(ሀᜀༀကᘀ)ᤀ
Ԁ̀+ऀᘀጀᤀကᬀ+ሀ'Ѐᰀက)ᤀᘀ6ऀᘀሀ+ጀ)ᤀ'ሀऀᬀ'ሀऀЀᰀက)က+᠀7ကༀᤀԀ&+ᘀ6ᜀ̀ࠀᘀሀऀഀ܀
9Ԁ&ጀࠀԀᬀ':7ᬀऀᬀက܀ༀကᄀЀᘀ̀Ѐ(ऀ̀܀ᘀሀऀ܀ጀሀ᐀᐀ကᄀༀഀ;ሀᘀᰀ܀ጀᬀഀ%ఀᄀᬀ܀ጀሀ,%%$ᘀ"ఀ*̀ᬀ܀᠀&ഀ܀+

ᘀȀԀ̀Ѐ̀+ሀᘀᬀጀЀጀ<+'ሀ1ጀԀᬀऀကȀጀԀ᠀1ЀऀᬀᄀЀഀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀऀ܀ༀကᄀ܀

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ഀఀࠀЀЀ
ༀ

̀ကࠀᄀȀഀሀጀ᐀ࠀᔀᘀሀ̀ࠀഀࠀᜀ᠀̀ကഀࠀ܀ᤀᨀᬀࠀༀࠀĀሀ̀ᰀᴀḀᔀᴀࠀ
ἀ !ࠀἀ!ࠀ$##"ࠀက̀̀ࠀ##%$ࠀကࠀἀ %##ࠀ᐀က̀!

&'ᰀༀ̀ሀࠀḀ'ကᰀༀ
Āഀ܀ᔀᰀࠀༀ̀ࠀĀఀༀഀက᠀

(ကЀ')᐀ကࠀ᠀ᰀᴀጀЀ

Stolní tenisté ZŠ v Lánecké ul.

V okresním kole Přeboru základních 
škol ve stolním tenisu se velmi úspěšně 
představili žáci a žákyně ZŠ Lánecká. 
Ve starší kategorii (8. a 9. třídy) proká-
zali chlapci (L. Procházka, M. Moravec, 
R. Mandl a M. Peca) své schopnosti, když 
v konkurenci 11 škol dokázali zvítězit!! 
Základní skupinou prošli bez zaváhání, 
na což navázali ve fi nálové skupině, kde 
zdolali hráče ZŠ Konečné H. Brod a po 
boji ZŠ Přibyslav. Tím si vybojovali právo 
účasti v krajském kole, které proběhne 
v Hrotovicích u Třebíče. Dívky (M. Ka-
rafi átová a S. Lorencová) zažily obrovskou 

Nová počítačová učebna 
v ZŠ Komenského 

V září byla uvedena do provozu druhá 
počítačová učebna. V současné době má 
škola více než 60 počítačových míst pro 
žáky. Výuka se proto netýká pouze před-
mětů informatika a práce na počítači, ale 
učebny mohou sloužit i v jiných hodinách.

J. M.  

Škola má svůj časopis

V Základní škole Lánecká mají svůj 
časopis nazvaný Lánečák. V současném 
školním roce tvoří redakční kolektiv tři 
žákyně 7.B: šéfredaktorka Lucie Hro-
chová a redaktorky Kateřina Barcíková 
s Martinou Růtovou. Náplň tohoto občas-
níku je docela pestrá, obsahuje například 
rubriky Tipy na výlet, Anketa a Zábava, 
ve které najdou čtenáři vtipy, zajímavé 
citáty a různé encyklopedické informace. 
Nechybí ani povídky napsané žáky školy 
či reportáže ze školních exkurzí. Ve 2. čís-
le si mohli zájemci přečíst například člá-
nek od Míšy Zlatové ze 4.A o zářijovém 
vystoupení Dády Patrasové na zimním 
stadionu v Pěšinkách. Redakce též otiskla 
rozhovor s ředitelem školy. 

Vydávání takového časopisu je určitě 
pro celou školu zajímavou záležitostí 
a vzhledem k tomu, že jeho vydávání řídí 
tři „sedmačky“, zasloužil by si určitě více 
pozornosti od učitelského sboru. Na strán-
kách Lánečáku by se mohly v příštích čís-
lech objevit i jeho příspěvky, určitě by bylo 
o čem psát. A tak milé novinářky, za svoji 
práci máte podtrženou jedničku. 

Text a foto: jív

smůlu, neboť nepostoupily ze skupiny 
pouze kvůli skóre.

V mladší kategorii (6. a 7. třídy) se lépe 
vedlo chlapcům (O. Vacek, L. Slavík 
a L. Podhorský), kteří ze 7 družstev ob-
sadili skvělé druhé místo, když ve fi nále 
prohráli se ZŠ Štoky. Dívky (K. Horáková 
a K. Váska) skončily na pěkném třetím 
místě z 5 družstev. Porazily hráčky z Lip-
nice a Havl. Borové a prohrály s tenistka-
mi ze Štoků a ZŠ Konečné.

Celkově lze hodnotit výsledky velmi po-
zitivně, děti předvedly výborné výkony.  

Tomáš Rosecký 
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Mezinárodní aktivity akademie 

České školy se snaží stále více zapo-
jovat se v rámci integrované Evropy 
do různých mezinárodních projektů 
a aktivit. Nejinak je tomu i na naší 
uměleckoprůmyslové akademii. Zpra-
coval jsem stručný hodnotící přehled 
toho, co se na poli mezinárodních 
vztahů u nás za poslední rok odehrá-
lo.

Největší a nejnáročnější akcí byl vý-
měnný jazykový projekt 11 studentů a 2 
pedagogů s tureckým partnerem reali-

Spolupráce žáků ZUŠ

Středa 7. listopadu byl pro nás, žáky 
světelské ZUŠ, velmi zajímavým dnem. 
Ráno v 9 hodin na nás už čekal u budovy 
ZUŠ autobus, který nás měl odvézt do 
Brna, kde se konal veřejný koncert žáků 
brněnské ZUŠ v Králově Poli. Byli jsme 
pozváni, abychom si s nimi zahráli a za-

zpívali. Jelo nás 22 žáků, některé nejmen-
ší doprovázeli jejich rodiče. S námi jel 
samozřejmě ředitel naší ZUŠ pan Karel 
Čížek, jeho sekretářka paní Dvořáková, 
pan učitel Vajo, pan učitel Vencovský 
a zástupkyně ředitele paní Hamaričová.

Naši učitelé se nám tento den snažili co 
nejvíce zpříjemnit, abychom odvedli co 
nejlepší výkony. A proto se rozhodli, že si 
uděláme se všemi malou prohlídku města.

Po příjezdu do Brna nás v budově Zá-
kladní umělecké školy Vítězslavy Kaprá-
lové přivítali učitelé a zároveň pořadatelé 
koncertu. Připravili nám pohoštění a cho-
vali se k nám opravdu mile. Poté, co nás 
seznámili s programem, jsme se všichni 
vydali do nedaleké restaurace na oběd, 

po kterém jsme vyrazili na slíbenou 
prohlídku města. Průvodkyni nám dělala 
paní učitelka nauky Hamaričová, které to 
šlo opravdu tak výtečně, že jsme začali 
pochybovat, jestli se náhodou neminula 
povoláním. Po prohlídce jsme už měli čas 
jen na zkoušení a ladění nástrojů.  

Večerní koncert, který se konal od 17 do 
19 hod., se opravdu vydařil. Kromě výbor-
ných výkonů jednotlivých žáků nás pře-
kvapila také poměrně hojná návštěvnost. 

Ředitel brněnské ZUŠ zahájil koncert 
proslovem, ve kterém mimo jiné přivítal 
nás a také našeho ředitele pana Karla 
Čížka a ostatní učitele. Poté mohl samot-
ný koncert začít. 

Organizátoři koncertu rozdělili pro-
gram na dvě části. V první účinkovali 
žáci z brněnské ZUŠ, abychom mohli 
zhlédnout jejich výkony. A v druhé části 
jsme účinkovali my. Nejvíce nás asi za-
ujala kapela, která hrála na konci první 
části, zvaná Quintetando. Byla to směsice 
nástrojů, jako akordeon, fagot, klavír, ky-
tara a bicí nástroje.

Mezi brněnskými žáky nevystupovali 
žádní zpěváci, a tak jsme se mohli mimo 
jiné pochlubit výbornými zpěváky Ond-
řejem Zajícem, Janou Myslivcovou nebo 
Taťánou Malíkovou. Samozřejmě nesmě-
lo chybět ani naše kytarové septeto ve 
složení Petr Kratochvíl, Markéta Adamo-
vá, Jana Myslivcová, Barbora Gabrielová, 
Pavel Bílek, Marek a Jirka Zajíc.

Na konci koncertu nám poděkoval 
ředitel školy za účast. Jako pozornost 
dostali naši učitelé a ředitel květiny a my 
za odměnu malé balíčky s překvapením. 
Poté jsme se rozloučili a vyrazili jsme 
zpátky domů.

Cílem této spolupráce bylo hlavně 
zlepšit komunikaci a navazování kon-
taktů mezi jednotlivými školami v naší 
republice.

Tímto článkem bych chtěla jménem 
svým i svých spolužáků poděkovat jak 
našim učitelům a panu řediteli, tak i orga-
nizátorům koncertu v Brně.

Barbora Gabrielová, 
žákyně ZUŠ

zovaný v dubnu a květnu, který proběhl 
v rámci programu Socrates/Comenius. 
Skupina 4 studentů, kteří se účastní stá-
že ve Wiener Kunstschule v programu 
Leonardo, prochází základní fází pro-
jektu, ve které mají kulturní a jazykovou 
přípravu. Další vyučující anglického 
jazyka letos vycestoval do anglického 
Bournemouthu na Richard ś Language 
College, kde pod záštitou programu Co-
menius absolvoval metodologický kurz 
angličtiny.

▶
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Úspěch mladých 
kamenosochařů 

V roce 2007 se studenti oboru kame-
nosochař z Lipnice nad Sázavou zúčast-
nili dvou mezinárodních soutěží. První 
z nich byla soutěž pořádaná u příleži-
tosti výstavy FOR ARCH Praha, dru-
hou byla soutěž Kamenár v Trenčíně, 
konaná u příležitosti 6. mezinárodní 
výstavy kamenoprůmyslu a geologie. 
V obou soutěžích obsadili naši stu-
denti první místa, v Praze Jan Miklica 
a v Trenčíně Martin Pavel. Předstihli 
tak své konkurenty ze Střední školy 
kamenické a sochařské v Hořicích 
a dokázali, že lipničtí kamenosochaři 
se v mezinárodní konkurenci rozhodně 
neztratí. 

Boleslav Dlouhý, 
KSS Lipnice nad Sázavou

V červnu se uskutečnil na Lipnici 
druhý ročník mezinárodního sympo-
zia Sekání na hradě Lipnice, kam byli 
pozvaní zástupci ze Slovenska, Polska, 
Maďarska a Rakouska. Nakonec dora-
zili pouze slovenští studenti, ale i tak se 
jednalo o povedenou akci.

Uskutečnily se také tři zahraniční 
exkurze. Dvě zaměřené na problematiku 
umění – na jaře do Drážďan a na pod-
zim do Vídně. Poslední zářijový týden 
vyjeli studenti německého jazyka na 
poznávací zájezd do Drážďan, Postupi-
mi a Berlína.  

Dynamicky se rozjel volnočasový pro-
gram Cena vévody z Edinburghu. V září 
jeho účastníci plnili bronzovou expedici 
na Ukrajině, v říjnu se setkali s prin-
ceznou Annou a na přelomu listopadu 
a prosince se zúčastnili mezinárodního 
setkání mladých lidí v portugalském 
Portu na téma Environment – for where 
the Europe walks. 

Rozhodně po tomto úspěšném roce 
škola nehodlá usnout na vavřínech, a již 
teď připravuje na rok 2008 další zajíma-
vé akce. Zapojení se do mezinárodních 
aktivit je totiž v současnosti cestou 
k vyšší kvalitě poskytovaného vzdělání. 

Mgr. Michal Šimek 
projektový manažer akademie

▶ Z domova důchodců

I když začátek podzimu byl krás-
ně slunečný a barevný, v den konání 
tradičního Běhu Terryho Foxe se nad 
Světlou stahovaly mraky a i drobně 
sprchlo. Ani takhle špatné počasí nás 
však neodradilo od účasti na této akci. 
Nakoupili jsme čelenky a s naší domov-
skou vlajkou jsme prošli určenou trasu 
a v cíli netrpělivě čekali na losování 
tomboly. Letos se nám povedlo vyhrát 
první cenu v podobě nádherného dortu, 
na kterém jsme si druhý den báječně 
pochutnali.

V říjnu jsme absolvovali další 
přednášku v rámci Univerzity sluneč-
ního věku, tentokrát jsme společně 
s Mgr. Michalem Šimkem cestovali po 

Číně. Cestování to bylo vskutku krásné 
a zajímavé. Celé vyprávění v nás zane-
chalo mnoho milých pocitů a ještě dlou-
ho jsme si o této přednášce mezi sebou 
povídali. Panu Mgr. Michalu Šimkovi 
moc a moc děkujeme – přednáška byla 
nádherná.

Ve spolupráci se ZUŠ se u nás každý 
měsíc bude konat hudební dopoledne či 
odpoledne, kterého se budou účastnit 
jak učitelé, tak děti ze ZUŠ. Říjnové 
středeční dopoledne nám přišel zpří-
jemnit pan učitel Vodrážka se svou 
harmonikou. Děkujeme.

Muzeum Světelska bylo otevřeno 
v červnu letošního roku, my jsme se 
tam vydali až v podzimních měsících, 
ale to nic nemění na tom, že se nám 
muzeum a výklad pana Martina Vlčka 
velmi líbily.

Poslední říjnový den jsme si poseděli 
a při hudbě pana Josefa Čecha pobavili 
na naší tradiční „Kavárničce“, kde jsme 
popřáli listopadovým oslavencům k je-
jich jmeninám.

Blíží se nejkrásnější čas v roce – Vá-
noce. Čas bilancování a hodnocení prá-
vě končícího roku. Také my hodnotíme 
rok 2007. I přes potíže a problémy, kte-
ré nám přinesl nový zákon o sociálních 
službách, se nám v letošním roce po-
dařilo rozšířit kulturní a společenskou 
činnost pro naše obyvatele. Největšími 
novinkami je Univerzita slunečního 
věku, ve které hodláme pokračovat 
i v roce 2008, a vydávání vlastního 
domovského časopisu Slunečnice. 
Součástí zpestření všedních dnů byla 
i různá vystoupení a představení, ať již 
z mateřských škol, základních škol, zá-
kladní umělecké školy nebo folklorního 
souboru Škubánek apod. Všem, kteří 

nám a našim obyvatelům věnují chvil-
ku ze svého volného času, moc děku-
jeme. Velice si takových chvilek a lidí, 
kteří nám je věnují, vážíme. Zároveň 
děkujeme lidičkám, kteří vyslyšeli naše 
prosby a darovali nám zbytky vln. 

Nejen těm, kteří s námi po celý rok 
pilně spolupracují, ale i všem čtenářům 
Světelského zpravodaje přejeme krásné 
vánoční svátky a v novém roce 2008 
hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů, 
pohody a vzájemné tolerance jednoho 
k druhému.

Za obyvatele a zaměstnance Domo-
va důchodců Sociálního centra města 
Světlá n. S.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice
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Nejlidnatější zemí světa – Čína a její kouzlo

(pokračování)

Po řece Li do Jang-šuo
Ráno vyrážíme místním mikrobusem 

dolů pod Quilin k přístavišti motorových 
pramic. Počasí nám příliš nepřeje, je 
zataženo a mlhavo. Naše loďka řízená 
místním vesničanem už čeká. Soukáme 

se dovnitř a vyrážíme. Vzhledem k níz-
kému vodnímu stavu je tahle pramice 
s malým ponorem ideálním prostředkem 
k tomu, vidět co nejvíce z čarokrásného 
okolí řeky Li. Krajina zde je známá 
zejména kvůli svým krasovým tvarům 

– homolovité kopce, které se nazývají 
mogoty, jsou opravdu všude kolem. 
Každý z nás se kochá, nasává nesku-
tečnou krásu krajiny. Tu a tam vidíme 
vesničany na březích, sem tam nějaký 
ten buvol, občas někdo kope na břehu 
písek nebo štěrk z náplavu. Asi po hodi-
ně plavby se dostáváme do oblasti, kde je 
vody více a jezdí tu výletní lodě. Ty zde 
během asi hodinového okruhu ukazují 
turistům část řeky, která však není tou 
úplně nejkrásnější. Kolem nich se plaví 
bamboo rafty místňáků, kteří se s turisty 
snaží obchodovat. Nabízí zemědělské 

produkty a různé cetky. Abych nezapo-
mněl, každá z výletních lodí má na zádi 
otevřenou kuchyni, kde se v obrovském 
hrnci vaří  rýže a na pánvi prskají rybky. 
Nádobí se myje v řece, tam se rovněž 
hází zbytečnosti z kuchyně. 

Asi po třech hodinách plavby přistává-
me u břehu, dál už jet nejde, a tak jdeme 

do místního městečka Xingping sehnat 
nějakou dopravu, která nás doveze až 
do Jang-šuo. Na místním autobusáku 
stojí mikrobus a prý pojede, až se naplní. 
Tak sedáme dovnitř a asi po dvaceti  mi-
nutách je nás dost na to, aby se vyplatilo 
jet. 

Jang-šuo a okolí
Asi po hodině jízdy jsme na místě. 

Jang-šuo je okresní město, známé svým 
malebným okolím po celém světě hlav-
ně mezi batůžkáři. Navíc je proslavené 
i tím, že se zde konzumuje opravdu leda-
cos, a také je možné tu nakoupit za velmi 
přijatelný peníz různé outdoorové vyba-
vení. V průvodci jsme si našli malý levný 
hotýlek nedaleko autobusového nádraží, 
který je opravu přívětivý. Skládáme zde 
svých pár věcí a vyrážíme na obhlídku. 

Máme hlad, a tak koukáme, co kde 
slupnout. Nacházíme malou místní lev-
nou vývařovnu. Základem místní krmě 
je miska rýže a na táckách mají vysta-
venou nabídku různých druhů masa, 
vnitřností, zeleniny. Člověk si jen ukáže, 
co z toho chce a během pár minut má 
slušnou porci vybraných dobrot na své 

porci rýže. Ta celá sranda v přepočtu asi 
za deset korun. 

Slušně občerstvení se jdeme podívat 
na kšefty s outdoorovými věcmi. Nabíd-
ka je slušná, ceny přijatelné, tak s Páčem 
kupujem levné softshellové bundy, které 
by u nás stály asi troj- až čtyřnásobek 
ceny místní.

Zajímavostí jsou také zubařské ordi-
nace. Jsou přístupné přímo z ulice, a tak 
člověk může obdivovat nebožáka, který 
si užívá všechny ty příjemné radosti 
usazen v křesle. Akorát zubař pro naše 
focení nemá pochopení, a tak nás nemi-
losrdně vykazuje pryč.

Večer je v místním centru trh, tedy 
vlastně hromada stánků, kde se nabízí 
nejrůznější delikatesy. Různé pečené 
vnitřnosti, žlázky, rybky, podivné ▶

Malebná krajina kolem řeky Li Z ulice rovnou do zubařského křesla, 
Jang-šuo
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena.  Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Prosinec
Pátek 7.12., 19.30

Denní hlídka (Rusko) 130
Akční fantazy thriller
Noční hlídka odevzdala vládu…
Hrají: K. Knablensky, 
M. Poroshina 
Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Neděle 9.12., 19.30
Pokoj 1408 (USA) 94
Thriller,horor 

V pokoji 1408 nikdo nepřežil déle 
než hodinu. 
Hrají: J. Cusack, L. Jackson 
Vstupné: 65 Kč
Od 15 let

Středa 12.12., 19 30
Vášeň a cit (USA) 120
Drama, romantický
Stala se ženou… Stala se legendou. 
Hrají: A. Hathaway, J. McAvov
Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 14.12., 19.30
Království (USA) 109
Thriller
Jak zastavíte nepřítele, který se 
nebojí zemřít? 
Hrají: J. Foxx, J. Garner
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 16.12., 19.30
Bitva u Thermopyl (USA) 117
Historický
Věčnou slávu mají na dosah ruky. 
Hrají: G. Hitler, L. Headey

kousky masa a podobně. Člověk si jen 
ukáže a za chvilku může spokojeně 
pomlaskávat. Jdeme se také podívat na 
místní tržnici. Pro milovníky zvířat bych 
tuto návštěvu rozhodně nedoporučil. 
Místní specialitou jsou totiž uzení psi 
a hadi, které zde mají na hácích vystave-
né jako u nás salám v řeznictví. 

Následujícího dne si za směšných 12 
korun půjčujeme jednostopé vehikly, 
kterým se jinak říká kola a vyrážíme na 
výlet do povodí řeky Yulong. Je docela 
příjemné teplo, a tak si užíváme krásné 
okolní krajiny. Konečně pořádný čínský 
venkov, takový, jaký jsme si představo-
vali. Malé vesničky, úzké cesty vedoucí 
mezi rýžovými políčky. Klid a žádný 
spěch. Okolní kopce se odráží v klidné 
hladině řeky. Naším cílem je kamenný 
mostek Dragon Bridge u Baisha Town. 
Malý, pěkný, fotogenický. Když se jedné 
z místních žen ptáme na cestu, překvapi-
vě anglicky rozumí a ochotně vysvětluje, 
kudy máme jet. Mají zde také jednu 
zvláštnost. Místy jsou malé hřbitůvky 
s náhrobními kameny, ovšem na hrobech 

roste kupodivu zelenina. Zvláštní. Stří-
davě jedeme po obou březích řeky, aby-
chom z této malebné krajiny poznali co 
nejvíce. Vesnické domky jsou mnohdy 
velmi jednoduché, ale u každého je vidět 
anténa a barevná televize.

 Naším dalším cílem je Moon Hill, ko-
pec s jeskyní ve tvaru Měsíce. A jak to 

v Číně bývá, je obklopen parkem a platí 
se zde vstupné. A tak se siluetou kopce 
kocháme z dálky a penízky šetříme na 
další část cesty. 

U řeky obdivujeme také místní speci-
alitu „cormoran fishig“. V čem spočívá 
princip? Je potřeba bamboo raft, živý 

kormorán s podvázaným krkem a samo-
zřejmě řeka. Kormorán ve vodě rybku 
uloví, díky podvázanému krku ji nemůže 
spolknou a je mu následně odebrána. 
A nebožák se musí znovu tužit a lovit. 
Dnes je však tento způsob rybaření spíše 
otázkou turistického byznysu, nikoliv 
jako tradiční způsob obživy. 

Následujícího dne se pomalu s tímto 
krásným městem loučíme, busem míří-
me zpět do Quilinu, kde si v hostelu vy-
zvedneme zbytek bagáže a následně nás 
čeká krátký přelet do Hongkongu. 

(pokračování)                                                                                   
  -mš-

Bamboo rafty a kormoráni připravení na Cormoran fishing

Zemědělský venkov v povodí řeky Yulong
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Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Středa 19.12., 17.30
Divoké vlny (USA) 88
Rodinná animovaná akční 
komedie
Naučte se surfovat s tučňáky.
Vstupné: 60 Kč
Přístupný
Česká verze

Pátek 21.12., 19.30
Zbouchnutá (USA) 129
Komedie
Stačí jeden úlet a končí legrace. 
Hrají: K. Heigl, S. Rogen
Vstupné: 60 Kč
Od 15 let

Leden
Pátek 4.1., 19.30

Poslední vlak (Německo, ČR) 
125
Historický/ válečný 

Berlín 1943. Nacisté odvážejí 
zbývající židovské obyvatele. 
Hrají: G. Burkhard
Vstupné: 60 Kč
Od 12 let

Neděle 6.1., 19.30
Medvídek (ČR) 98
Černá komedie 
Skutečné příběhy skutečných 
lidí. Hrají: A. Geislerová, 
T. Vilhelmová
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Středa 9.1., 19.30
Koření života (USA) 105
Milostný příběh
Recept na štěstí v žádné kuchařce 
nenajdete. 
Hrají: C. Zeta-Jonesová, 
A. Eckhart
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 11.1., 19.30
Mé druhé já (USA) 123

Thriller. Je pomsta spravedlivá? 
Hrají: J. Fosterová, T. Howard 
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Neděle 13.1., 19 30
Gympl (ČR) 105
Hořká komedie. 
Studenti, učitelé, rodiče a grafitti. 
Hrají: T. Vorel ml., J. Mádl. 
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
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KyTICe – kulturní zařízení Světlá nad Sázavou oznamuje všem klientům, že 

ve dnech 27. až 31. prosince bude uzavřena městská knihovna  a turistické informační centrum.
Galerie Na Půdě bude standardně otevřena  út – pá 9 – 17 hod.; so, ne, svátky 13 – 17 hod.

Přejeme všem hezké Vánoce a v novém roce mnoho spokojenosti, zdraví a štěstí.
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Z vernisáže

V neděli 11. listopadu se v odpoled-
ních hodinách uskutečnila vernisáž 
výstavy obrazů a grafiky plzeňské vý-

tvarnice Květy Monhartové. Přítomné 
přivítala ředitelka kulturního zařízení 
KyTICe Mgr. Jana Kupčíková, o tvorbě 

– a trochu i o životě – vystavující au-
torky fundovaně pohovořil její manžel 
PhDr. Ing. Ivan Martinovský. Tečku za 
oficiálním zahájením výstavy návštěv-
níkům připravila šestičlenná hudební 
skupina studentů píseckého francouz-
ského gymnázia Artisthé, která zahrála 
několik písní, převážně z vlastní tvorby.

Text a foto: Z. Horní
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Už jen pár týdnů a máme tady opět 

Vánoce a s nimi vánoční úklid, pečení 
cukroví a také navštěvování kostelů. Od 
1. srpna máme ve Světlé nového faráře 
Marka Marcela Šavela, kterého jsme 
vyzpovídali.

 – Vaše jméno je dost zvláštní. Odkud 
pocházíte?

Pocházím z Popradu a narodil jsem 
se v Kežmarku (Slovensko). Křestním 
jménem jsem Marcel a řeholním Ma-
rek. Do České republiky jsem se dostal 
úplnou náhodou – rozhodnutím našeho 
opata Bronislava. Důvod byl jednoduchý 

– v České republice je akutní nedostatek 
povolání pro kněžský život a biskupové 
tuto situaci řeší umísťováním knězů z ja-
zykově příbuzných států jako je Polsko 
nebo Slovensko.

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od poloviny října do poloviny 
listopadu:    

Beletrie
Clark Mary Higgins
  Děvčátka v modrém - detektivka
Druon Maurice
  Prokletí králové – Lilie a lev
  - závěr historické ságy ze středově-

ké Francie
Formanová Martina
  Trojdílné plavky - psychologické 

povídky o ženách
Haran Elizabeth
  Zrádné útesy - román pro ženy
Khashoggi  Soheir
  Karima - příběh ženy v muslimské 

zemi
Moran Michelle
  Nefertiti - historický román ze sta-

rého Egypta
Palmer Michael
  Smrt si počká - thriller z lékařského 

prostředí
Váňová Magda
  Štěstí Aloise Peina - psychologický 

román

Žilák Karel
  Kleptoman - příběh o lidech z okra-

je společnosti

Naučná literatura
Antill Peter
  Berlín 1945
Burger Adolf
  Ďáblova dílna - padělatelská dílna 

v koncentračním táboře
Flanderková Petra
  Objektiv z USA - cestopis
Kovařík Jiří
  Válka královen - průřez dramatic-

kou historií Francie
Praško Ján
  Asertivitou proti stresu
Rohál Robert
  Jana Brejchová, sestra Hany - živo-

topis
Rüdiger Marnit
  388 nejkrásnějších účesů
Šuchmannová I.
  Vánoční ozdoby z drátků a korálků
Vašíček Arnošt
  Tajemství Ďáblovy bible
Větvička Václav
  Vltava

Knihy pro děti a mládež
Black Jonah
  Černá kniha 4. - román pro dospíva-

jící kluky i holky
Bridgman Roger
  1000 objevů a vynálezů
Dědková Jarmila
  Slunce pro čokoládovou holku 

- dívčí román
Firth Rachel
  Rytíři a jejich život
Ganeri Anita
  Rozlámaná pobřeží - zeměpis ko-

miksovou formou
Horký Petr
  Honba za obřím červem aj. dobr. 

- cestopis
Kimpton Diana
  Eliška a tajemná jeskyně - dobro-

družný příběh pro děti
Stone Jeff
  Tygr - dobrodružný román
Wilson Jacqueline
  Anděl Vicky - dívčí román
Žáček Jiří
  Pohádkový tobogan

Eva Kodýmová

– Co vás přivedlo k tomuto povolání?
Vnitřní pocit, ze toto povoláni bude 

naplňovat můj život a život lidí, ke kterým 
budu poslán. Spiritualita to nazývá povo-
láním. Cítím, že mé místo je v kněžství. 
Během studií jsem i odešel, chtěl studovat 
techniku a oženit se, ale vrátil jsem se 
a pokračoval dál ve studiu teologie.

– Co všechno jste musel absolvovat, 
abyste tuto profesi mohl vykonávat?

Studium teologie 6 let a hlavně se vnitř-
ně vyrovnat se vším, co kněžství přináší 
a také vyžaduje.

– Proč jste farářem zrovna ve Světlé? 
To bych také velice rád věděl. (Smích) 

Je to rozhodnutí opata a biskupa, na dotaz 
obsazení farnosti mou maličkostí jsem 
řekl, že pokud není jiné řešeni, tak se pod-
řídím rozhodnutí představených. Ve Světlé 

nad Sázavou působím jako administrátor 
od 1. srpna 2007. Také působím jako ad-
ministrátor ex currendo (z místa na dálku) 
ve farnostech Herálec, Kaliště a Vojslavice. 
A navíc jsem ještě i kaplanem pro mládež 
pro humpolecký vikariát.

– Kde jste působil předtím?
Po svěcení v roce 2000 jsem byl kap-

lanem v Humpolci a bydlel jsem v Želivě. 
Od roku 2001 jsem byl administrátorem 
ve Vojslavicích a od roku 2002 adminis-
trátorem v Herálci a Kališti, kde jsem žil 
a částečně žiji dodnes.

– Jak vypadá běžný den faráře?
Já vstávám kolem 6:00, modlím se 

brevíř (modlitba kněze), hygiena, snídaně, 
kontrola e-mailu a vyřizování pošty, pak 
různé úřady, banka, pošta, finanční úřad, 
obecní úřad, nákupy pro farnosti, někdy 
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

kolem 12:00 oběd (není pravidlem), od-
poledne náboženství, mše, někdy pohřby, 
končím kolem 19:00, po poslední mši. 
Poté modlení brevíře a večeře nebo ten 
oběd, podívám se na TV nebo internet, 
připravuji si přednášky, kázání nebo píši 
maily. No a jdu spát někdy kolem 0:30. Asi 
tak nějak...

– Přibývá nebo ubývá podle vás věří-
cích? A proč?

Všeobecně věřících ubývá. Je to celo-
světový problém (někde je to víc, někde 

míň). Dle statistiky EU je ČR nejateistič-
tější země EU. Je to historicky a kulturně 
vysvětlitelné.

– Jak se v dnešní době staví mladí lidé 
k víře?

Ve farnosti Světlá nad Sázavou a Kaliště 
jsem přístupem mladých velice potěšen. 
Mají opravdu zájem a snahu něco vytvářet 
a přinášet do společenství. To jsou věřící. 
Nevěřící berou víru jako přežitek, něco 
staromódního a omezujícího a také něco, 
co se proste nenosí a není in.

 Proč je o Vánocích větší návštěvnost 
kostelů?

Je to z důvodu, že přicházejí podle 
psychologa Maxe Kašparů do kostelů tzv. 
sváteční křesťané a ,,čumilové“. Prostě 
sváteční nálada se ještě stvrzuje návštěvou 
kostela, ale mně to nevadí – jsem rád, že 
alespoň o Vánocích si lidé najdou čas pro 
sebe a pro Boha.

– Děkuji Vám za rozhovor a přeji šťastné 
a veselé Vánoce.

Andrea Tarabčáková

Minianketa

Kdy nakupujete dárky na Vánoce?
S nakupováním začínám už na začátku 

listopadu, abych vše stihla.
Pavla (58)

Jéé... To tak pár dní před.
Honza (48)

Přibližně na začátku prosince.
Šárka (22)

Na Vánoce nakupujeme v lednu, pro-
tože jsou největší slevy a akce.

Jana (31)
Pod stromeček si dáváme peníze, tak-

že dárečky nám starosti nedělají.
František (68)

... Vyjádření

Považuji za nutné uvést na pravou míru 
nesprávně otištěné informace, které byly 
uveřejněny v Havlíčkobrodském deníku 
a stejně tak i ve Světelském zpravodaji 
v září 2007, které poškozují nejen moji 
osobu. 

Jedná se o článek „Masný fantom 
způsobil škodu za desetitisíce“. Není mi 
znám zdroj informací, ze kterého noviny 

čerpaly, ale rozhodně nejsou zcela pravdi-
vé. Veškeré informace jsem předala Policii 
ČR, aby celou věc prošetřila. Dále je zcela 
nepravdivá informace, že když byla v mi-
nulosti naše prodejna vykradena, tak jsem 
v uvedeném článku měla označit za pacha-
tele neonacisty. Toto jsem nikdy neřekla, 
jelikož policejní vyšetřování z té doby 
pachatele nevypátralo, takže stejně jako 

Policie ČR, tak i já dodnes nevíme, kdo 
tento trestný čin provedl. Doufám, že celá 
věc bude správně prošetřena odpovědnými 
orgány, že bude pachatel dopaden a řádně 
potrestán. A zároveň věřím i v to, že si bu-
dou média lépe ověřovat svoje informace 
a uvádět pouze přesné citace.

Děkuji.
Dana Čelanská

Redakční rada se omlouvá paní Čelan-
ské za způsobené těžkosti. Článek však byl 
doslovně převzat z Deníku Havlíčkobrod-
ska, a proto za uvedené údaje nemůžeme 
zodpovídat.
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Vážení čtenáři,
doufáme, že jste byli s měsíčníkem 

Světelský zpravodaj spokojeni a máte 
zájem nadále si jej kupovat v novino-
vých stáncích nebo v obchodech. Pro 
Vaši informaci vám sdělujeme, že jej 
můžete také dostávat každý měsíc 
domů do svých poštovních schránek, 
když si zajistíte jeho předplatné. Zapla-
títe samozřejmě o trochu více, ale máte 
jistotu, že ho opravdu obdržíte, a to vět-
šinou hned v následujícím dni po jeho 
rozvozu na naše odběrová místa.

Předplatné na rok 2007 bylo ve 
výši 300 Kč. Pokud by se nezvyšovalo 
poštovné (což nám v současné době ne-
může ještě pošta potvrdit), byla by výše 
předplatného stejná i pro rok 2008.

A jestliže máte dobré náměty, při-
pomínky nebo něco v našem zpravo-
daji postrádáte, budeme rádi, když se 
zapojíte a společně tak zvýšíme jeho 
úroveň.

redakce

Kde bude stát nová sportovní hala?

Když byly v březnu letošního roku po 
jednání komise pro koordinaci sportů 
a zástupců sportovních klubů vytýčeny 
priority v oblasti sportu ve Světlé n. S., 
dostala se na jedno z předních míst 
sportovní hala. Město tedy vybralo 

tři možné lokality, kde by mohla nová 
sportovní hala stát, a nechalo vypraco-
vat prostorové studie na její umístění. 
Vybranými lokalitami byly pozemky 
u Základní školy Lánecká, u zimního 
stadionu v Pěšinkách a na volných 
pozemcích sídliště Na Bradle. Přitom 
součástí studie druhé a třetí varianty 
byl ještě plavecký bazén. Pro vyhod-
nocení jednotlivých variant byl osloven 
nezávislý posuzovatel Ing. Arch. Martin 
Adamec z ateliéru MMR s. r. o. v Praze-
-Holešovicích. Své závěry tento odbor-
ník shrnul do čtyř bodů, přičemž přede-

slal, že každá z variant má své kladné 
a záporné stránky.

Zde je jeho odborné vyjádření: 
„Pokud vezmeme v úvahu všechny 
argumenty, jeví se nám jako nejlepší 
možnost: 1. Sportovní halu umístit jako 
přístavbu do areálu Základní školy 
Lánecká. 2. Krytý bazén umístit na se-
verní stranu pozemku u hokejové haly. 
3. Nebo umístit bazén na sídliště Na 
Bradle a spojit jej s venkovním koupa-
lištěm, které by bylo v místě, kde se uva-
žovala hala. 4. Hokejová hala by byla 
samostatná, a na místě po demolované 
školce vybudovat venkovní hřiště s celo-
ročním povrchem – tenis, házená atd.

K umístění sportovní haly se měli 
vyjádřit členové komise pro koordi-
naci sportů na svém zasedání, které 
se uskutečnilo na radnici 5. listopadu. 

Na jednání byli též přizváni starostka 
města Lenka Arnotová a místostarosta 
Jan Tourek. Místostarosta hned v úvodu 
vysvětlil důvod tohoto jednání: je třeba, 
aby město bylo připraveno pro případné 
čerpání finančních prostředků z fondů 
EU na toto sportoviště. Dotace mohou 
být až do výše 80 % nákladů a předpo-
klad čerpání je do roku 2013. Všichni 
přítomní členové komise po prostudová-
ní zmíněných tří návrhů diskutovali k té-
to problematice. Diskuse nebyla zdaleka 
jednotná, každý z členů měl připomínky 
k jednotlivým lokalitám, zvažovaly se 
klady i zápory předložených návrhů. Po 
tom všem přišlo na řadu hlasování: 6 
hlasů bylo pro doporučit výstavbu spor-
tovní haly u ZŠ Lánecká a 2 hlasující se 
zdrželi, takže o dalších variantách již 
nebylo třeba hlasovat.  jív

Ředitel ZŠ v Lánecké ul. k umístění sportovní haly

V dostatečném předstihu se rozběh-
la diskuse o nejvhodnějším umístění 
nové sportovní haly, po které touží 
generace sportující veřejnosti našeho 
města. Ze tří vytipovaných lokalit má 
nejvíce zastánců ta u Základní školy 
Lánecká. Proto jsme o vyjádření k to-
muto řešení požádali ředitele zmíněné 
školy Mgr. Vlastimila Špatenku.

– Pane řediteli, jaký je Váš názor na 
umístění nové sportovní haly právě ke 
škole v Lánecké ulici?

Je třeba si uvědomit, že rozhodnutí pro 
kteroukoliv variantu z těch tří nebude 
ideálním řešením. Pokud však vezmu 
v úvahu všechny dostupné informace, 
které mám v tomto čase, a když porov-
nám všechna tři řešení s jejich výhodami 
i zápory, když odhlédnu, že jsem ředitel 
této školy a pominu osobní důvody, 
je nutné, aby hala měla odpovídající 
rozměry s vynaložením přiměřených 
nákladů. Zohledním-li ekonomické ná-
klady, rozměry a potřebný prostor pro 
parkování, dostupnost pro žáky obou 
sousedících základních škol i sportovní 
veřejnosti, vychází potom jako nejlepší 
řešení, postavit sportovní halu u naší 
školy.

– Určitě se nedá mlčky přejít skuteč-
nost, že v případě umístění haly ke škole 

v Lánecké ulici, ztratí škola travnaté 
hřiště s běžeckou dráhou?

Podle mého názoru – i názoru vyuču-
jících – je pro současný počet žáků naší 
školy hřiště zbytečně velké a zatěžuje 
nás nepřiměřenými náklady na údržbu. 
U ZŠ Komenského je hřiště podstatně 
menší, navštěvují ho i naši žáci a stejně 
tak i studenti středních škol, jejichž 

zřizovatelem není naše město, ale kraj, 
a všichni se tam vystřídají. Pokud by 
stejně velké venkovní sportoviště bez at-
letické dráhy vzniklo vedle haly tak, jak 
to navrhuje studie celého sportovního 
areálu u naší školy, potom by nám to pro 
provoz plně vyhovovalo.

– Pane řediteli, děkuji za Vaše vyjád-
ření. 

Jiří Víšek
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Změna jízdního řádu a cen jízdného

Od 9. prosince 2007 začal platit 
nový jízdní řád a také tarif TR10, kte-
rý stanovuje ceny jízdného. Jízdní řád 
pro trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod 
se od letošního řádu moc lišit nebude. 
Dojde však k velkým změnám cen 
jízdného. Jízdné se již nebude počítat 
podle tarifních pásem, ale podle počtu 
ujetých kilometrů. 

Při zakoupení zpáteční jízdenky do-
stane cestující slevu 10 % ceny jízdného. 
Skupina dvou lidí už však dostane slevu 
25 % z ceny jízdného. Ve skupince 3-30 
lidí získají první dva cestující slevu 25 % 
a ostatní cestující zaplatí pouze 50 %. 
Skupinová sleva platí pro jednosměrné 
i zpáteční jízdné. Od 9. prosince budou 
také zrušeny příplatky ve vlacích EC 
a IC, nikoliv však ve vlacích SC Pen-
dolino. 

Nově vzroste cena kilometrické banky 
z 1 400 Kč na 1 600 Kč. Cestující si však 
může koupit 5 kilometrických bank za 
7 200 Kč. Cena jedné kilometrické ban-
ky tak vyjde na 1 440 Kč. Další změna, 
která nepotěší pravidelné cestující, je 
zdražení síťových jízdenek. Cena In-

-karty a jejích aplikací (kromě In-gold) 
se nemění. Aplikace In-zákazník (dříve 

Reakce na článek Jak (ne)žijeme společně

Motto: 
Ptal se jednou vnuk svého praotce: 

„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 
myšlenky jsou smutné a taktně mi pomů-
žet,e v čem právě pomoci potřebuji.

Blahoslavení jste, kteří se u mě 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.“

Doufám, že jste četli pomalu a pozor-
ně. Protože i takové je stáří. Reagujeme 
tím na článek Jak (ne)žijeme společně. 
Stáří je více zranitelné a bezmocné. 
A někteří teenageři jsou hrubí, vulgární 
a zlí. Paní Včelová ví, co se děje ve dne, 
ale neví, co se dělo v noci, hlavně o ví-
kendech. Pokud by zde bydlela, určitě by 
se jí to také nelíbilo a hledala by řešení. 
Nejdříve si musíme mladé vychovat 
a pak zmizí i oplocení. Mimochodem, 
i domov důchodců je oplocen. Proč asi?

Obyvatelé DPS

Komplikace na tratích Vysočiny

V měsíci listopadu došlo na trati 
230 Kolín – Havlíčkův Brod k něko-
lika mimořádným událostem, které 
ovlivnily zpoždění osobních vlaků.

Dne 11. listopadu zasypal celou 
Českou republiku sníh, který způso-
bil kolaps železniční dopravy, hlavně 
v Libereckém kraji a na Vysočině. 
Mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem 
n. S. došlo k pádu stromů na trať. Z to-
hoto důvodu nabíraly vlaky osobní do-
pravy značné zpoždění, které se pohy-
bovalo od desítek minut až do tří hodin, 
neboť cestující museli být v postiženém 
úseku přepraveni autobusy. Rychlík 276 
Slovan z Bratislavy do Prahy byl dokon-
ce v trase Brno – Ždár n. S. – Havlíčkův 
Brod – Kolín odřeknut a jel odklonem 
přes Českou Třebovou. Během noci 
z neděle na pondělí došlo k odklizení 
stromů a zprovoznění tratě. 

K další nepříjemné události došlo 
v pondělí 19. listopadu v odpoledních 
hodinách v Leštině u Světlé n. S. Neda-
leko stanice ve směru na Světlou vyko-
lejily poslední tři vozy nákladního vla-
ku. Došlo k poškození kolejí, výhybek, 
přejezdu a trolejového vedení. Doprava 
musela být zastavena v úseku Světlá 
n. S. – Leština u Světlé. Cestující byli 
opět přepraveni autobusy. Tato nehoda 
se obešla bez zranění osob. Drážní úřad 
vyčíslil škodu přibližně na 5 milionů ko-
run. Příčina nehody není dosud známa. 

Text a foto -lp-

Z karta) bude stále stát 600 Kč a platit 
3 roky, In-junior 600 Kč/rok. Aplikace 
In-Gold bude zlevněna z 22 000 Kč na 
20 000 Kč. Kromě aplikace In-gold 
vzniká nově také aplikace In-gold all 
inclusive za 50 000 Kč. In-zákazník 
získává slevu 25 % z ceny jízdného, In-

-junior 50 % slevu. Cestující využívající 
aplikaci In-gold neplatí ve vlaku žádné 
jízdné a při použití aplikace In-gold all 
inclusive získávají cestující ještě další 
výhody, hlavně při cestování vlaky SC 
Pendolino. 

Více se dočtete na internetových 
stránkách ČD www.cd.cz, kde naleznete 
celé znění tarifu TR10, ale také nové 
jízdní řády. Více informací o In-kartě 
naleznete na internetových stránkách 
www.inkarta.cz.

-lp-

Světlá n. S. - Havlíčkův Brod (16 km)
Obyčejné jízdné do 9. 12. 2007
   28 Kč
Obyčejné jízdné od 9. 12. 2007
   26 Kč
Zpáteční jízdné od 9. 12. 2007
   47 Kč
Žáci 15-26 let od 9. 12. 2007
   12 Kč
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Tak se jmenuje výstava představující 
životní osudy Albrechta z Valdštejna 
(1583–1634), jedné z klíčových osobnos-
tí třicetileté války. Koná se ve Valdštejn-
ské jízdárně v Praze a na její realizaci 
spojily síly hned tři instituce – Vojenský 
historický ústav, Národní muzeum a Se-
nát ČR.

Expozice je rozčleněna do čtyř oddílů. 
V první části Invita invidia (Závisti na-

vzdory) je představena osobnost Albrechta 
z Valdštejna a jeho životní dráha, druhý 
díl Terra felix (Šťastná země) ukazuje 
Valdštejna jako ekonoma, podnikatele, 
stavitele a mecenáše. Třetí oddíl Xerxes, 
veliký Artaxerxes se věnuje jeho vojenské 
kariéře, vedle vyobrazení bitev třicetileté 
války zde jsou vystaveny dobové předmě-
ty, zprávy z bojiště i nejrůznější zbraně. 
Poslední díl Bestia Vixit (Nesmrtelná 
bestie) poodhaluje valdštejnskou legendu, 

Valdštejn a jeho doba

Světlo z Betléma opět ve Světlé

Snahou každého 
světla je prozářit tmu, 
to byl prvotní záměr 
pracovníků rakous-
kého rozhlasu v Linci, 
když v roce 1986 po-
prvé přivezli do Vídně 

světlo zapálené v betlémské kapli, v místě 
narození Ježíše Krista. Od roku 1989 
se toto poselství pokoje a míru dostává 
i k nám zásluhou brněnských skautů. Ti 
jej každoročně přivezou z Vídně a vlaky 
Českých drah rozvezou doslova po celé 
republice, díky jim se z této akce stává 

Zprávy z kraje

Silnice mezi Světlou a Ledčí 
bezpečnější

Silnice u Vilémovic na Ledečsku 
prošla od ledna do září tohoto roku 
rozsáhlou rekonstrukcí. Ta přispěje 
nejen ke zvýšení průjezdní kapacity 
komunikace, ale i k vyšší bezpečnos-
ti řidičů, protože starý úsek silnice 
byl místem častých dopravních ne-
hod.

Během oprav museli řidiči využít 
objízdné trasy, protože důkladná re-
konstrukce si vyžádala úplné uzavření 
silnice. Výsledkem je ale rozšířená ko-
munikace, narovnání některých úseků 
a také zcela nový povrch vozovky.  
Součástí oprav bylo i vybudování dvou 
propustí v délce 40 m, které budou 
sloužit nejen pro odvod přebytečné 
vody, ale i pro migraci živočichů. 

Náklady na rekonstrukci dosáhly 
téměř 27 mil. Kč a za tuto částku 
bylo opraveno celkem 958 m silnice 
a 463 m přilehlých úseků. Rekonstruk-
ce páteřní komunikace II/150 Pavlíkov 

– Vilémovice, která svého času patřila 
ke klíčovým republikovým komunika-
cím a také se pyšnila titulem nejdelší 
silnice I. třídy, patří k projektům, na 
které kraj Vysočina čerpal fi nanční 
dotaci z evropských fondů. „Příprava 
této akce trvala několik let a rodný list 
příprav je hustě popsaný. Důležité je, 
že jeden z nejnebezpečnějších úseků 
hlavní spojnice mezi Ledčí a Světlou 
nad Sázavou je v této části komfortně 
opraven,“ uvedl při přestřižení pásky 
a uvedení komunikace do provozu ná-
městek hejtmana pro dopravu Václav 
Kodet.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Nový propagační materiál

Turistické informační centrum, re-
spektive příspěvková organizace KyTI-
Ce – Kulturní zařízení Světlá n. S. se 
podílela na vzniku nového propagačního 
materiálu, který se dostal před Vánoce-
mi na trh. Je jím panoramatická mapa 
Havlíčkobrodsko, která představuje ob-
last od Chřenovic po Přibyslav a od Gol-
čova Jeníkova po Polnou. Rub mapového 
listu obsahuje velké množství informací, 
počínaje historií, přes památky, přírodní 
rezervace, významné osobnosti, mož-
nosti ubytování i odkazy na webové 
stránky. Mapu zpracoval malíř a fo-
tograf Martin Findejs, který je rovněž 
autorem již dříve vydané mapy zobrazu-
jící Světlou a tok Sázavy až do Stvořidel. 
Obě mapy jsou k dostání v turistickém 
informační centru, Havlíčkobrodsko za 
35 Kč, Světlá n. S. za 15 Kč.

-jv-

Vysočina ze vzduchu

Pokud se vám líbí naše Vysočina 
pohledem z ptačí perspektivy a jste pří-
znivci létání, můžete navštívit nové we-
bovské stránky motorových paraglidistů 
ze Světlé a okolí. Najdete zde soubory 
fotografi í pořízené při létání nad naší 
malebnou krajinou, novinky z oblasti 
paraglidingu, a také humorné příběhy 
ze života pilotů těchto létacích aparátů. 
A kde že tyto informace naleznete? Stačí 
mrknout na www.iparaglide.cz, a jste na 
správné adrese.                                 -mš-

krásný vánoční obyčej, a to nejenom 
pro věřící. Vždyť mír, láska a opravdové 
přátelství patří k Vánocům stejně jako 
ozdobený stromeček. 

Do Světlé připutuje Betlémské světlo 
v sobotu 22. prosince rychlíkem z Brna 
a bude hořet až do Štědrého dne ve ves-
tibulu dopravní kanceláře na nádraží ČD, 
kde si jej budou moci připálit všichni 
zájemci, aby jim ozdobilo štědrovečerní 
stůl, a přispělo tak ke sváteční atmosféře 
Vánoc. 

Text a foto: jív
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tehdejší lid našeho kraje ve zvyku, ukázky 
obyčejů a prací spjatých se zimním obdo-
bím. Právě tato roční doba byla pro selský 
lid časem odpočinku po každodenní na-
máhavé práci jak na polích, tak ve dvorech. 

Neznamenalo to však, že by se vůbec nic 
nedělalo. Všechna činnost na statku se jen 
přesunula pod střechy stodol a do vyhřá-
tých světnic. Práce byly s výjimkou mlá-
cení obilí převážně lehčí, a tak zbýval při 
přástkách za dlouhých večerů čas na různé 
schůzky a povídačky. Hlavně pro mla-

Staročeské Vánoce na Michalově statku

Obecní úřad a místní společnost Ko-
runy české v Pohledi pořádají  v sobotu 
a neděli 22. a 23. prosince od 10 do 17 
hodin Staročeské Vánoce na Michalově 
statku.

Návštěvníkům bude umožněn návrat na 
selský statek do časů od skončení třicetile-
té války až do  doby zrušení roboty. Tehdy 
byly Vánoce ještě opravdu svátky klidu 
a očekávání, tedy tiché a skromné. Ke 
zhlédnutí budou připraveny svátečně vy-
zdobené místnosti usedlosti tak, jak to měl 

Přípravný výbor

V polovině listopadu se opět sešel pří-
pravný výbor pro instalaci pamětní desky 
Jaroslava Haška a  jeho členové diskuto-
vali o návrhu, velikosti a umístění desky. 
Návrh zpracoval sochař Radomír Dvořák, 
bronzová deska by mohla být v příštím 
roce umístěna na budově nádraží ČD.

Text a foto: Jaroslav Vála

která se začala vytvářet bezprostředně po 
Albrechtově smrti.

Autorům výstavy se podařilo do expo-
zice zahrnout na 727 domácích i zahra-
ničních exponátů, z nichž některé budou 
v České republice k vidění vůbec poprvé.

-jv-
***

Historie našeho města je s Valdštejnem 
spojena přes Adama Erdmana Trčku, 
který byl nejen jeho spolubojovníkem 
a švagrem, ale který byl spolu s ním ozna-
čen za spiklence a 25. února 1634 v Chebu 
zavražděn.

Vlastivědný spolek Světelsko
pořádá  v neděli 20. ledna 2008

na tuto výstavu zájezd a nabízí několik 
volných míst.

Přihlášky spolu se zálohou 
100 Kč do 20. prosince 

v turistickém informačním centru.

Bližší informace 
na tel. 737 500 551.

Kalendář 2008

Zaujala vás obálka tohoto čísla? 
Speciálně pro Světelský zpravodaj 
ji namalovala světelská výtvarnice 
Šárka Hrůzová, která je také autorkou 
malovaného nástěnného kalendáře 

„Průvodce novým rokem pro chodce 
s lehkým krokem“. Je to již její osmý 
autorský kalendář a stejně vtipný jako 
název je i jeho obsah. Kalendář si 
můžete prohlédnout a za 160 korun 
zakoupit v turistickém informačním 
centru.

-jv-

▶
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dou chasu to znamenalo více zábavy 
a radosti. Nejvíce obyčejů se vztahovalo 
hlavně ke Štědrému večeru, hospodářově 
rodině měly zajistit bohatou úrodu a pevné 
zdraví lidí i dobytka. Nejchudší obyvatelé 
vesnice se těšili na štěpánskou koledu, při 
které za svoje kolední písně a říkadla do-
stali od sedláků vždy něco dobrého na zub 
i nějaký ten krejcar navíc. Jak si děti při 
koledování vedly, vám předvede v sobotu 
dopoledne folklorní soubor Škubánek ze 
Světlé nad Sázavou.

Na vaši návštěvu Pohledě se těší a záro-
veň zvou pořadatelé.  

Společenská kronika
Vážení čtenáři,
rádi bychom vás potěšili novou služ-

bou, a to společenskou kronikou. Co 
všechno může obsahovat? Blahopřání, 
poděkování, vzpomínku na blízké… 
Příspěvek může být doplněn fotografií. 
Jak bude rubrika vypadat, bude záležet 
především na vás. 

Své příspěvky můžete buď zanést 
osobně do turistického informačního 
centra nebo je zaslat e-mailem na ad-
resu redakce@svetlans.cz. V obou pří-
padech je třeba udat vaše jméno, adresu 
a telefonní číslo. Tato služba bude pro 
naše občany bezplatná.

Těšíme se na spolupráci. 
redakční rada

▶ Výstava modelů opět po roce

Druhý listopadový víkend se v pro-
storách světelské Uměleckoprůmyslo-
vé akademie konal 7. ročník výstavy 
modelů, organizovaný místním le-
teckomodelářským klubem. Přes 500 
návštěvníků, především dětí, zhlédlo 
novinky, které modeláři během po-
sledního roku vytvořili. 

A bylo se opravdu na co dívat: půso-
bivé modely dvojplošníků, dioramata 
s motivy bojů druhé světové války, le-

tové ukázky rádiem řízených vrtulníků, 
promítání na velkoplošnou interaktivní 
tabuli. V neděli se losovala tradiční di-
vácká dětská anketa s množstvím cen. 

Za pomoc při realizaci výstavy patří 
dík kolegům modelářům z Ledče n. S., 
Olešné u Pelhřimova a firmě Modelář-
ské potřeby Luboš Rezler z Chotěboře. 
Za rok se v listopadu těšíme opět na 
setkání. Novinky z modelářského klubu 
můžete sledovat na www.lmk-sns.wz.cz.

-mš- 

Hráli až na třetí pokus?

daji OFS. Jelikož nebyla dodržena 
pravidla, nemohlo dojít ani ke kon-
tumaci výsledku.

 2. Náhradní termín zápasu byl do-
mluven sekretáři obou klubů tele-
fonicky, ale ledečský klub k tomuto 
zápasu nenastoupil. 

  Jelikož tato dohoda nebyla písemná, 
dnes nelze již doložit, na čí straně 
se stala chyba. Oba zápasy byly 
nakonec sehrány na třetí pokus na 
našem hřišti.

 3. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, 
že odsouváme nejmenší fotbalis-
ty na vedlejší kolej. Jsme si plně 
vědomi, že nejmenší generace je 
budoucností světelského fotbalu. 
Proto u nás mají maximální podpo-
ru.

Samozřejmě najdeme i cestu, jak se 
omluvit rodičům za vzniklé problémy.

Výkonný výbor FK
Světlá nad Sázavou

Chtěli bychom reagovat na autorský 
článek Hráli až na třetí pokus z listo-
padového čísla Světelského zpravoda-
je. V tomto článku byla vzniklá situ-
ace s opakovaným zápasem částečně 
zkreslena. 

 1.  První zápas přípravky se neusku-
tečnil, protože našemu fotbalovému 
klubu nebyla oznámena změna 
termínu od ledečského klubu do-
poručeným dopisem dle pravidel. 
Tato změna vyšla pouze ve zpravo-
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Horní řada zleva: M. Hubený (asistent trenéra), T. Blažek, M. Karel, L. Krupička, 
J. Stojan, J. Teplan, M. Čáslavský, M. Šmíd, L. Stojan, trenér J. Žejdlík a D. Bártová 

(vedoucí mužstva), dolní řada: L. Pirožek, R. Dobrý, B. Císař, L. Rezek, P. Hoke, 
M. Vávra, P. Štefáček a A. Dočkal. Na snímku chybějí: S. Březina, F. Polák, T. Teplan, 

J. Valenta, P. Čapek

Fotbalisté po podzimu třetí

Před startem nového ročníku I. A tří-
dy byli světelští fotbalisté právem řazeni 
mezi favority soutěže, vždyť na jaře ješ-
tě hráli krajský přebor. Trenér Jaroslav 
Žejdlík se této role nezříkal, ale připo-
mínal, že na návrat do krajského pře-
boru se nebude tlačit, protože hlavním 
cílem bude konsolidace mužstva. 

Po třinácti kolech podzimu se na čele ta-
bulky seřadil kvartet největších uchazečů 
o postup do krajského přeboru a fotbalisté 

FK Sklo Bohemia Světlá n. S. byli mezi 
nimi na 3. místě s dvěma body ztráty na 
vedoucí Herálec. Je určitě zajímavé, že 
v tabulce zápasů hraných doma patří Svět-
lé až 8. místo, když ze šesti utkání byla tři 
vítězství, dvě remízy a jedna prohra. Zato 
v tabulce zápasů hraných venku se Žejdlí-
kovo mužstvo vyhřívá na první příčce, po 
pěti vítězstvích, jedné remíze a jedné pro-
hře. Nejlepšími střelci mužstva se v pod-
zimní části soutěže stali bratři Jaroslav 
a Tomáš Teplanovi, když shodně vstřelili 
pět gólů. Se třemi trefami se jim přiblížili 
Tomáš Blažek a Luboš Rezek. Mužstvu 
chybí opravdový střelec, který by uměl 
dát za polovinu soutěže aspoň devět, deset 
branek. Trenér Žejdlík měl tedy pravdu, 
když si v hodnocení podzimu posteskl, 
že největší slabinou mužstva bylo špatné 

proměňování i vyložených šancí. Však 
také Světlá dala nejméně branek z první 
osmičky týmů podzimní tabulky. Naproti 
tomu si trenér pochvaloval slušnou fyzic-
kou kondici celého mužstva, a stejně tak 
ho potěšilo, že mužstvo našlo dirigenta na 
hřišti, kterým se stal nestárnoucí František 
Polák. Ten začal pravidelně nastupovat od 
4. kola, tedy od domácího zápasu s Budí-
kovem. Na otázku, kterého hráče týmu 
by vyzdvihl za podzimní výkony, trenér 
Žejdlík odpověděl diplomaticky. Snažili 

se všichni, ale přeci jenom bych jmeno-
val jednoho a tím je mladý Luboš Rezek, 
z mého pohledu to je fotbalový talent, kte-
rý by měl i na vyšší soutěž.

Závěrem trochu statistiky z notesu ve-
doucí družstva Dity Bártové: O 25 vstřele-
ných branek v třinácti zápasech podzimní 
části I. A třídy se podělilo deset hráčů. Pě 
jich zaznamenali J. Teplan a T. Teplan, tři 
góly dali T. Blažek a L. Rezek, dvakrát 
se trefili L. Stojan, F. Polák a R. Dobrý, 
po jedné brance dali J. Valenta, P. Hoke 
a B. Císař. Shodnou výsledkovou podobu 
měli tři podzimní remízy: s Chotěboří 
doma, v Ustrašíně a doma se Speřicemi 
to vždy skončilo 2:2. Nejpilnější trénin-
kovou docházku měl Luboš Stojan, který 
absolvoval 36 tréninkových jednotek ze 
45. Luboš Rezek jako jediný odehrál všech 

24 podzimních zápasů (9 přípravných, 13 
mistrovských a 2 pohárová utkání). Čelo 
tabulky I. A třídy po 13 kolech podzimu: 
1. Herálec (HB) 29 bodů,  2. Přibyslav 28,  
3. Světlá n. S. 27,  4. Chotěboř 25,  5. Ledeč 
n. S. 23 bodů.

Zimní přípravu k jarnímu útoku na čelo 
tabulky I. A třídy začnou světelští fotba-
listé v pátek 4. ledna a v polovině února je 
čeká soustředění v Třemošnici.

Text a foto: jív

Fotbalová osobnost

Ve svých osmatřiceti letech je Franti-
šek Polák osobností světelského fotbalu. 
Ač se již s aktivní hráčskou kariérou 
hráče A mužstva rozloučil, nadále se 
objevoval v sestavě seniorského céčka 
a občas vypomohl B týmu v okresním 
přeboru. 

V rozjeté podzimní sezoně trenér 
prvního mužstva Jaroslav Žejdlík zjistil, 
že mu v zápasech I. A třídy chybí na 
hřišti hráč, který by dokázal spoluhráče 
usměrnit a vzít na sebe odpovědnost. 
Proto požádal nestárnoucího Poláka 
o pomoc a ten mu vyhověl, vždyť jeho 
srdce tluče pro světelský fotbal. 

Nejstarší hráč na hřišti začal plnit 
přesně to, co trenér Žejdlík potřeboval. 
Kromě toho, že v zápasech dokázal 
spoluhráče někdy až tvrdými slovy 
usměrnit, jeho předností byla filigrán-
ská přihrávka, ze které mužstvo těžilo. 
Skutečně svůj zápas odehrál populární 
Fanda v 11. kole I. A třídy, když do 
Světlé přijelo mužstvo Speřic. Papírově 
to byl soupeř, který měl být pro Žejd-
líkovo mužstvo snadným soustem, ale 
skutečnost byla zcela jiná. Fotbalisté 

„od dálnice“ pořádně kousali a chvílemi 
měli i navrch. Domácí fotbalisty ▶

Na hřišti
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hnal neúnavný Polák, bojoval o kaž-
dý míč, přesně přihrával a co víc, byl au-
torem obou gólů Světlé! Leč na vítězství 
to nestačilo. Zápas, který měl být jasnou 
záležitostí mužstva z čela tabulky, skon-
čil spravedlivou remízou 2:2. 

Polák není jenom fotbalistou, trénuje 
mladší i starší žáky a oběma těmto tý-
mům se v soutěžích daří. Vedle toho ješ-
tě zastává funkci správce hřiště a kusto-
da, který pere dresy a stará se o mnoho 
dalších potřebných věcí okolo. Aby byl 
světelský fotbal ještě lepší než je v sou-
časnosti, potřeboval by ještě nejméně tři 
takové Poláky.  

Text a foto: jív

▶

František Polák hlavičkující

Nohejbalisté v létě nezaháleli 

Nohejbalisté TJ Sokol se během léta 
úspěšně zúčastnili několika turnajů. Nejú-
spěšnějším turnajem se stalo klání v Led-
či, kde jsme z 8 družstev obsadili první 
(M. Žáček, J. Rosecký a F. Vodička), třetí 

(P. Rajdl, J. Polnický a T. Rosecký) a čtvrté 
místo (J. Vrána, M. Kubíček a J. Kubíček). 
Dále se podařilo zvítězit v Kalištích (J. Vrá-
na, M. Kubíček, T. Rosecký a J. Rosecký) 

– 18 družstev, a v Žižkově Poli (P. Sýkora, 

V Ledči n. S. V Kalištích

M. Hašek a T. Rosecký) – 10 týmů. Velmi 
cenné bylo druhé místo z 20 trojic v silně ob-
sazeném turnaji ve Vepříkově (P. Rajdl ml., 
M. Kubíček a T. Rosecký) i třetí příčka v Po-
hledi (P. Sýkora, M. Hašek a T. Rosecký).

Jednoznačně nejsilnějším zážitkem se 
stala účast na velmi kvalitním turnaji v Tře-
bovicích u České Třebové, kde družstvo 
Sokola (M. Žáček, F. Vodička a T. Rosecký) 
obsadilo osmou příčku z 18 týmů. Protože 
se začínalo až odpoledne, většina zápasu se 
hrála za umělého osvětlení, což byla pro naše 
nohejbalisty naprostá novinka. Přesto na 
tento turnaj rádi vzpomínáme, neboť nikde 
jinde jsme nezažili tak příjemnou atmosféru.  

Tomáš Rosecký

Tabletenisté hrají o špici

Znamenitě si vedou stolní tenisté 
TJ Sklo Bohemia v Krajském přebo-
ru I. třídy, ač jsou v soutěži nováčky. 
Po sedmi odehraných kolech byl tým 
Světlé na 3. příčce dvanáctimístné 
tabulky s pěti vítězstvími a dvěma 
porážkami se ztrátou čtyř bodů na 
vedoucí pelhřimovské „béčko“, kte-
ré do té doby nepoznalo hořkou chuť 
porážky. 

V sobotu 24. listopadu, v 8. kole 
soutěže, přijel do tělocvičny ZŠ Lá-
necká, kde hrají svá utkání pingpon-
káři Světlé, právě vedoucí Pelhřimov. 
Domácí v tomto důležitém zápase 
zvítězili přesvědčivým způsobem 10:
3. Vítězné body Světlé získali ve čtyř-
hrách L. Vosyka s Břízou a R. Vosyka 
s Karlem. Ve dvouhrách byli úspěšní 
třikrát bratří Vosykové a dvakrát Mar-
tin Karel. 

Ve stejný den se hrálo i 9. kolo, ve 
kterém světelští přivítali na svých 
stolech sedmý tým tabulky, tenisty 
Třeště. V tomto utkání se jim již tolik 
nedařilo a byla z toho „jen“ remíza, 
ale i ta stačila nováčkovi soutěže 
udržet se v popředí tabulky. Vždyť 
v předcházející sezoně hrálo I. druž-
stvo TJ Sklo Bohemia ještě Krajský 
přebor II. třídy. Chloubou světelského 
pingpongu jsou jeho dva nejlepší hráči, 
bratři Ladislav a Radek Vosykovi, kte-
ří patří v hodnocení úspěšnosti všech 
startujících v soutěži mezi nejlepší 

hráče. Ladislav je dokonce jedničkou 
na žebříčku hráčů přeboru I. třídy. Do 
sestavy úspěšného týmu ještě patří Jo-
sef Bříza, Martin Karel, Milan Lašiak 
a Jan Růžička.

Čelo tabulky po 9. kole:
1. Spartak Pelhřimov B 24 b.
2. Jiskra Havlíčkův Brod A 23 b.
3. Sklo Bohemia Světlá n. S. 22 b.
4. Slavoj Třešť A 20 b.
5. Spartak CHS Chotěboř B 20 b.

Text a foto: jív

Ladislav Vosyka
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Stojící zleva: Daniel Piskač, Jakub Kratochvíl, Matěj Vála, Tomáš Böhm, 
Tomáš Kohout, Jan Zikmunda, Pavel Zvěřina a Filip Lacina, 

sedící zleva: Ondřej Kalenský, Tomáš Kratochvíl, Adam Böhm a Jakub Dundáček. 
Na snímku chybí Monika Sobotková.

Nové dresy nejmenších hokejistů

Hokejová přípravka HC Sklo Bohemia 
zdědila dresy po svých předchůdcích 
a znalci spjatí se světelským hokejem 
tvrdí, že stáří dresů se blíží létům 
zimního stadionu v Pěšinkách. Není 
tedy divu, že z každého dalšího praní 
si dresy z pračky odnesou nějaký ten 
šrám. Maminky malých světelských 
hokejistů chtěly mít své budoucí Holíky 
a Jágry hezky oblečené, tak jako bý-
vají všichni jejich soupeři. A tak našly 
v sobě odvahu a sami oslovily zástupce 
firem, které mají nějaký vztah ke Světlé, 
přímo s tím, že prosí o finanční dar na 
nové dresy svých hokejistů. A světe div 
se, nikde nebyly odmítnuty, odvaha se 
vyplatila. Štědrým firmám je odměnou, 
že svá loga najdou na skutečně pěkných 
dresech. 

A kdo byli těmi ochotnými mecenáši 
nejmenších hokejistů HC Sklo Bohe-
mia? Dresy zdobí loga: Unimont J.C.K. 
s.r.o., Vid elstroem – elektroinstalační 
materiál, Ski sport, MPA – Miroslav 

Světelský hokej slaví úspěch

Světelští hokejisté si v I. krajské 
lize mužů vedou opravdu zdatně. 
Zatím mají na svém kontě 7 vyhra-
ných zápasů a 2 prohry a od 21. října 
nepoznali hořkost porážky. 

Lukáš Studený, Michal Koubský, Jan Krajíček, Jaroslav Žák, Petr Včela, Jan Neuvirth, 
Ondřej Včela, Jakub Kůrka, Michal Beránek, Stanislav Mečiar, Jan Kubát, Michal 
Dolinský, Ondřej Vomela, Petr Heřmánek, Zbyněk Říha, Vlastimil Křišťan, Jiří Vít

Třebovou 5:0 a 21. listopadu vedoucí 
tým krajské ligy Žďár na Sázavou 
6:2. Právě v tomto utkání se ukázala 
síla světelských hokejistů, kdy Standa 
Mečiar dal dvě  branky, po jedné pak 
Jarda Žák, Honza Krajíček, Petr Včela 
a Michal Dolinský. Nyní ztrácejí na 
první místo 1 bod.

Ani naši „staří“ – myšleno hráči, 
kteří hráli ve Světlé loňskou sezonu 

–  se v kádru neztrácejí a vedle zkuše-
nějších hráčů, kteří jim rádi předávají 
své zkušenosti, jejich výkon roste. Vy-
tvořila se perfektní parta kluků a jak 
sami říkají, chtějí hrát pěkný hokej pro 
fanoušky. 

Zde nelze opomenout dobrou práci 
a výsledky juniorů, kteří jsou postup-
ně začleňováni do základního kádru, 
a vytváří se tak dobrá perspektiva pro 
světelský hokej „z vlastních řad“. Pro 
další rozvoj je potřeba pozdvihnout 
úroveň a především rozšířit základnu 
mládežnických kategorií. Je tedy ví-
tán každý nový malý hokejista nebo 
bruslař.

Text a foto: 
Miroslav Sklenář

Ve velké konkurenci porazili 28. říj-
na Chrudim B 4:3, 31. října Choceň 4:
3, 4. listopadu v derby Chotěboř 6:5, 
7. listopadu Hlinsko 7:1, 11. listopadu 
Litomyšl 3:2, 18. listopadu Moravskou 

▶
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RADOSTNÉ VYŠLÁPNUTÍ
DO NOVÉHO ROKU 

PŘEJÍ

TURISTÉ Z KČT SKLO BOHEMIA 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Piskač, MB Comp – prodej a servis 
výpočetní techniky. Byli i tací, kteří si 
prezentaci na novém hokejovém obleče-
ní nepřáli, ale i těm maminky se svými 
hokejisty touto cestou děkují. 

Text a foto: jív

V polovině listopadu členové KČT 
Sklo Bohemia samozřejmě nechyběli 
na DP Za posledním puchýřem, který 
se tentokrát konal v Blansku. Pro při-

▶

Došlo po uzávěrce

Turistika

4x výlov rybníka - foto Pavel Kotan

hlášené zájemce byly na pátek připra-
veny autobusové zájezdy, například do 
Dolních Věstonic spojený s přechodem 
letos lehce zasněžených Pavlovských 
vrchů do Mikulova. Večer se konala 
zajímavá beseda se známým cyk-
lotrampem a autorem několika knih 
Honzou Vlasákem, který se při pro-
mítání diapozitivů podělil s posluchači 
o zážitky ze svých cest po Balkáně. 
Hlavní program byl ovšem soustředěn 
na sobotu, která patřila především 
vlastnímu pochodu zařazenému do 
IVV (International Volksportverband). 
Na několika trasách v délce 10 až 
50 km, vedených značenými cestami 
Moravského krasu, se zúčastnilo na 
třináct set turistů, mnozí si předem 
zajistili prohlídku některých jeskyní, 
což bylo nutné, neboť v listopadu jsou 
prohlídky kvůli zimujícím netopýrům 
omezené. Večer byla Puchýřovská 
tancovačka a ti, kteří toho ještě neměli 

4x výlov rybníka - foto Pavel Kotan
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Fotbalový klub Sklo Bohemia 
Sv�tlá nad Sázavou 
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dost, mohli si v neděli vybrat ze dvou 
kratších tras okolím Blanska nebo se 
vydat na individuální toulky po městě 
a navštívit renesanční zámek s muzeem 

„Pocukrované“ Pavlovské vrchy

do barokního kostela sv. Martina a do 
unikátního, více než 300 let starého, 
dřevěného kostelíka přeneseného 
z Podkarpatské Rusi, či si zaplavat 
v bazénu.

Text a foto: Jaroslav Vála

a expozicemi věnovanými tradičnímu 
železářství i Moravskému krasu, pro-
jít se zámeckým parkem se sbírkou 
soch z umělecké litiny, nahlédnout 
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Děkuji všem svým zákazníkům za věrnost a milou společnost.
Přeji všem klidné, pohodové Vánoce a mnoho štěstí 

v novém roce.

Ilona Tošková
Kadeřnictví

Na Bradle 1113, 582 91  Světlá n. S., tel. 775 912 300
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ᰀЀ̀ᤀഀ܀ᴀԀ̀ሀԀᔀᰀЀ̀ᤀഀ܀ᴀԀ̀ሀԀᔀ
ЀḀഀༀἂЀ܀ༀԀࠀሀഀ܀ЀḀഀༀἂЀ܀ༀԀࠀሀഀ܀

Ԁ܀Ԁကᄀ̀܀ሀഀԀ܀Ԁကᄀ̀܀ሀഀ
ᘀᤀഀༀᜀᄀ܀ᘀᤀഀༀᜀᄀ܀

Cestovní agentura 
Marie Švorcové

se nachází v budově bývalého Telecomu za městskou 
tržnicí ve Světlé n. S.

otevřeno: 
pondělí  15 - 17 hod
středa 15 - 17 hod
popř. dle dohody

  Prodáváme zájezdy pobytové, poznávací, 
letecké, autobusem i vlastní dopravou cca 50 cestovním 

kancelářím (Firo tour, Exim, Fischer, Blue-Style, Sunny 
Days, Emma, Vítkovice tours, Atis, Pressburg, 

Tomitour, Tipatour,..)

Můžete nás navštívit také po celý týden v Havlíčkově Brodě, 
již více jak 10 let v budově ROSSINu naproti vlakovému 

a nyní  i novému autobusovému nádraží.

Tel. + fax 569 429 882, mob. 608 045 753, 
e-mail: ck.mantosv@tiscali.cz
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ĀȀ̀ЀȀԀȀࠀऀࠀ܀Ȁࠀ
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ȀऀȀࠀȀऀ̀ఀഀ܀ഀȀༀကᄀሀഀ܀ጀ᐀̀Ȁࠀᔀఀഀ܀ഀȀༀကᄀሀ܀ᘀȀᜀࠀȀऀ᐀ࠀ܀Ȁऀ᐀ሀ܀
ഀጀ᐀̀᠀܀ᤀ܀ЀȀഀက̀܀ᜀഀ܀ጀᤀᨀЀᬀ܀ᤀ܀ᰀᴀऀḀሀ܀Ȁഀᘀᤀ܀᐀ࠀᤀ܀ἀऀᘀ ᤀࠀ܀ȀऀȀࠀȀऀ̀ఀȀ܀

ᜀᤀᜀက̀ሀ܀
ഀᘀԀက܀ᜀԀᰀက!̀Ḁᄀ"ሀ܀Ḁ̀က̀ᔀᘀᨀᄀ"܀ᨀЀᴀሀ܀ᰀȀ̀ЀԀഀ܀ᘀȀഀᤀ̀܀ ᠀Ѐᤀ̀᠀܀

ᤀࠀ܀᐀ ᤀࠀက̀܀ᄀȀ᠀ഀကጀက̀܀#!ࠀ܀Ȁ ᄀጀᤀऀᬀ

ఀ܀Ȁഀༀကᄀሀጀऀ᐀ᔀᘀༀᜀऀĀȀ̀ЀԀЀĀ܀Ā܀ࠀĀऀ܀܀
ഀᘀȀऀကༀ܀ᰀȀЀȀᘀȀࠀᔀఀ܀ᤀഀ܀ကࠀȀऀȀࠀᔀఀ܀Ȁጀကༀᬀሀ܀!ḀᨀЀఀഀ܀ᘀȀᨀЀကऀᄀᬀഀ܀ᘀȀ܀
ᤀ᠀ЀȀᰀȀ Ḁጀ᐀܀ᤀ̀܀ကᰀᘀᜀ̀Ȁ᠀܀ጀԀЀᄀ᐀ഀ܀ᘀȀ܀ᤀ᠀ЀȀᰀȀ Ḁጀ᐀܀ᤀ̀܀ကᰀᘀᜀ̀Ȁ᠀܀ጀԀЀᄀ᐀܀

ഀᘀȀ܀ЀȀഀက̀܀ᤀ܀ᤀ᠀ЀȀᰀȀ Ḁጀ᐀#

ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ܀$Ȁᰀက̀ᨀᄀ"ఀȀ܀%%&%ሀࠀ'܀ᴀЀጀԀ܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀#'܀#̀܀ (*(܀ᤀఀᘀԀऀကᄀԀ)܀ऀࠀЀ܀ĀȀ܀܀܀܀܀
Ā+,ᤀ-.12܀(*0܀/(*܀%ሀ܀Ā03(܀(*0܀/(*܀ ᠀ȀࠀԀᜀᤀ'܀ᤀऀ̀܀ᴀЀጀԀࠀ'܀%/܀&2*܀܀܀܀܀
ᰀȀ Ḁጀ.10/܀*03܀&3(܀ሀ܀0&*܀/%0܀&3(܀ 123܀(*0܀/(*܀Ā܀܀܀܀܀
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