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Vánoční slovo starostky

Vážení čtenáři, 
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 2008. Tento čas mě vede k za-
myšlení, jaký byl rok 2008.

První polovina letošní roku byla pro 
město příznivá. Město žádalo o dotaci 
z EU na akci Rekonstrukce zimní-
ho stadionu na víceúčelové zařízení 
a uspělo, získali jsme dotaci ve výši 
cca 66 milionů Kč. S výstavbou by se 
mělo začít na jaře 2009 a dokončena 
by měla být v září 2010. Zároveň byla 
zahájena výstavba průmyslové zóny 
v lokalitě Rozkoš. V současné době 
jsou vybudovány inženýrské sítě.

Druhá polovina roku byla pozname-
nána krachem největšího zaměstnava-
tele – skláren Sklo Bohemia a. s. Ze 
dne na den se 1187 zaměstnanců ocitlo 
bez práce. Toto neočekávané rozhod-
nutí má pro zaměstnance i pro město 
velké sociální dopady. 

Od oznámení o zahájení insolvenč-
ního řízení se sklárnami se město 

intenzivně snaží najít cestu, jak řešit 
tyto nové problémy ve spolupráci 
s krajskými i státními institucemi, 
s firmami a podnikateli.

Chci věřit, že se podaří výrobu ve 
sklárnách, alespoň z části, obnovit. 
Rozhodující slovo o dalším osudu 
skláren ovšem bude mít soud.

Město má před sebou nemalý úkol – 
získat pozemky pro průmyslovou zónu 
navazující na sklárny, získat investory 
a vytvořit tolik potřebná pracovní 
místa. Jedná se o úkol dlouhodobý a za 
současné ekonomické recese i nelehký. 
Přejme si, aby se nám dařilo. 

Dovolte mi, v tento předvánoční čas, 
popřát nám všem snahu a vůli přenést 
se přes všechny současné ekonomické 
i politické potíže, a budoucnost aby-
chom vnímali s nadějí. 

Přeji Vám, abyste Vánoce strávili se 
svými blízkými ve zdraví a pohodě.

Do nového roku Vám, vážení obča-
né, přeji hodně sil, štěstí a především 
zdraví.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města
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Obrázek z titulní strany je zároveň 
pozvánkou do Galerie na Půdě na 
právě probíhající výstavu Pohádková 
půda aneb Šaty pro princezny.

Ladovy bílé Vánoce. Zná je každý 
z nás z jeho krásných ilustrací, které 
zdobí nejedno přání, pohlednici nebo 
třeba knížku. Krajina zasypaná mohut-
nou peřinou jiskřivého sněhu, malé ves-
nice a jejich kostelíky, děti na bruslích 
či se sáňkami, kouř stoupající z komínů 
chaloupek, to vše k naší představě vá-
noční atmosféry patří. 

Realita však bývá odlišná. Za posled-
ních několik let byl na Štědrý den sníh 
jen zřídka. A letos nás meteorologové 
opět upozorňují, že asi opět nemůžeme 
čekat klasický bílý Štědrý den. 

Co je důvodem? Povětrnostní, jinak 
také klimatická singularita (o jedné 
z nich, babím létě, jsem již na stránkách 
Zpravodaje psal). Singularitou označu-
jeme poměrně pravidelnou výraznou 
odchylku denních hodnot meteorologic-

Slovo úvodem

kých prvků od jejich shlazeného průměr-
ného chodu v dané části roku, podmíněné 
zvýšeným výskytem určitých povětrnost-
ních situací v dané geografické oblasti. 
Tyto odchylky jsou víceméně kalendářně 
vázány. Proto hovoříme o takzvané vánoč-
ní oblevě. 

Vánoční obleva je poměrně teplé a vlhké 
počasí vyskytující se obvykle mezi Váno-
cemi a Novým rokem při proudění moř-
ského vzduchu od jihozápadu až západu, 
které nastupuje po období tužších mrazů 
první poloviny prosince.  Toto proudění 
se rozdílně projevuje v nížinách a horách. 
V nižších a středních polohách (sem pat-
říme i my) se zpravidla projevuje deštěm, 
táním sněhové pokrývky a ledového krytu 
na vodních hladinách, zatímco ve vyšších 
horských polohách, kde teplota vzduchu 
příliš nevystoupí nad nulu, může vydat-

né sněžení sněhovou pokrývku naopak 
navýšit.

Tolik tedy praví vědecké vysvětlení 
tohoto jevu. Ovšem jestli se skutečně 
potvrdí meteorologické prognózy a vý-
skyt této singularity i letos, to si musíme 
počkat až do Štědrého dne. 

Všem našim čtenářům děkuji jménem 
redakční rady za přízeň projevenou 
v tomto roce. Do toho následujícího 
jim přeji především pevné zdraví, op-
timismus (toho je myslím vzhledem 
k současné situace potřeba opravdu 
hodně) a věřím, že bude pro všechny 
podstatně lepší a radostnější, než ten 
letošní. Samozřejmě všem také přeji co 
nejpříjemnější strávení svátků v kruhu 
blízkých a zasloužený oddych od celo-
ročního shonu. 

-mš-

Oznámení
Městský úřad Světlá n. S. oznamuje občanům, že úřední hodiny ve středu 31. prosince budou od 8:00 do 12:00 hod. 

Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ
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Schůze rady 3. listopadu

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

Jednání zahájila starosta města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu z jednání minulého.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • přidělení bytu 1+2 v Kolovrato-
vě ul. čp. 486 (jako výměnu za 
byt 1+1 v Nádražní ul. čp. 185, 
Světlá n. S. paní Haně Macové. 
Nájemní smlouva bude uzavřena 
k 1. 11. 2008 na dobu určitou jed-
noho roku s automatickým obno-
vováním při plnění si povinností 
plynoucích z nájemní smlouvy. 
Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., 
tajemnice bytové komise, termín: 
ihned.

 • uzavření smlouvy na pojištění 
vozidel města Světlá n. S. s pojiš-
ťovnou Kooperativa a. s., s plat-
ností od 1. 1. 2009. Zajistí: tajem-
ník MěÚ, termín: 31. 12. 2008. 

 • uzavření smlouvy na pojištění 
majetku města Světlá n. S. s po-
jišťovnou UNIQA s účinností od 
1. 1. 2009. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory FV 005/211/08 s krajem 
Vysočina v rámci grantového pro-
gramu Fondu Vysočiny Vysočina 
bez bariér 2008 na akci Generel 
bezbariérové dopravy a bezbari-
érových tras ve Světlé n. S. Ce-
na za projektovou dokumentaci 
je 212 000 Kč, dotace činí 60 %, 
tj.119 000 Kč. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 31. 12. 2008. 

 • uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Světlá n. S a Mgr. Olgou 
Dvořáčkovou na dobu 10 let za 
cenu v místě obvyklou. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

 • uzavření smlouvy o dílo na akci 
ZTV U Stromečku – úsek ul. Pa-
nuškova „A“

 • vítěze ve výběrovém řízení firmu 
Evos-Hydro, s. r. o., 584 01 Ledeč 
n. S. V letošním roce budou pro-
vedeny vodovodní a kanalizační 
přípojky pro možné napojení ne-

zainvestovaných parcel, dešťová 
kanalizace, povrch komunikace, 
v příštím roce budou dokončeny 
chodníky v této lokalitě. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
10. 11. 2008. 

 • žádost paní Luisy Jedličkové 
o bezplatný pronájem části po-
zemku KN č. 82/7 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře cca 20 m2 za úče-
lem zřízení parkovacího místa pro 
tělesně postiženého občana s tím, 
že žadatel uhradí polovinu částky 
za instalaci dopravního značení. 
Druhou polovinu uhradí město 
Světlá n. S. RM ukládá zpraco-
vat pravidla pro přidělování tako-
výchto míst. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 11. 2008. 

Na základě nemovitostí uvedených 
na listu vlastnictví společnosti Sklo 
Bohemia, a. s. předkládá OMIRR radě 
města ke zvážení odkup nemovitostí 
v katastrálním území Světlá n. S. Na 
většině pozemků, vyjma pozemku 
613/4, vázne zástavní právo. Můžeme 
dát seznam a soudce rozhodne, jakým 
způsobem proběhne prodej (veřejná 
dražba nebo přednostní právo městu).

Dne 30. 10. 2008 se konalo jednání 
komise a prezentace návrhů studií ře-
šení sjednocení dispozice a fasád kul-
turního domu, kina a městské restau-
race. Komise k výběru nejvhodnějšího 
architektonického řešení objektu za-
sedala ve složení: Josef Böhm, Jana 
Kupčíková, Josef Maleček, Radomír 
Dvořák (sochař), Tomáš Kaňkovský 
(magistr umění), Marie Kovandová, 
Iva Růžičková, Vladimíra Krajanská.

RM Světlá n. S. po projednání:
 • stanovuje na základě doporučení 

komise k výběru zhotovitele jako 
zpracovatele architektonické stu-
die a dokumentace ve stupni pro 
stavební povolení a zadání stav-
by rekonstrukce střech na prv-
ním místě firmu Stříbrný atelier 
s. r. o.,  170 00 Praha 7.

 • souhlasí s vyplacením odměny
 • pověřuje OMIRR k jednání o uza-

vření smlouvy o dílo na zpra-
cování architektonického řešení 
s uchazečem vybraným na prv-
ním místě.

 • ukládá připravit přehled o mož-
nostech získání dotací na re-
konstrukci společenského domu. 

Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2008. 

 • schvaluje, aby firma Tedom Ener-
go, s. r. o., Výčapy 195, Třebíč, 
v souladu se smlouvou o CZT 
(centrální zásobování teplem)  
a jeho provozováním provedla do-
datečné investice:

 • instalaci plynového kotle Viess-
mann Vitomax 200 LW, 3 200 kW 
včetně příslušenství

 • teplovod DN 200
 • zřízení plynové kotelny v ulici Zá-

mecká – k tomu účelu rada vydává 
souhlas s vedením po pozemcích 
města Světlá n. S. Zajistí: starost-
ka města, vedoucí odboru MIRR, 
termín: 7. 11. 2008. 

Rada města po projednání počtem 
6 hlasů souhlasí s uzavřením smlou-
vy č. 4120373870 o uzavření budoucí 
smlouvy pro připojení odběrných za-
řízení k distribuční soustavě nízkého 
napětí a o dalších právech a povin-
nostech se spol. ČEZ Distribuce, a. s, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Zajistí: 
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 11. 2008.
 • zrušení autobusových spojů č. 15 

a 20 u linky č. 600610 Světlá 
n. S. – Číhošť, spojů č. 51, 4, 46 
a 43 u linky č. 600650 Ledeč n. S. 

– Pavlov – Světlá n. S. – Havlíčkův 
Brod – Jihlava.

 • zrušení zastávky u Sklo Bohemia 
u linek č. 600070, 600260, 600610, 
600620, 600670, 600710 a 600930. 
Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 10. 11. 2008.

Rada města po projednání 
doporučuje zastupitelstvu:

 • zařadit do rozpočtu města na rok 
2009 částku 150 000 Kč na zakou-
pení parkovacího automatu. Sou-
hlasí s tím, aby provozovatelem 
parkovacího automatu byla měst-
ská policie.

 • připravit nařízení města k provo-
zování parkovacího automatu. 

Zajistí: I. vedoucí finančního odboru, 
II. tajemník MěÚ, termín: 31. 12. 2008. 

Rada města bere na vědomí:
 • žádost firmy JRT ENGEENI-

RING s.r.o., Praha 10 o souhlas 
ke stavbě fotovoltaické elektrár-
ny a konstatuje, že oba jí navržené 
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pozemky nejsou v současné době 
ÚPSÚ města Světlá n. S. určeny 
pro podnikatelské aktivity. Zajis-
tí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 30. 11. 2008. 

 • informaci o nemovitostech v ma-
jetku spol. Sklo Bohemia, a.s. 
a ukládá odboru MIRR záležitost 
projednat s JUDr. Málkem a dále 
jednat se správcem insolvenčního 
řízení o možném odkupu uvede-
ných nemovitostí – parc. č. 613/3, 
613/4, 1207, 47/4, 1619, 47/14, 47/
15, 47/17, 177/3, 179/1, 179/5, 179/
6. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2008. 

RM po projednání vyslovuje řediteli 
TBS nespokojenost s plněním úkolů 
a prací pro město Světlá n. S. vyplýva-
jící ze zřizovací listiny. Zajistí: starost-
ka města, termín: ihned. 

Rada města se po projednání rozhodla 
řešit krizovou situaci zaměstnanců sklá-
ren jiným způsobem, než poskytováním 
finančních půjček. Uložila vedení města 
soustředit svoji pozornost na jednání 
s investory a vybudování nových pra-
covních příležitostí. V součinnosti s kra-
jem Vysočina řešit dopravní obslužnost 
do míst, která nabízejí více pracovních 
příležitostí. Zajistí: L. Arnotová, sta-
rostka města, J. Böhm, místostarosta, 
J. Tourek, místostarosta, termín: ihned.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Den veteránů uctili položením kytice 
květů k pomníkům padlým v Mrzkovicích 
a v Dolní Březince místostarostové Josef 
Böhm a Jan Tourek a tajemník MěÚ Jiří 

Moučka (foto: Jaroslav Vála)

Schůze rady 19. listopadu

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Ing. Lu-
boš Vacek, Mgr. Jana Kupčíková, Mgr. Jan 
Tourek, Ing. Jiří Moučka,  PhDr. Jana 
Myslivcová, Věra Tyčová, Josef Böhm. 

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

RM Světlá n. S. projednala žádost ředi-
tele TBS o ukončení pracovního poměru. 
Odvolává jej z funkce ředitele příspěvkové 
organizace TBS města Světlá n. S. ke dni 
31. 12. 2008 a zároveň  přijímá jeho vý-
pověď z pracovního poměru u TBS a to 
dohodou k 31. 12. 2008. Zajistí:  tajemník 
MěÚ, termín: do 31. 12. 2008.

Rada města po projednání schvaluje:
 • vypsání výběrového řízení na pozici 

ředitele TBS
 • složení komise pro výběr nového ře-

ditele TBS. Zajistí: tajemník MěÚ, 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: ihned.

 • přidělení bytu 1+1 v Nádražní ul. 
čp.185, Světlá nad Sázavou, p. Fran-
tišku Aubrechtovi, Sázavská 543, 
Světlá n. S.

 • přidělení bytu 1+1 v Josefodole čp. 24 
paní Ivaně Pipkové, Horní Dlužiny19

 • přidělení bytu 1+2 v Čapkově ul. 
čp. 487 paní Ivetě Kudrnové, Čap-
kova 487, Světlá n. S. Nájemní 
smlouvu uzavřít na dobu určitou do 
31. 12. 2008 s možností prodloužení 
do 30. 4. 2009 při splnění podmínky 
splacení dluhu na nájemném.

 • poskytnutí nouzového bydlení v bytě 
1+1 v Josefodole čp. 16 p. Antonínu 
Michalíčkovi k 1. 12. 2008 na dobu 
určitou do 30. 6. 2009

 • ukončení nájemní smlouvy výpovědí 
z bytu 1+3 v Sázavské ul. čp. 546 se 
Sklo Bohemii a. s. Světlá n. S. k datu 
30. 11. 2008

 • poskytnutí finanční náhrady za zhod-
nocení bytu o vel. 1+2 v Kolovratově 
ul. čp. 486, Světlá n. S. pro p. Jiřího 
Doležala a to ve výši 54 585 Kč – dle 
doložených nákladů

 • jmenování členkou bytové komise 
dle § 102, odst. 2, písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích, paní 
Lenku Pavlovičovou, bytem Světlá 
n. S. Zajistí: tajemnice bytové ko-
mise, termín: 20. 11. 2008.

 • nařízení města č. 2/2008, kterým se 
vymezují oblasti města, ve kterých 
lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít ke stání silničního 
motorového vozidla jen za sjednanou 
cenu – ceny za  parkování. Zajistí: ta-
jemník MěÚ, termín: ihned.

 • uložení odtěženého bahna z ryb-
níka na pozemku par. č. 848 v k. ú. 
Dolní Březinka na pozemek parc. 
č. 847/1 v k. ú. Dolní Březinka. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

 • vyřazení dlouhodobého majetku 
likvidací. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 31. 12. 2008.

 • uzavření smlouvy o dílo č. 512235 
se spol. VČE – montáže, a.s.,  
531 17 Pardubice na akci Světlá n.S. 
– technické služby, přeložka kabelo-
vého vedení nn a rozvaděče měření. 
Zajistí:vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31.12.2008

 • změnu předsedy a zařazení nového 
člena inventarizační komise města 
Světlá n. S. pro zajištění agendy spo-
jené  s inventarizací majetků a zá-
vazků města Světlá n. S. pro období 
2008-2010, a to místo Ing. Marie Ku-
drnové – Mgr. Jana Tourka a nového 
člena paní Ilonu Císařovou.

 • bere na vědomí Příkaz č. 1/2008 
k provedení řádné inventarizace  ma-
jetků a závazků v roce 2008. Zajistí: 
Mgr. Jan Tourek, místostarosta, ter-
mín: 31. 12. 2008.

 • zajištění činnosti technického dozoru 
a koordinátora BOZP v rámci akce 
Rekonstrukce zimního stadionu na 
víceúčelové zařízení

 • provedení demolice stávajících objek-
tů zimního stadionu

 • realizaci zdvihu a zesílení nosné kon-
strukce střechy v rámci akce Rekon-
strukce zimního stadionu na víceúče-
lové zařízení

 • návrh firem k obeslání s poptávkou 
a  navržená kriteria výběru

 • komisi pro výběr zhotovitelů pro výše 
uvedené akce ve složení: Mgr. Jan 
Tourek (náhr. Mgr. Josef Böhm), 
Ing. Vladimíra Krajanská (náhr. Klá-
raVašáková, Bc.), Josef Šlechta (náhr. 
Jana Vaňková), Jaroslav Zmek (náhr. 
Ing. Josef Maleček), Lenka Svobodo-
vá, Dis. (náhr. Ilona Hladíková). Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 12. 2008.

 • udělení licence na autobusové linky 
do Kutné Hory firmě Veolia trans-
port ▶
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Soutěž o nejstarší sebraný elektrospotřebič

Město Světlá n. S. se zapojilo do 
soutěže o nejstarší sebraný elektro-
spotřebič, kterou vyhlásil kolektivní 
systém ASEKOL a která probíhá od 
20. října 2008 do 31. března 2009. Vy-
hrát mohou obce, provozovatelé sběr-
ných dvorů a obsluha sběrných dvorů, 
kde budou nejstarší elektrospotřebiče 
nalezeny.  

Navíc pomůžete dobré věci – spotřebi-
če budou posouzeny odborníky z Národ-
ního technického muzea, restaurovány 
a vystaveny na putovní výstavě, která 
objede celou Českou republiku. U vy-
stavených spotřebičů bude uveden název 
obce a sběrného dvora, kde byl spotřebič 
nalezen. 

Soutěž se vztahuje pouze na elektroza-
řízení těchto tří skupin: 

Skupina 3 – výpočetní technika a te-
lekomunikační zařízení: všechny druhy 
počítačových monitorů, počítače, note-
booky, myši, klávesnice, telefonní pří-

 • uzavření smlouvy o pronájmu pro-
stor v administrativní budově TBS 
s firmou D+S Communication Cen-
ter Praha, s. r. o, za níže uvedených 
podmínek:

 • cena pronájmu za měsíc 11 000 Kč 
(55 m2 x 200 Kč/m2)

 • související služby (spotřeba elektřiny, 
vody, vytápění, úklid) budou účtová-
ny dle skutečnosti k výše uvedenému 
nájmu

 • provoz této společnosti se bude řídit 
dle stanoveného řádu

 • délka nájmu od listopadu 2008 do 
února 2009 

Zajistí: ředitel TBS, termín: ihned
 • změnu úředních hodin na MěÚ ve 

Světlé n. S. dne 31. 12. 2008 a to od 
8.00 do 12.00 hod. Zajistí: tajemník 
MěÚ, termín: ihned.

Rada města bere na vědomí:
 • informaci týkající se sporu mezi měs-

tem Světlá n. S. a Janem Morawet-
zem ve věci převodu pozemků

 • informaci o možnostech zajištění pří-
stupu a příjezdu ke svým nemovitos-

tem přes pozemky ve vlastnictví spo-
lečnosti Sklo Bohemia, a. s.

 • informaci starostky o jednání vedení 
města s radními kraje Vysočina, kte-
ří presentovali pomoc kraje bývalým 
zaměstnancům skláren, kteří nedo-
stali mzdu za měsíc září. Radní kraje 
navrhují, aby město Světlá n. S. po-
skytlo propuštěným zaměstnancům 
Sklo Bohemia a. s. půjčku ve výši 
18 000 Kč. Pokud město nebude mít 
volné prostředky v rozpočtu města, 
bylo by vhodné si vzít úvěr u ČSOB. 
Kraj by přispěl 75 % na úroky. Bude 
projednáno v zastupitelstvu města 
3. 12. 2008.

 • informaci místostarosty Josefa 
Böhma o petici od občanů, kteří si 
stěžují na řidiče autobusů firmy Ve-
olia transport. Místo určené trasy 
Čapkovou ulicí si cestu zkracují ulicí 
Revoluční. Na místo určené byla vy-
slána Městská policie, která potvrdila 
pravdivost stížnosti občanů. Bude ře-
šeno s firmou.

 • informaci místostarosty Josefa 
Böhma, že ve středu 26. listopadu 
bude další nábor pracovníků fir-
mou D+S Communication Center 
Praha, s. r. o., do call centra

 • pronájem prostor v areálu TBS pro 
firmy ATOS spol. s r. o., 584 01 Le-

deč n. S. a Jaroslav Fišer, soukromá 
autodoprava, 582 91 Světlá n. S.

RM Světlá n. S. po projednání revokuje 
usnesení č. 384/2008 ze dne 20. 10. 2008 
na uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Betonbau, s. r. o., Praha 10 – Stavba  
trafostanice u zimního stadionu v částce 
494 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s firmou Betonbau, s. r. o.,  Praha 10 

– stavba trafostanice u zimního stadionu 
v částce 552 395 Kč. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 31. 12. 2008.

RM Světlá n. S. po projednání ruší 
platnost směrnice č. 1/2007 Pravidla pro 
zadávání zakázek ke dni 19. 11. 2008 
a schvaluje novou směrnici č. 4/2008 Pra-
vidla pro zadávání zakázek malého rozsa-
hu s platností ode dne 20. 11. 2008. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: ihned.

RM Světlá n. S. projednala žádost TBS 
města Světlá n. S. o schválení záměru po-
dání žádosti v prioritní ose 4, oblast pod-
pory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, 
v 5. výzvě k podání žádosti na nákup dvou 
svozových aut. Celková pořizovací cena je 
6 221 893 Kč s DPH. V případě, že projekt 
bude úspěšný, je možné získat dotaci 
z Operačního fondu životního prostředí, 
a to ve výši 40 % částky.

Ing. Lenka Arnotová 
starostka města

▶

Strom republiky

K 90. výročí vzniku československé-
ho státu byla dne 30. října v zámeckém 
parku zasazena lípa srdčitá. Jedenáct 
let starý strom společně vysadili před-
stavitelé města a žáci obou světelských 
základních škol.

Foto: Josef Pecha
stroje klasické, bezdrátové i mobilní, faxy, 
záznamníky, tiskárny, malé kopírky, kal-
kulačky, el. psací stroje, dálnopisy atd.

Skupina 4 – Spotřební elektronika: 
všechny druhy televizních přijímačů, 
veškerá ostatní spotřební elektronika, 
např. radiopřijímače, video přehrávače, 
DVD přehrávače, věže, kazetové magne-
tofony, gramofony, domácí kina, dálkové 
ovladače, sluchátka, walkmany, diskma-
ny, videokamery, fotoaparáty, teleobjek-
tivy, blesky.

Skupina 7 – Elektrické hračky a zaříze-
ní pro volný čas: elektrické a elektronické 
hudební nástroje, herní konzole, videohry 
včetně ovladačů, např. joysticky, elektric-
ké hračky jako autodráhy, vláčky.

Děkujeme všem, kteří přinesou do 
sběrného dvora starý elektrospotřebič 
a pomohou městu zúčastnit se této sou-
těže.

OŽP, MěÚ Světlá n. S.
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V noci z 4.10. na 5.10. se dosud nezná-
mý pachatel vloupal do motorového vozi-
dla Opel Zafira, zaparkovaného u vjezdu 
před domem v obci Mrzkovice. Po rozbití 
okna levých zadních dveří vnikl do vozi-
dla a odcizil autorádio s CD přehrávačem, 
dvě zadní přídavné skládací autosedačky, 
čtyři  letní pneumatiky, nářadí a další růz-
né věci a součástky vozidla. Poškozenému 
majiteli vznikla škoda v celkové výši nej-
méně 60 000 Kč. 

V sobotu 25.10. krátce po 18. hod. ve 
Světlé n. S. policejní hlídka kontrolovala 
řidiče osobního vozidla. Dechová zkouška 
u 51letého muže, cizince s trvalým poby-
tem ve Světlé n. S.,  naměřila 1,30 promile 
alkoholu v dechu. Muž se následně dobro-
volně podrobil lékařskému vyšetření spo-
jenému s odběrem krve. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz, další jízda zaká-
zána a sepsáno oznámení o přestupku. 

V sobotu 25.10. v dopoledních hodinách 
neznámý pachatel rozbil kamenem sklo 
u levých zadních dveří osobního auto-
mobilu Renault Scenic, zaparkovaného 
v ulici Pěšinky. Z vozidla následně odcizil 
nákupní tašku i s nákupem potravin. Po-
škozeným vznikla škoda 3 200 Kč.

Kriminalita na Světelsku
K vážné dopravní nehodě došlo v pátek 

31.10. krátce po 13. hod. na silnici mezi 
Světlou n. S. a Novou Vsí. Osmnáctiletý 
řidič osobního vozidla Peugeot, jedoucí ve 
směru na Novou Ves, předjížděl před ne-
přehlednou levotočivou zatáčkou autobus. 
V té době mu v protisměru vyjelo osobní 
vozidlo Škoda Felicia a došlo k čelnímu 
střetu. Peugeot byl nárazem odhozen do 
levého silničního příkopu, druhé vozidlo 
bylo odhozeno na předjížděný autobus. 
Při nehodě byli lehce zraněni řidič a jeho 
spolujezdkyně z osobního vozidla Peugeot 
a dále spolujezdkyně z vozidla Škoda Feli-
cia. Druhý řidič byl s vážnějším zraněním 
převezen do nemocnice, kde byl hospita-
lizován. K dalšímu zranění osob nedošlo. 
Hmotná škoda na obou vozidlech a auto-
busu byla vyčíslena na 54 000 Kč. 

V noci z 2.11. na 3.11. dosud neznámý 
pachatel vnikl nezjištěným způsobem do 
uzamčené kanceláře v prvním patře ad-
ministrativní budovy akciové společnosti 
ve Světlé n. S. Z kanceláře odcizil dva 
notebooky, další počítač a mobilní telefon. 
Škoda na odcizených věcech bude upřes-
něna v následujících dnech. 

Z webové stránky Policie ČR 
zpracovala -hk-

Svoz odpadu

Technické a bytové 
služby města Světlá 
n. S. informují obyva-
tele města a místních 
částí o termínech mi-

mořádných vývozů popelnic v obdo-
bí od 22. prosince 2008 do 2. ledna 
2009.

V pondělí 22. prosince se bude svážet 
TDO společně i za středu 24. prosince, 
kdy vývoz neproběhne (Štědrý den).

V úterý 23. prosince se bude svážet 
TDO společně i za čtvrtek 25. prosin-
ce, kdy vývoz neproběhne (1. svátek 
vánoční).

V pondělí 29. prosince se bude svá-
žet TDO společně i za pátek 26. pro-
since, kdy vývoz neproběhne (2. svá-
tek vánoční).

Svoz popelnic v úterý 30. prosince 
a ve středu 31. prosince zůstává dle 
zaběhnutého standardu. 

V pátek 2. ledna 2009 se bude svážet 
TDO společně i za čtvrtek 1. ledna, 
kdy vývoz neproběhne (státní svátek).

Děkujeme za pochopení.

TBS města Světlá n. S.

Dům čp. 206
První zmínka o domu je z roku 1850, 

prvními známými majiteli jsou v roce 
1876 uváděni Josef Taršinský a jeho 
žena Anna, kterým patřil také sousední 
dům čp. 133b. Podle volebního sezna-
mu z roku 1921, který samozřejmě 
uvádí pouze osoby s volebním právem, 
bydleli v domku Marie Čálková (*1831), 
dělnice, Václav Prášek (*1839), obuv-
ník, jeho žena Antonie (*1858), Anna 
Stýblová (*1870), posluhovačka, Ele-
onora Tomšová (*1882), dělnice, a Ma-
rie Žatečková (*1883), soukromnice.

Později se stali majiteli Karel Zelin-
ger, zedník, a jeho žena Marie. Ze dne 
29. srpna 1928 pochází žádost nového 

majitele o povolení postavení dřevěné-
ho plotu před domem. V odpovědi se 
píše, že „…komise shledala na místě 
samém, že možno povolení ku posta-
vení dřevěného laťkového plotu 130 m 
vysokého dáti jako provisorium do od-
volání. Dvířka v plotu musí se otvírati 
dovnitř.“

Dne 11. července 1969 je dato-
ván dopis technického oddělení 
Pozemních staveb Havlíčkův Brod, 
adresovaný vedoucímu světelského 
střediska Junák (mimochodem bez 
křestního jména, zato se zkratkou 
s. neboli soudruh!) Josefu Šilhanovi 
(1927-1997). Typickou úřední češtinou 
se v něm píše: 

„Přípisem MěNV Světlá 
n. S. z 21. 9. 1968 bylo Vám povoleno 
bezplatné používání tohoto objektu za 
podmínek, které jsou uvedeny v zápisu 
z 20. 9. 1968 – podmínky stanovené 
dodavatelem stavby. Přednášíme Vám 
zdvořile, že s výstavbou sídliště máme 
podle plánu zahájit a je třeba, abyste 
do konce tohoto měsíce vyklidili objekt. 
Klíče předejte laskavě na odbor výstav-
by MěNV Světlá n. S.

S pozdravem Míru zdar!“ 

Trvalo to ještě bezmála celý rok, než 
došlo k demolici. A brzy poté došlo 
i k „demolici“ skautské organizace Ju-
nák – husákovskými „normalizátory“ 
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byl nejprve začleněn do Socialistického 
svazu mládeže a později rozpuštěn. 

Ze dne 21. dubna 1970 je datován 
dopis Zdeňka Tyče, bytem čp. 27, 
Městskému národnímu výboru ve 
Světlé n. S.: „Jelikož hodlám si postavit 
vlastní domek a za tím účelem jsem také 
podal stavebnímu úřadu při MěstNV ve 
Světlé n. S. žádost o přidělení pozemku, 
prosím MěstNV ve Světlé n. S., aby mi 
byl materiál z domku čp. 206 prodán. 
Zavazuji se, že demolici domku provedu 
sám, na svůj náklad a nebezpečí, mate-
riál odvezu a staveniště upravím. Pro-
hlašuji, že materiál získaný z demolice 
použiji výhradně na stavbu vlastního 
domku.“

-jv-
Foto: archiv města

Dopravní policisté mezi malými školáky

Na poslední říjnový pátek připravil 
odbor dopravy Městského úřadu ve 
Světlé n. S. ve spolupráci s Policií ČR 
zdařilou dopravně-bezpečnostní akci 
pro první a druhé třídy ZŠ v Komen-
ského ulici.

Celé dopoledne žáci strávili s vedoucím 
odboru dopravy ing. O. Švecem, paní 
J. Ozábalovou, příslušníkem městské 
policie panem Z. Novákem, prap. D. Hos-

podkou a s tiskovou mluvčí okresního 
ředitelství Policie ČR nadprap. Mazuro-
vou. Děti s nimi absolvovaly vycházku 
po našem městě, byly upozorňovány na 
různá nebezpečí, se kterými se po cestě 
do školy mohou setkat, všímaly si správ-
ného i chybného chování chodců a řidičů. 
Poznávaly základní dopravní značky, 
učily se přecházet vozovku na některých 
frekventovaných místech, to všechno pod 

bedlivým dohledem policistů v uniformě. 
Ve třídě si žáci ještě všechny nové po-
znatky utřídili vyplňováním pracovních 
listů. Dostali spoustu materiálů pro výuku 
dopravní výchovy, každý žáček si domů 
odnesl i drobné dárečky z reflexních ma-
teriálů. Z těchto věcí měly děti náramnou 
radost. Takto strávené dopoledne se nám 
všem velmi líbilo a myslíme si, že žákům 
dalo do praktického života mnohem více, 
než kdyby stejnou dobu pobývali ve 
školních lavicích. Není totiž nad vlastní 
prožitek, zejména je-li umocněn aktivní 
přítomností policistů.

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří 
se našim dětem celé dopoledne se zájmem 
a s velkou trpělivostí věnovali, a doufáme, 
že naše spolupráce bude i nadále pokračo-
vat.     Mgr. H. Štercová, Mgr. E. Dušková
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Soutěž v kinosále

Ve středu 22. října se v kinosále usku-
tečnila vědomostní soutěž zaměřená na 
90. výročí vzniku československého stá-
tu. Soutěž připravil Vlastivědný spolek 
Světelsko, jako zdroj informací pro žáky 
nejvyšších ročníků obou základních 

škol posloužila kromě odborné literatu-
ry i výstava v Muzeu Světelska. Soutěže 
se zúčastnila čtyři družstva, jejichž čle-
nové prokázali výborné znalosti historie 
tohoto období. 1. cenu, kterou byl dort, 
získalo družstvo 9.B ZŠ v Komenského 
ulici.

Josef Böhm
Foto: Stanislav Peluch (2) 

a Jaroslav Vála (1)

Soutěžící

Porota

Diváci v sále

Halloween v ZŠ Komenského

Tento svátek se slaví ve Velké 
Británii, Irsku, Kanadě a USA. 
Děti a jejich rodiče se převlékají do 
kostýmů strašidel, chodí od domu 
k domu a dostávají sladkosti a ovoce. 
Když od vás ale nic nedostanou, pro-
vedou vám nějakou lumpárnu.

Na naší ZŠ Komenského jsme si 
zkusili Halloween oslavit. Na 1. stupni 
si děti strašidelně zdobily své třídy. Na 
2. stupni jsme se rozdělili do několika 
dílen: hry a povídky, čarodějnické 
doupě, sportovní dílna, halloweenská 
kuchyňka, sledování filmů a redakce.  
Vše, co se v dílnách dělo, točilo se 
okolo Halloweenu. Ti odvážnější ve 

škole přespali a zkusili si projít stez-
ku odvahy. Na druhý den jsme měli 
za úkol připravit si masky, které se 
hodnotily. Měli jsme možnost ochutnat 
buchty, které se pekly v halloweenské 
kuchyňce. Protože všechny masky 
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byly strašidelné a propracované, nešlo 
ohodnotit, která je nejlepší, proto byly 
všechny odměněny stejným dílem. 
Halloweenský den zakončilo hromad-
né fotografování všech strašidel. 

Renata Maštalířová

Dne 30. října a 31. října se v Základ-
ní škole Komenského uskutečnil hal-

loweenský projekt pro žáky všech tříd. 
Projekt byl rozdělen do pěti dílen, kam 
se žáci mohli samostatně přihlásit. 
První dílna byla výtvarná, kde se kres-
lily a vyráběly halloweenské motivy. 
Ve druhé bylo promítání filmů s moti-
vy Halloweenu. Třetí dílna se nacháze-
la ve školní kuchyňce a tam žáci pekli 
dýňové koláče a perníčky. Čtvrté byly 

hry v tělocvičně se spoustou překva-
pení a sladkostmi. Počítačové dílny se 
zde také nacházely, zde jsme vyráběli 
školní zpravodaj. Poslední dílny se 
nazývaly Hry a povídky, zde si žáci 
povídali různé povídky a vykrajovali 
dýně.

31. října se v naší škole ZŠ Ko-
menského uskutečnila přehlídka 
halloweenských strašidel. Bylo zde 

dostatek zajímavých strašidel, jako 
například duchové, ježibaby, smrtky 
a podobné. Proběhla i soutěž o nej-
hezčí strašidlo. V této soutěži nebylo 
vítěze, podle učitelů vyhráli všichni. 
Odměnou za účast byly sladkosti, na-
příklad bonbony nebo dýňové koláče. 

Vojtěch Holoubek, Martin Prášek,
Ondřej Burda, Josef Kratochvíl

Co nám přinesl Škubánek?

Pařížský croissant, polská jahodová 
polévka, koupání ve studeném moři, 
dlouhé cesty autobusem, víkendové 
soustředění, zábava při nahrávání CD 
a holandské sýrové kuličky – to vše 
jsme okusili, i mnohem víc, zážitků je 
opravdu hodně.

A tedy co nám Škubánek dal? Na 
co jsme vzpomínali? Na dobrou partu 
přátel, poznání nových lidí a osob-
ností folkloru, návštěvy měst v České 
republice, ale i v cizině. Vystupovali 
jsme například ve Strážnici, Písku, 
Plzni, Litomyšli, Mělníce, Poděbra-
dech, Praze, Veselí nad Moravou, 
Jihlavě, Hlinsku, Nymburku, Frenštátě 
pod Radhoštěm, Telči, krásná vystou-
pení byla i v našem nejbližším okolí 

– v Pohledi, Sázavce, na Veselém kopci, 
při všech možných příležitostech ve 
Světlé nad Sázavou. Soubor navštívil 
několikrát Polsko, byli jsme také v Ho-
landsku, Slovinsku, ve Francii.

Vzpomínat můžeme také na prv-
ní lásky, potlesk, který nás potěšil, 
tradice a folklor, které jsme poznali, 

zpívání krásných horáckých písniček... 
Určitě máme na co vzpomínat, ale je 
hodně těžké to shrnout do pár vět, 
nebo vybrat to nejlepší. 

Pro ty, kteří jsou dneska členy sou-
boru, i pro ty, kteří na jeho už pětadva-
cetiletou tradici naváží, vyjmenujeme 
jen některé škubánkovské dary: rozvoj 
hudební, estetický, pěvecký, rétorický, 
taneční a pohybový. A samozřejmě 
také samostatnost, odpovědnost, 
schopnost spolupráce s ostatními (a to 
ve věku od tří do osmnácti let), a v ne-
poslední řadě možnost trávit volný čas 
trochu jinak než posedáváním na ná-
městí či u počítače.

Proto bychom rádi poděkovali za 
vše, co jsme prožili, u čeho se smáli, 
na co budeme dál rádi vzpomínat, 
prostě za možnost mít tento soubor 
a navštěvovat ho. Třeba při pobruko-
vání písničky „…včera na špacírce, to 
byla legrace…“ Největší poděkování 
patří samozřejmě Mgr. Evě Pejchalové, 
výborné učitelce a přítelkyni, a potom 
také všem, kteří jí v práci se souborem 

pomáhali. A nechceme zapomenout 
ani na své kamarády, kteří do souboru 
chodili – kdyby se nasčítali všichni 
zpěváci, tanečníci, muzikanti, kteří 
Škubánek navštěvovali, určitě bychom 
se pohybovali v řádu stovek.

Děkujeme. A Škubánku přejeme 
mnoho dalších úspěšných let.

Bývalí tanečníci a muzikanti 
folklorního souboru Škubánek



Světelský zpravodaj prosinec 2008 strana 12 strana 13 prosinec 2008 Světelský zpravodaj 

���������

ĀȀ̀ЀԀࠀࠀࠀ̀ऀࠀࠀࠀ܀ĀȀЀࠀࠀࠀ̀ഀఀ܀ĀȀ܀ༀကഀᄀሀഀࠀࠀࠀጀ᐀ༀᔀ܀
ഀᘀ

ĀȀȀ̀ȀȀЀȀȀԀȀȀȀȀЀȀȀ܀
ȀȀऀȀȀȀȀȀȀऀȀȀȀȀఀࠀ

ഀഀȀༀကᄀሀጀ᐀ᔀᘀȀᜀ᠀᠀ᤀȀᄀᨀȀഀᬀᰀ᠀᠀ȀᨀᄀȀഀᴀᰀ᠀᠀ȀḀᄀᨀ
ἀȀ !̀ఀ"ऀ#Ѐ܀Ȁ$ఀԀ"%ȀἀȀ "̀Ѐ%&ఀ'Ȁ(")&)

*Ԁ(܀+*̀Ȁऀࠀऀఀ(Ȁ,(#Ԁ(Ȁ)ȀĀ-+ĀऀЀ'Ȁ#܀"Ѐ.Ȁ/ԀȀ#0+)1
ᜀ᠀ᤀᨀᬀࠀᰀᴀࠀḀἀᨀ !"ࠀḀ#$ᰀ᠀%"ࠀ &' !ἀ

()*ᴀࠀ$ࠀ+,ᴀ᠀ᤀ#ᬀࠀ-ᜀ #ἀࠀᰀᤀࠀ$%ࠀ"-.᠀ࠀḀ-ᤀ*/%ἀ0ࠀ
ᜀ᠀ᤀ1"ࠀ"2$3ࠀᨀ)'ᴀࠀḀ)% ,%"2᠀$ࠀ ᰀ4ᬀᨀ+5

Z Á P I S
dětí do 
1. třídy

Základní školy Světlá nad Sázavou,
Lánecká 699

 
Podle §46 zákona 561/2004Sb. 

o předškolním, základním, středním, 
vyšším a jiném vzdělávání vyhlašuje 
ředitelství školy zápis do prvních tříd 
pro příští školní rok.

Zápis proběhne:
ve čtvrtek 12. února 2009 

od 13:00 do 16:00 hod.
a

v pátek 13. února 2009 
od 12:30 do 15:00 hod.

ve školní budově ZŠ 
v Lánecké ulici v přízemí.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, 
které dovrší do 31. srpna 2009 šesti 
let věku.

Přijímáme všechny děti nezávisle 
na místu jejich bydliště.

S sebou je nutné vzít: rodný list 
dítěte (doklad o rodném čísle)

Vašim dětem pod jednou střechou 
v příjemném prostředí nabízíme kro-
mě výuky, stravování ve školní jídelně 
a péče ve školní družině a školním 
klubu i spoustu mimoškolních aktivit 

– jazykové, sportovní, keramické, vý-
tvarné, matematické kroužky, sborový 
zpěv atd.

Osobně se můžete kdykoliv přijít 
podívat do naší školy.

 Navíc dne 15. ledna 2009 v 15:00 
hodin bude pro Vás připraveno infor-
mační setkání s učiteli prvních tříd.

 Mgr. Vlastimil Špatenka
 ředitel školy
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Světelští gymnazisté v Izraeli

Na stránkách Světelského zpravo-
daje jste se mohli v čísle 9/2008 dočíst 
o našem chystaném projektu Izrael 
a Zmizelí sousedé. Dnes si vás dovolí-
me seznámit s prvním výstupem toho-
to projektu – expediční cestou našich 
pěti studentů a jejich vedoucího do 
Izraele a Památníku obětí holocaustu 
Yed Vashem, která proběhla v listopa-
du 2008. 

V dalším čísle přineseme hodnocení 
materiálů, které se nám podařilo během 
přípravné a výzkumné fáze projektu zís-
kat. Jedná se o vzpomínky na světelské 
židovské spoluobčany, které jsme zpra-
covali do pěti rozměrných prezentačních 

panelů. Grafika těchto panelů se v sou-
časné době dokončuje pro finální tisk, 
v roce 2009 budou vystaveny v Muzeu 
Světelska. 

Expedici, historický průzkum a vy-
hotovení panelů podpořili město Světlá 
n. S., kraj Vysočina a ředitel světel-
ské Uměleckoprůmyslové akademie 
Ing. Jindřich Vodička. Všem jmenova-
ným účastníci projektu děkují za pod-
poru, podařilo se profinancovat 50 % 
cestovních nákladů studentů a finální 
vytištění prezentačních panelů. Dejme 
teď slovo jedné z účastnic projektu, 
Michaele Polákové ze II. G světelského 
gymnázia: 

Je 18. 11. 2008, 5:20 hod. ráno a já mís-
to spánku sedím na letišti Ben Gurion 
v Tel Avivu. Nespala jsem už 22 hodin 
a podle mě nebudu spát ani za letu do 
Prahy. Spolu s mými vrstevníky mě čeká 
ukončení naší 12denní cesty po Izraeli, 
která byla více než únavná. Viděli jsme 
toho opravdu moc a hodně jsme toho 
zažili. Díkybohu let je dlouhý (4 hodiny 
a 10 minut), a tak vám stihnu všechno 
povyprávět. Takže startujeme.

Vše začalo díky projektu Zmizelí 
sousedé, při kterém se sbírají informace 
o židovských obyvatelích za druhé světo-
vé války a po ní. Letos se do něj zapojily 
dvě školy – Gymnázium České Budějo-
vice a Gymnázium Světlá n. S. Hlav- ▶
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ním úkolem tohoto programu je najít 
co nejvíce informací o židovských rodi-
nách na Českobudějovicku a Světelsku 
a poté výsledky předat v Jeruzalémě 
Památníku obětí holocaustu Yad Va-
shem. Součástí této akce byla i expedice 
účastníků programu EDIE. 

Když už byla hotová projektová část, 
začali jsme se připravovat na samotný 
Izrael. Malinkým předkrmem byla ná-
vštěva izraelských studentů u nás v Čes-
ké republice, přesněji v Horní Plané na 
Českokrumlovsku, na přelomu července 
a srpna. Bylo to super setkání a všichni 
účastníci si odnesli e-maily, ICQ, te-
lefonní čísla a hlavně skvělý zážitek 
s celou skupinou. Přišel 7. listopad a jako 
mávnutím kouzelné hůlky se celá parta 
z Horní Plané opět sešla na ruzyňském 
letišti.

Po příletu do Tel Avivu, největšího 
a nejmodernějšího města Izraele, jsme 
se odebrali k autobusu, který nás odvezl 
do vesnice Manot. Tam na nás čekal náš 
starý známý z České republiky, vedoucí 
Shraga. Rozdělil nás do dvojic a každá 
dvojice šla na židovský svátek sabath. 
My jsme si ho přeložili jako velký stůl 
plný jídla a pití. Takový dlabanec už 
jsem hodně dlouho neměla. Druhý den 
jsme se přesunuli do Yehudia campu 
v Národní parku Yehudia forest. Kdo by 
čekal zalesněné kopce jako v ČR, je na 
velkém omylu. Yehudia forest je ve své 
podstatě step, kde sem tam najdete něja-
ký ten keř či malý strom. Zde se plnila 
první část expedice, která trvala tři dny. 
Za tu dobu jsme se prošli po krásné kra-
jině v Yehudia, zaplavali jsme si v teplém 
Galilejském jezeru či ve studených jezír-
kách uvnitř kaňonu. Zajímavostí tohoto 
regionu je, že se jedná o jedno z nejníže 
položených míst v Izraeli. Jenom pár 
kopců šlo nad hladinu světového oceánu.

Čtvrtý den našeho pobytu byl rozma-
nitý. Dopoledne jsme se ještě naposledy 
prošli po Yehudia forest. V poledne si 
pro nás přijel autobus, ve kterém na 
nás čekalo překvapení v podobě čtyř 
izraelských studentů, kteří s námi byli 
v ČR. Přivítání bylo spontánní a všich-
ni byli rádi, že se zase vidí. Odpoledne 
jsme navštívili město Akko, s krásnými 
hradbami a nádhernou pláží na pobřeží 
Středozemního moře. Jako třešnička na 
dortu byla večer nachystaná návštěva 
městečka Kaukab Village. Tam jsme 
potkali super lidi a také našeho známého 
Mostafu. Do večerního programu, kro-
mě návštěvy pizzerie a prohlídky města, 
patřila i přednáška 

místního právníka, který studoval 
v Praze a Bratislavě a hovořil roztomi-
lou českoslovenštinou. Celý tento den, 
i s nocí v Kaukabu, jsme si všichni užili 
do sytosti.

Další den ráno nás čekalo město Na-
zareth. Prohlídka starého centra byla 
jedinečnou podívanou, zejména návštěva 
Baziliky Zvěstování. Nazarethem tento 
den ale nekončil. Po dvou hodinách cesty 

jsme už viděli předměstí Jeruzaléma, 
hlavního města Izraele.

Jeruzalém je kapitola sama o sobě. Je 
to město, kde jsou zastoupena všechna 
tři velká náboženství - judaismus, islám 
a křesťanství. Na ulicích Jeruzaléma 
můžete potkat muže s velkými pejzy 
a černým kloboukem, či jarmulkou; 
nebo ženu zahalenou od hlavy až k pa-
tě, a to doslova a do písmene. Hlavní 
skupinou lidí, které jsme potkávali nej-
více, jsou ale turisté. Těch je tady také 
požehnaně. 

Ale teď již k památkám, které jsme 
navštívili. Jsou z různých století, z růz-
ných náboženství a mají různé příběhy. 
Muslimský Skalní dóm, křesťanský 

Chrám Božího hrobu a židovská citadela 
- to jsou jen tři památky ze všech, které 
v Jeruzalémě jsou. Jednou z památek 
je i Zeď nářků, anglicky Western Wall. 
Já osobně ji navštívila za soumraku. 
A upřímně řečeno zanechalo to ve mně 
hodně velké emoce. Člověka nenechá  
chladným, když vidí všechny ty lidi, 
kteří tam stojí, modlí se za ty, které mají 
rádi a na papírcích vsouvají do spár mezi 

kameny napsaná přání. A při soumra-
ku je to přece jen malinko jiné než při 
slunečním svitu. Další památkou je již 
zmiňovaný Skalní dóm, anglicky Dome 
of the Rock. Je jednou z  nejznámějších 
památek v  Jeruzalémě, možná i v celém 
Izraeli. Jeho zlatá kopule se objevuje 
snad na všech pohledech, které je mož-
no z Izraele poslat. Jedinou nevýhodou 
tohoto stánku je, že má velmi krátkou 
otevírací dobu pro turisty. Pokud zaspíte, 
nemáte šanci se tam dostat.

A jsme v polovině našeho pobytu. Den 
šestý nám postavil do cesty samotné 
město Betlém; město, kde se narodil 
Ježíš Kristus. Poprvé mě zmáhá strach 
a nejistota. Betlém je totiž město, které 

▶

Černoušci v Dimuně obdivují naše sklo

Pod pevností MasadaU Hexagonal Lakes, Yehudia Forest
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se rozkládá na území Palestiny. Proto se 
bojím, a ne sama, jaké to tam bude. Ale 
ukázalo se, že moje obavy byly zbyteč-
né, vše je, jak má být. Na místě vidíme 
nádherný velký kostel. Bohužel k místu, 
kde se Ježíš narodil, vede opravdu velká 
fronta. A protože jsme neměli zrovna 
moc času, na posvátné místo křesťanů 
jsem se nedostala. Při opouštění Betléma 
nás čeká také památka, ale trochu jiného 

typu, a to známý check point, hranice Pa-
lestiny a Izraele. Velká zeď, ostnatý drát, 
elektrický ohradník a hromady policistů 
se samopaly ve mně opět vzbuzují strach. 
Po vstupu jsem si ale řekla, že jde jenom 
o bezpečnost a že se stejně nemám čeho 
bát. Nic ani nikoho nepřevážím. V bez-
pečí jsem se stejně cítila až po pasové 
a osobní kontrole, když jsme vstoupila na 
území Izraele.

Poslední den v Jeruzalémě jsme 
měli v plánu návštěvu památníku obětí 
holocaustu Yad Vashem. Je to jedno 
z nejkrásnějších moderně architektonic-
ky vyřešených míst, které jsem v životě 
viděla. Moc se mi tam líbilo. Je to nej-

větší muzeum holocaustu na světě a je 
tam toho o holocaustu nejvíce. Muzeum 
bylo rozděleno na 3 části. 1. část byla 
o předválečném období. Návštěvník se 
tam dozví něco o židech obecně. Druhá 
část už se zabývala samotným holocaus-
tem. Překvapilo mě, že nejvíce informací 
tam nebylo o Osvětimi, ale o Treblince 
a Terezíně. Bylo tam toho vážně hodně. 
Měli jsme skvělou průvodkyni, která 

odpověděla na všechny naše otázky. Tře-
tí, závěrečná část se věnovala poválečné 
době. Jednalo se hlavně o soudy s nacis-
ty a tak. V poslední části byl i tzv. Hrob 
bezhrobých. Mnozí lidé, kteří umřeli 
během holocaustu, totiž nemají hrob.

Takovým malým přídavkem byla 
návštěva Památníku dětských obětí ho-
locaustu. Představte si tmavou místnost, 
ve které jsou zapálené svíčky a jsou tam 
zrcadla, která v sobě ty svíčky tolikrát 
odráží, že to vypadá jako milion svíček. 
K tomuto všemu vám ale ještě čtou 
jména dětí, které při holocaustu zemřely, 
i s jejich národností a věkem, ve kterém 
zemřely. To dostane do kolen i toho ne-
otrlejšího.

Po tomto dnu plném poznání nás če-
kalo už jenom Mrtvé moře, poušť Negev, 
Dimona a Tel Aviv. První zastávka nás 
čekala pod ruinami pevnosti Masada, 
významném místě dějin Izraele. Další 
v pořadí je Mrtvé moře, nejslanější místo 
na světě. Bylo to, jak se říká, žůžo. Lehla 
jsme si tam a jenom relaxovala. Nejhorší 
ale bylo, že v tom nešlo plavat. Ale ani to 
mi nevadilo, abych si to tam moc neužila. 
Po nasbírání soli z Mrtvého moře jsme 
zamířili směrem na Negevskou poušť 

do Mizpe Ramon. Tam jsme spali v jed-
nom beduínském kempu, kde jsme měli 
krásný výhled na celou oblast pouštního 
kráteru. Po zdolání kaňonů a hřebene Mt. 
Saharonim v poušti jsme byli už všichni 
hodně vyřízení, to jsme ale nevěděli, co 
si na nás vedoucí připravili na druhý den. 
Sice si nás naklonili tím, že nás vzali do 
místa, kde byly zkameněliny, to ale nic 
nemění na tom, že tak ošklivý a velice 
prudký sráz dolů z Mount Ardon jsme si 
nezasloužili. Jiná cesta však dolů neved-
la. Vyřízení a bez sil jsme nastoupili do 
autobusu, který nás odvezl do Dimony, 
kde jsme měli spát v černošské škole. 
Těšili jsme se na velkou porci jídla, které 
bude plné masa. Bohužel jsme se mýlili. 
Černošská komunita v Dimoně totiž nejí 
maso, mléčné výrobky, cukrovinky, ale 
jenom zeleninu a to, co si sami vypěs-
tují. Takže k večeři jsme dostali fazole 
se sojovou omáčkou a se speciálním 
pečivem. Řekli jsme si: Pohoda, ráno 
bude ke snídaní určitě něco normální-
ho. Po přátelském setkání s vedoucím 
Youth Awardu v Dimoně jsme šli spát. 
Ráno jsme dostali další velký šok pro 
naše žaludky. Nejspíše jsme jedli jíšku 
s lilkem a fazolemi doplněnou kus-ku-
sem. Některým to chutnalo, některým 
ne. Jiný kraj, jiné stravovací návyky. 
Ráno jsme ještě stihli slavnostní nástup 
všech žáků zdejší černošské školy a poté 
už jsme natěšeni vyrazili do Tel Avivu, 
největšího a nejmodernějšího města 
v Izraeli. V Tel Avivu jsme měli mít sraz 
se všemi lidmi, kteří byli u nás v České 
republice. Ještě předtím jsme absolvo-
vali rozchod po městě. Někteří vyrazili 
na pláž, někteří do města a někteří si 
jenom tak lehli v parku a odpočívali. 
V 17:00 už ale přišel vrchol. Konečně 
jsme se potkali s našimi izraelskými 
přáteli. Křik, smích, blesky fotoapará-
tů a blikání mobilů bylo vidět a slyšet 
v parku v Tel Avivu. Bohužel loučení 
bylo hodně brzy, a to kvůli tomu, že jsme 
museli jet hodně brzo na letiště. Letadlo 
z Tel Avivu nám odlétalo v šest hodin 
ráno. Na letišti jsme si malinko pospali 
a odpočinuli naposled v Izraeli. Poté už 
jsme jenom nastoupili do letadla a do-
počítávali poslední sekundy na území 
Izraele.

Minimálně pro mě to byl nezapome-
nutelný zážitek a určitě stálo za to jet se 
podívat do této nevšední země. Pokud 
budu mít možnost, okamžitě se do Izrae-
le pojedu znovu podívat. 

-mš- & -mp- 
Foto: -mš- 

Expedice proběhla v rámci Programu EDIE

Naši vlajku jsme vynesli i na 
Mt. Saharonim v Negevské poušti
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Z domova pro seniory

V pondělí 27. října nás neodradilo po-
časí a zúčastnili jsme se oslav 90. výročí 
vzniku ČSR. Ve středu 29. října se u nás 
uskutečnila další přednáška v rámci Uni-
verzity slunečního věku. Přednášejícím 
byl PhDr. Jaroslav Cejnar a téma znělo 
Činorodé stáří – život a dílo Lenky Reine-
rové a Květy Legátové. Ve čtvrtek 30. října 
jsme se opět bavili při naší Kavárničce za 
hudebního doprovodu pánů Čecha a Hro-
cha. Ve středu 12. listopadu jsme navštívili 
výstavu v Galerii Na Půdě Variace pro oči 
a ruce.            Text a foto: Lucie Coufalová, 

sociální pracovnice

V říjnu jsme do našeho Sociálního 
centra zakoupili automatizovaný 
externí defibrilátor (AED) a zařadili 
jsme se tak do projektu, který probí-

Obyvatelé i zaměstnanci Sociální-
ho centra města Světlá n. S. děkují 
všem, kteří v minulém roce navštívili 
naše zařízení a obohatili nás svým 
hudebním nebo divadelním předsta-
vením nebo „jen“ milým popovídá-
ním. Také děkujeme všem, kteří se 
rozhodli přispět na zpestření kulturní 
činnosti našeho zařízení finančním či 
materiálním darem.

V novém roce Vám přejeme mnoho 
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů a vzá-
jemného porozumění.

há v naší republice pod názvem Dejte 
srdci šanci.

Defibrilátor je přístroj, který pomáhá 
při situacích, kdy člověk ztratí vědo-

mí, když srdce fibriluje, nebo došlo 
k úplné jeho zástavě. V takovém pří-
padě je důležité co nejrychleji zahájit 
první pomoc a to ještě před příjezdem 
záchranné služby. Mozková buňka 
vydrží nedostatek kyslíku asi 3 až 5 
minut a potom dochází k nevratnému 
poškození. Proto byl pro tyto účely vy-
vinut firmou Philips defibrilátor, který 
může obsluhovat po krátkém zaškolení 
prakticky každý. Přístroj po celou dobu 
resuscitace dává v češtině přesné hlaso-
vé pokyny. Teprve pokud obsluha splní 
zadaný úkol, podá následující informa-
ci, všechny kroky jsou po sobě nahlá-
šeny. V případě náhlé zástavy srdce de-
fibrilátor situaci vyhodnotí a vyšle, po 
předchozím upozornění, elektrický šok. 
Jeho používání je opravdu jednoduché 
a zvládne ho i laik.

Přístroj je umístěn v Sociálním cen-
tru v budově Domova pro seniory ve 
3. patře na sesterské ošetřovně. Místo 
uvádím pro případ, že by jej někdo 
z okolí potřeboval.

Zatím jsme defibrilátor nepoužili 
a doufám, že dlouho nepoužijeme. 
Jedná se ale o neocenitelnou pomůc-
ku, protože záchrana života má větší 
hodnotu než vynaložené finanční pro-
středky.

Iva Myšičková
vrchní sestra

Defibrilátor v Sociálním centru 

Betlém
Letošní poslední, tedy vánoční číslo 

našeho Zpravodaje je tak trochu slav-
nostně laděné, především pro  chvíle 
pohody, které nás o svátcích čekají. Tedy 
i náplň naší rubriky Na cestách by měla 
být v tomto duchu. Proč tedy používám 
výrazu měla? Vzhledem k tomu, že se 
nám v rámci studentské expedice po-
dařilo v listopadu navštívit Betlém, chci 
jej ukázat z trochu jiné stránky. Místo 
s Vánoci tradičně spojované, místo na-
rození Ježíše Krista. Neuvidíte Betlém, 
jak si jej každý představuje, ale takový, 
jaký ve skutečnosti je. Obrázky, které 

přinášíme, by měly vést k zamyšlení nad 
tolerancí, vzájemným respektováním 
různých národů, nad vztahem k bližní-
mu… 

Stručná geografická a historická 
exkurze
Betlém je město na západním břehu 

Jordánu pod palestinskou správou, při-
bližně 10 km jižně od Jeruzaléma. Pro 
křesťany má nesmírný význam, neboť 
se zde podle Nového zákona narodil Je-
žíš Kristus. V blízkosti se také nachází 
důležité židovské poutní místo – hrobka 
Ráchel, manželky Jákoba. Nejvýznam-

nější památkou je chrám Narození Páně, 
jedna z nejstarších křesťanských svatyní 
postavená na místě Ježíšova narození 
svatou Helenou, matkou byzantského cí-
saře Konstantina Velikého. Zde též svatý 
Jeroným strávil mnoho let překladem 
bible do latiny. 

Po druhé světové válce měl Betlém na 
základě plánu OSN na rozdělení Pales-
tiny připadnout do jeruzalémské zóny 
pod mezinárodní správou. V důsledku 
vypuknutí izraelské války za nezávislost 
dobyla Betlém jordánská armáda a stáh-
lo se sem množství arabských uprchlíků 
z oblastí obsazených Izraelem. Tento 
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sko-palestinským konfliktem. Ve městě 
se také nachází mešita; v centru města 
stojí kulturní centrum Bethlehem Peace 
Center.

 (dle internetových pramenů)

Zajímavá myšlenka – pět náboženství – pět prstů jedné ruky

V Chrámu Narození Páně

Původní mozaiková podlaha v Chrámu 
Narození Páně

Nápisy na zdi oddělující Izrael a Palestinu

Tip na výlet

O adventních či vánočních svátcích 
se jako jeden z tipů na výlet nabízí ná-
vštěva Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě, jehož pracovníci připravili od 
18. listopadu 2008 do 11. ledna 2009 
výstavu Hračky dřevěné a textilní, 
určenou zejména dětem předškolního 
a školního věku. Výstava je realizová-
na ze soukromé sbírky historických 
hraček Ing. Františka Kyncla ze Sla-
ného a z prací studentů Vyšší odborné 
školy uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Praze, 
oboru dřevěná hračka.

Návštěvníci mohou zhlédnout nejen 
regionální historické hračky, ale i lidové 
hračky z Polska, Ukrajiny, Ruska a Ně-
mecka. Samostatná výstava ze sbírky 
pana Kyncla je poslední, protože celá 

sbírka bude darována Uměleckoprůmys-
lovému muzeu v Praze a bude vystavena 
v expozici na zámku v Kamenici nad 
Lipou.

Druhou část výstavy tvoří moderní 
nápadité návrhy hraček a bytových do-
plňků od mladých návrhářů, které ale 
běžně v obchodech neobjevíte. Většina 
produkce studentů SUPŠ Praha je po 
vystavení předána do mateřských škol 
nebo si je studenti mohou odnést po 
absolvování studia.

Součástí výstavy v Muzeu Vysočiny je 
hrací koutek pro děti, kde si budou moci 
hrát, kreslit či skládat puzzle. Otevřeno 
je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 
13 do 17 hodin. Vstupné činí deset korun, 
děti do šesti let mají vstup zdarma. 

Jaroslav Vála

příliv uprchlíků natrvalo změnil de-
mografickou strukturu města, křesťané 
ztratili většinu na úkor muslimů. Jor-
dánsko udrželo kontrolu nad městem až 
do tzv. šestidenní války v roce 1967, kdy 
bylo spolu s celým západním břehem 
Jordánu obsazeno Izraelem.

Betlém byl poté jedním z míst ozbro-
jených střetů mezi Izraelci a Palestinci. 
V květnu roku 2002 se při vpádu izrael-
ských sil zabarikádovalo v chrámu Na-
rození Páně přibližně 180 Palestinců. Po 
několikatýdenním obléhání a devíti obě-
tech na palestinské straně byli zbývající 
povstalci propuštěni. Izraelská armáda 

v chrámu posléze našla 40 výbušných 
zařízení.

Většina vjezdů do města je dnes pod 
kontrolou izraelské armády, pohyb oby-
vatelů Betléma do blízkého Jeruzaléma 
a okolí je omezován bezpečnostní bari-
érou a propustkami; od začátku druhé 
intifády v roce 2000 je získání takovéto 
propustky velice obtížné. Tato opatření 
mají pro Betlém negativní ekonomické 
i sociální dopady.

Hlavní turistickou atrakcí je chrám 
Narození Páně, každoročně se zde 
pořádají vánoční oslavy, v minulých 
letech však často poznamenané izrael-

▶
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Strom Míru v Betlémě – jeho stav jakoby 
vyjadřoval neradostnou situaci místa

Obrázky, které zde máte možnost 
vidět, jsou dílem expedičního vedoucího 
Michala Čábely. Zachycují, myslím vel-
mi výstižně, reálnou situace ve vztahu 
Izrael – Palestina. A aby byla alespoň 
trochu zachována mírumilovná atmosfé-

ra, jsou prostřídány obrázky z chrámu 
Narození Páně. Na druhé straně obálky 
přinášíme fotografii místa, kde se naro-
dil Ježíš Kristus. 

Na závěr přeji příjemné rozjímání 
a doufám, že reportáž některé z vás 

inspiruje k návštěvě tohoto pozoruhod-
ného místa. 

Vše dobré na cestách i v rubrice Na 
cestách v roce 2009 přeje

M. Šimek

Nápisy na zdi – například číst Ať žije 
osvobozená Palestina

Kontrolní check-point na zdi mezi 
Izraelem územím Palestiny

▶

Prosinec
Pátek 12. 12., 19.30

Děti noci (ČR) 80´
Drama. Jednou se musí rozloučit 
s dětstvím a začít něco dělat se 
svým životem.
Hrají: M. Issová, J. Mádl
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 14. 12., 19.30
Zrcadla (USA) 110´
Horor. V blýskavých plochách se 
odráží obrazy vzbuzující hrůzu. 
Hrají: K. Sutherland 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa 17. 12., 19.30
Noci v Rodanthe (USA) 80´
Romantický. Příběh ženy, jejíž 
život ovládl chaos. 
Hrají: D. Lane, R. Gere
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Pátek 19. 12., 19.30
Juno (USA) 96´
Komedie/drama. Šestnáctiletá 
středoškolačka se potýká 
s nečekaným těhotenstvím. 
Hrají: E. Page
Vstupné: 70 Kč.
Od 12 let

Neděle 21. 12., 19.30
Quantum of Solace (USA) 107´
Bondovka. Dvacátý druhý film 
o agentovi Jejího veličenstva 
Jamesi Bondovi. 
Hrají: D. Craig
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Neděle 28. 12., 19.30
Mamma Mia! (USA) 108´
Muzikál. Idylický řecký ostrov, 
holka na vdávání, potrhlá matka 
a nesmrtelná ABBA.
Hrají: M. Streep, P. Brosnan
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Leden

Pátek 2. 1., 17.30
Madagaskar 2 (USA) 100´
Komedie. Stále spolu. Stále 
ztracení, tentokrát uprostřed 
africké divočiny.
Přístupný. Česká verze

Neděle 4. 1., 19.30
Muzikál ze střední 3 - Maturitní 
ročník (USA) 112´
Komedie. Fenomén od společnosti 
Disney je poprvé na filmovém 
plátně. Hrají: Z. Efron, C. Bleu
Přístupný. Česká verze

Středa 7. 1., 19.30
Ženy (USA) 114´
Komedie/drama. Dozvíte se, po 
čem ženy doopravdy touží. 
Hrají: M. Ryan, A. Bening
Od 12 let

Pátek 9. 1., 19.30
Rallye smrti (USA) 105´
Akční. Kdo přežije, vyhraje. 
Hrají: J. Statham, J. Allen
Od 15 let

Neděle 11. 1., 19.30
Vy nám taky, šéfe ! (ČR) 90´
Komedie. Nemáte tušení, jak to 
v takové reklamce vlastně chodí. 
Hrají: V. Vydra, I. Janžurová
Přístupný

Středa 14. 1., 19.30
Hlídač č. 47 (ČR) 108´
Příběh lásky a vášně. Karel Roden 
v milostném příběhu o lásce, vášni, 
smrti a trestu.
Od 15 let

Pátek 16. 1., 19.30
Anglické jahody (USA) 114´
Drama. Příliš horký srpen 1968. 
Hrají: V. Preiss, P. Tomicová
Od 12 let
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Když jde kůzle otevřít

Tak se jmenovala pohádka, kterou 
děti z mateřských škol, ale i malí ško-
láčci, žáci 1. a 2. tříd ze základní školy 
v Komenského ul. navštívili v našem 
kinosále 18. listopadu.

Pořad nabídla umělecká agentura ART 
z Brna a podle úsměvů na tvářích malých 
diváků a potlesku, kterým reagovali, lze 
usoudit, že pohádka nezklamala a hlavně 
zaujala. A že některé děti doslova prožíva-
ly celý příběh o chytrých kůzlatech a vlko-

vi, kterému se nepodařilo přes veškerou 
snahu kůzlátka přechytračit, s velkým na-
pětím, vám snad není třeba ani popisovat. 

A protože není o nabídky nouze, zaujalo 
paní učitelky další divadelní představení 

– Příhody včelích medvídků. To se odehrá-
lo 2. prosince a děti se dozvěděly, kam se 
ztratil Čmelda, proč si pavouk tak pomlas-
kává, proč je sluníčko tak nízko, kolik je 
v mraveništi mravenců a kde vlastně bydlí 
Pučmeloud. Na tyto otázky jim odpo- ▶
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Vánoce našich předků

Čas zimního slunovratu je v zemích 
Koruny české obdobím, kdy na ubohého 
smrtelníka útočí Vánoce ze všech stran. 
Kapr, cukroví a bramborový salát je sice 
rituál stejně dobrý jako kterýkoli jiný, 
nikde však není psáno, že neexistují al-
ternativy…

Čechové měli své vánoční magické 
praktiky a nezmínit je vůbec by byla 
hrubá neúcta ke kořenům i kořínkům, ze 
kterých naše čtenářstvo povstalo. Většina 
lidových „zvědných“ metod se však za-
měřovala hlavně na to, kdo do roka umře, 
případně, kdo se do roka vdá, takže se 
nedají slabším náturám doporučit s čistým 
svědomím.

věděli herci Divadla KRAPET z Prahy 
a nutno dodat, že k příjemné atmosféře 
celého vystoupení značnou měrou přispě-
la hudba Petra Skoumala s texty Zdeňka 
Svěráka.

Máme radost, že na naše představení 
přijíždějí i děti z okolních mateřských 

a základních škol. Děti z Dolního Města, 
Sázavky, Dobrnic a Nové Vsi tak prožívají 
pohádkové příběhy spolu se světelskými. 

Ráda bych informovala naši veřejnost, 
že dopolední pořady jsou určeny věkově 
pro děti z mateřských a základních škol, 
uvítáme ale i návštěvníky, kteří do těchto 
zařízení nechodí, ale s rodiči se na po-
hádku rádi přijdou podívat. Dveře nejsou 
zavřeny ani pro dospělé milovníky pohá-
dek. Vstupenky je možné zakoupit těsně 
před představením v pokladně kinosálu. 
Informace o pořadech bývá umístěna ve 
vývěsce kulturního zařízení KyTICe.

Helena Kostincová
Foto: Stanislav Peluch

Když jde kůzle otevřít

▶

Výstava církevních předmětů

Vlastivědný spolek Světel-
sko vás zve v době vánoční 
do Muzea Světelska na novou 
výstavu církevních předmětů. 

Budete moci zhlédnout historické obrazy, 
barokní sochy světců, mešní roucha a další 
předměty.

Slavnostní zahájení výstavy se koná 
v pondělí 22. prosince v 17.30 hod., otevře-
no bude od 23. do 28. prosince (v pondělí 
a na Štědrý den zavřeno) od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 16 hod.                                   -jv-

Lití olova a následné hádání budoucnos-
ti ze ztuhlého tvaru, krájení jablek, házení 
střevíce, pouštění skořápkových lodiček 
a podobné zvyky jsou nám všem notoric-
ky známé. 

Málokdo už ale zná metodu poněkud 
připomínající tu anglickou s vánočním pu-
dinkem – hádání ze sedmi hrnků. Na stůl 
se postavilo dnem vzhůru sedm hrnků, 
z nichž šest něco skrývalo: prsten, svíčku, 
chléb, penízek, obrázek dítěte a růženec. 
Toho, kdo odkryl hrníček s prstýnkem, 
čekala svatba, kdo se svíčkou, měl mít celý 
rok důvod k úsměvu, kdo s chlebem, toho 
se mělo držet štěstí, kdo s penízkem, měl 
mít dostatek peněz, kdo s obrázkem dítěte, 
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Z vernisáže

V sobotu 25. října v Galerii na Půdě 
byla dr. Zdeňkem Susou zahájena výsta-
va Variace pro oči a ruce. Nebylo by ale 
daleko od pravdy, kdyby název výstavy 
zněl například „Dámská jízda“, neboť při 
její realizaci se sešlo pět dam, navíc ještě 

z různých koutů Čech – Zdena Prášková 
s Hanou Grünfeldovou z Čáslavi, Svě-
telačka Jana Rejnková a konečně Marie 
Laštovková s Janou Jiráskou z Prahy. 
Odpolední program vernisáže, na které 
bylo přítomno okolo padesáti pozvaných 
hostů, několika písněmi a za osobního 
doprovodu na kytaru zpestřila Jana 
Vašíčková. Na výstavě, která trvala do 
23. listopadu, mohli návštěvníci zhléd-
nout fotografie, a z exponátů řemeslných 
technik paličkované krajky, košíkářství, 
tkaní a vyšívání.

Text a foto: -zh-

tomu se mělo do roka narodit dítě, kdo 
s růžencem, měl se zaslíbit církvi. A kdo 
odkryl prázdný, vypustil mizérii, která ho 
pak stíhala po celý rok. 

Svobodní mládenci vyhlíželi na Štědrý 
večer první hvězdu. Podle toho, odkud 
vyšla, hádali směr příchodu svých vyvo-
lených. Děvčata zase namátkou vytáhla 
z hranice poleno a podle toho, jak vyhlíže-
lo, hádala podobu svého mládence. Nebo 
zaklepala střevícem na kurník a pokud 
se ozval kohout, bylo všechno v pořádku. 
Když zakdákala slepice, veselka se neko-
nala.

Opravdu hororovou zábavou bylo štěd-
rovečerní sledování stínů. Ten, jehož stín 
byl bez hlavy… já už to snad ani nebudu 
znovu psát. Jistě, do roka na prkně. Zdá 
se, že naši předkové byli předpovídáním 
smrti o Vánocích fascinováni.

Pobavili jsme se prostonárodními 
zvyky, ale hledači duchovní atmosféry 
zůstali neuspokojeni, slunovrat nevyužit, 
staří bohové nepovšimnuti? Půjdeme tedy 
dál proti proudu času, abychom navštívili 
oslavu keltskou.

U našich předků byl zimní slunovrat ve 
znamení boje slunce a temných sil, který 
probíhal celou zimu. Po zimním slunovra-
tu začínaly paprsky slunce vítězit. 

Na polích se zapalovaly ohně, lidé hla-
sitě „připíjeli na zdraví“ obilí a ovocným 
stromům i dobytku. Na roh býka se věšel 
švestkový koláč a pak se zvíře polévalo 
pivem, dokud koláč neodhodilo. Pokud 
spadl před něj, měl být nadcházející rok 
úspěšný a sklizeň bohatá.

V hlavním ohništi domu se slavnostně 
zapalovalo vánoční poleno. To muselo být 
buď ze stromu, který patřil vlastníkovi 
domu (vhodné bylo jasanové, dubové a bu-
kové dřevo), nebo darem od přítele, nikdy 
ne z koupeného dříví. Ozdobilo se zelení, 
polilo pivem nebo moštem a posypalo 
moukou, teprve pak mohlo být zapáleno. 
Hořet smělo 12 dní, pak bylo obřadně uha-
šeno, popel se vmíchával do vody pro do-
bytek a nespálený kus se připevnil k pluhu, 
aby žehnal půdě.

Ti z nás, kdož nejsou zemědělci, si z té-
hle části oslav příliš nevezmou, ale obejít 
přátele s košíkem jablek ozdobených hře-
bíčkem, to lze. Košík by měl být ozdoben 
chvojím a slámou a poprášený moukou. 
Jablko symbolizuje slunce, chvojí nesmr-
telnost přírody a sláma žně – konečné 
vítězství slunce, světla a života.

Vánoční čas je pro nás Čechy spojen se 
jmelím, můžeme k němu, v duchu kelt-
ských zvyků, přidat i cesmínu a břečťan, 

ale nesmíme zapomínat ani na rozkvetlé 
třešňové větvičky Barborky a větve stá-
lezelených dřevin, které zdobily obydlí 
i chlévy našich předků a byly předchůdci 
dnešního vánočního stromku. Jeho tradice 
je podstatně mladší. První doklad ozdo-
beného stromu máme z brémské kroniky 
z roku 1570. Jednalo se o jedli ověšenou 
datlemi, sladkostmi a papírovými květi-
nami, která byla postavena a rozsvícena 
v cechovním domě. Do Čech se dostal 
stromek roku 1820, kdy ho vystrojili v ne-
jmenovaném šlechtickém paláci v Praze. 
Mezi chudší vrstvy se rozšířil teprve na 
přelomu 19. a 20. století. 

Každý svátek má své barvy i rostliny 
a pokud pro vás kouzlo vánočních bylin 
nekončí s pozlaceným jmelím, je dobře 
o nich něco vědět.

Jmelí je jistě jedním z nejtypičtějších 
symbolů Vánoc a není to bylina ledajaká. 
Pro magické účely by se mělo sbírat buď 
o letním slunovratu, nebo šestý den po 
novu. Podporuje a posiluje všechna kouz-
la, uzdravuje, chrání a přivolává krásné 
sny. O Vánocích se zavěšuje v domě a lidé 
se pod ním líbají na znamení míru a dobré 
vůle. Jalovec u nás nemá jako vánoční 
bylina velkou tradici, ale to není důvod, 
proč jím třeba neozdobit stůl. Odráží totiž 
zlá kouzla a prokletí a to se v hektické 
atmosféře Vánoc hodí. Další ochrannou 
rostlinou k Vánocům příslušející je ce-
smína ostrolistá. Zavěšena přináší štěstí, 
chrání dům před zlými duchy a dokonce 
i před jedy, takže ji doporučuji v případě, 
že rodinné vztahy se v předvánočním čase 
přiostřily. Borovice o Vánocích nemusí 
vejít do domu jen ve formě vánočního 
stromku. Pokud vám nazdobená borovič-
ka k vašemu „pohanskému“ svátku neladí, 
svažte z borového chvojí věnec. Borovico-
vé chvojí přináší radost a uzdravení a jako 
všechny rostliny s ostrými hroty chrání 
dům. No a konečně i břečťan je rostlinou 
ochrannou a štěstí přinášející.

Pokud jde o barvy, nikoho asi nepřekva-
pí, že k zimním svátkům patří zelená, na-
chová a bílá, při svých rostlinných „aranž-
má“ na to nezapomínejte. I pálené svíce by 
měly být v příslušných barvách.

A vůně? I když purpura a františek má 
něco do sebe, z magického hlediska sluší 
slunovratu spíš kadidlo a rozmarýn. 

Tak, milí čtenáři, přežijte a užijte slu-
novrat, Vánoce, nebo jakkoli jinak zimní 
svátek nazýváte, ve zdraví. A pokud bu-
dete mít pocit, že podléháte útoku výklad-
ních skříní se soby a kolovrátku vánočních 
songů, vypravte se k nám do knihovny, 
protože nejlepším lékem na každý ▶
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Tip na knihu

stres a pocit marnosti nad spoustou 
nestihnutého úklidu a nezvládnutého pe-
čení je dobrá kniha. Nezapomínejte, že 
Vánoce jsou především svátky klidu a měli 
bychom je strávit v kruhu rodiny nebo se 
svými nejlepšími přáteli, k nimž kniha 
beze sporu patří. 

Na závěr nám dovolte, abychom vám 
touto cestou popřáli klidnou a sváteční 
pohodu plnou lásky a pochopení, abyste 
neztráceli hlavu ani v dnešní pro mnohé 
z vás nelehké situaci a dokázali vykouzlit 
tu pravou vánoční atmosféru. Pevně věří-
me, že nastávající rok bude pro nás všech-
ny rokem po všech stránkách příznivým.

S použitím internetu zpracovala 
Eva Kodýmová,

městská knihovna

▶ Ohlédnutí  za tanečními

„Pánové, zadejte se!“, zazněla věta z úst 
tanečního mistra a potom následovalo 
nesmělé „Smím prosit?“ Tyto věty jsme 
slýchávali po několik středečních večerů 
v tanečním sále Společenského domu ve  
Světlé n. S. 

Jak jsem již naznačila v úvodu, probíha-
ly zde opět po letech taneční kurzy, pod 
vedením manželů Kaplanových. Naše 
téměř dospělé děti, se snažily zvládnout 
první kroky polky, valčíku, samby, rumby 
a ještě mnoha dalších klasických a stan-
dardních tanců. Ráda bych se také připo-
jila ke slovům Mgr. Jany Kupčíkové, která 
na  závěrečném plese několika větami 
naznačila to, co jsme v danou chvíli cítili 
asi všichni. Je to pravda, že  v prvních ho-
dinách jsme mohli vidět chlapce a děvčata, 
jak se opatrně a nejistě pohybují, avšak 
na závěrečném plese bylo opravdu vidět 

více než dvacet tančících párů, které se 
krásně a ladně pohybovaly po tanečním 
parketu. 

Chtěla bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat děvčatům z KyTICe a všem, 
kteří se podíleli na celé přípravě pod-
zimních tanečních kurzů. A velký dík 
patří především manželům Kaplanovým, 
jejichž zásluhou naše děti téměř dokonale 
zvládly základní taneční kroky, a také se 
naučily základům společenského chování. 
Myslím si, že poděkování patří všem, kteří 
se zúčastnili, ať už jako tanečníci nebo 
jako diváci.

Za krásné a umělecké zážitky děkuje 
všem 

Hana Mašková
Foto: Stanislav Peluch

Vznik, osudy a současný stav více než 
padesáti vilových staveb, jež vznikaly 
v posledních třech staletích, líčí kniha 
Slavné vily kraje Vysočina. Každé ze 
staveb je věnována samostatná kapitola 
doprovázená archivními fotografiemi, 
plánky i současnými snímky. Podle autorů 
jen málokterá z vil je na seznamu nemo-
vitých památek, některým proto hrozí 
nenávratné stavební zásahy.

Kniha patří do edice Slavných vil 
a představuje vůbec první prezentaci 
architektury individuálního bydlení, osob-
ností jeho projektantů a osudů stavebníků 
v kraji Vysočina. 

Vilové a rodinné domy od pozdního 
19. století až po dnešek podle nich doklá-
dají, že Vysočina reagovala na stylově pro-
měnlivý vývoj i tohoto druhu architektury. 
Ve srovnání například s Prahou a Brnem, 
Královéhradeckým, Olomouckým a Zlín-
ským krajem, kde již od počátku 20. století 

vznikala centra moderních výbojů, oblast 
Vysočiny spíše přijímala vlivy zvenčí. Buď 
tím, že se místní projektanti vyrovnávali 
s podněty z některých uvedených center, 
anebo tím, že osvícení stavebníci svěřovali 
návrhy svých vil a domů renomovaným 
architektům ponejvíce z Prahy a Brna. 

Ze starších pražských architektů zane-
chali na Vysočině své stavby Josef Gočár, 
Kamil Hilbert, Antonín a Bohumil Hüb-
schmannovi a Pavel Janák, z Brna pak 
Bohumír Čermák. Z pražských příslušní-
ků meziválečné avantgardy funkcionalistů 
jsou zastoupeni Ludvík Hilgert, Lev Krča 
a Josef Štěpánek, z Brna Otto Eisler, Bo-
huslav Fuchs a Mojmír Kyselka. Jihlavští 
stavebníci německé národnosti se naopak 
obraceli na tradičněji orientované archi-
tekty z řad pražských Němců. 

Jaroslava Mikešová
(kráceno)

OZNÁMENÍ
účastníkům kurzu taneční 

a společenské výchovy pro mládež, 
který se uskutečnil v měsících 
září - listopad letošního roku.

Barevná příloha s fotografiemi z taneč-
ních, předběžně avizovaná ke zveřejnění 
již v prosincovém čísle Světelského zpra-
vodaje, bude součástí únorového čísla 
zpravodaje v roce 2009.

Za KZ KyTICe Z. Horní

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených v období od 15. října do 21. listo-
padu:

Beletrie
Dousková Irena - O bílých slonech
 - české povídky
Formánek Josef - Mluviti pravdu
 - psychologický autobiografický román
Viewegh Michal - Román pro muže
 - humoristická kniha známého autora

Naučná literatura
Bee Peta- Každodenní fitness
 - cvičení při každodenních činnostech
Zvelebil Jan Na vandru s Reflexem II.
 - cestopisná vyprávění

Knihy pro děti a mládež
Asquith Ros - Budu spisovatelkou!
 - humorný dívčí příběh
Obrist Jürg - Papoušek Pepper zasahuje
 - kriminální příběh pro děti

Eva Kodýmová

Víte, že...

… nové vydání knihy Jaroslava Haška 
Osudy dobrého vojáka Švejka, která je 
po téměř 90 let neodlučitelně spojována 
s obrázky Haškova přítele malíře Josefa 
Lady, bylo ilustrováno populárním kres-
lířem vtipů s Rudou Pivrncem, karikatu-
ristou a ilustrátorem Petrem Urbanem? 
Na 656 stranách je 66 obrázků, kniha je 
vázaná, stojí 499 korun a vydalo ji praž-
ské nakladatelství XYZ. 

-jv-
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Rozhovor s Danielem Bernátem, 

ředitelem společnosti D+S Communi-
cation center Praha, která 3. listopadu 
otevřela ve Světlé svoji novou pobočku 
v areálu Technických a bytových slu-
žeb. 

– Mohl byste stručně představit vaši 
firmu?

Společnost D + S communication 
center Praha s. r. o. působí na českém 
trhu od března roku 2006. Naší hlavní 
činností je provozování služeb call cen-
tra a zajišťování kompletních činností 
v oblasti marketingových a HR kampaní. 
Naším cílem je působit jako expert v ob-
lasti komunikačních center a přinášet 
našim obchodním partnerům vynikající 

kvalitu, inovace a přidanou hodnotu. 
Spolupracujeme s elitou v oblastech 
automobilového průmyslu a telekomuni-
kací, mohu uvést například společnosti 
T-Mobile, O2, U-Fon, Volný, Mediatel 
nebo Škoda Auto. V naší firemní kultuře 
je zakotvena orientace nejen na zákaz-
níka, ale i na zaměstnance. Proto našim 
zaměstnancům nabízíme nejen stabilní 
zázemí naší společnosti, ale i odměny 
dle dosažených výsledků a řadu různých 
benefitů. Ve společnosti D+S je také 
samozřejmostí možnost profesního po-
stupu na vyšší pozice. 

– Proč jste si vybrali právě Světlou nad 
Sázavou?

Nešlo si nevšimnout četných zpráv 
o krachujících sklárnách a zoufalých 
lidech, kteří ze dne na den přišli o své 
zaměstnání. Naše společnost byla v té 
době v procesu přijímání nových za-
městnanců a expandace. Rozhodnutí 

o otevření nové pobočky call centra 
D+S communication center ve Světlé 
nad Sázavou proto přišlo vzápětí nato. 
Důvodem bylo nejen snížit akutní neza-

městnanost v této lokalitě, ale i přijmout 
zcela nové zaměstnance, kteří mohou 
telemarketingu přinést své kvality. Proto 
jsme začátkem listopadu zahájili provoz 
s pětadvaceti zaměstnanci, obyvateli 
Světlé nad Sázavou a okolí, a toto číslo 
bychom chtěli rozhodně zvýšit. Dalším 
důvodem byla skvělá komunikace s rad-
nicí a její podpora tohoto projektu.

– Jak byste charakterizoval práci v call 
centru?

Práce v call centru je dynamická, 
rychlá, přesná a dovolím si říci, místy 
i zábavná. Naše společnost klade důraz 
na kvalitu všech operátorů, proto všem 
novým zaměstnancům poskytujeme 
komplexní školení, po jehož absolvová-
ní je čas věnovaný školení zaměstnanci 
zahrnut do mzdy. Poté se z uchazeče 
o zaměstnání stává operátor a začíná 
dennodenní komunikace se zákazníky, 
klienty a kolegy. Operátorům je nadří-
zen teamleader, který dohlíží na jejich 
činnost a je jim v případě potřeby nápo-
mocen. Práce v call centru má své jasně 
stanovené postupy, ale velkou měrou se 
na úspěchu podílí i operátor sám, díky 
svým schopnostem empatie, přesvědče-
ní a komunikačních dovedností.

– Předpokládáte přesun do jiných 
prostor, případně výstavbu vlastního 
objektu?

Rozhodně předpokládáme přesun do 
jiných prostor a to zejména z důvodů 
zvýšení kapacity světelského call centra. 

Bohužel jsme doposud nenašli vyho-
vující nemovitost. Na výstavbu nového 
objektu bychom potřebovali lokálního 
partnera, jelikož v současné chvíli není 
naše společnost schopna investovat do 
vlastní výstavby. Další možností je vyu-
žití bývalých prostor skláren, ty jsou ale 
bohužel zastaveny správcem konkurzní 
podstaty, tudíž nám není umožněno jed-
nat o jejich uvolnění v blízké době.

– Vím, že je ještě brzy na hodnocení 
výsledků nových – světelských – zaměst-
nanců. Přesto bych vás o to požádal.

Hodnocení může přijít skutečně až po 
delší době provozu světelského call cen-
tra, ale již nyní máme velice pozitivní 
reporty od lokálního vedení. Jsme velice 

příjemně překvapeni kvalitou a nadše-
ním světelských zaměstnanců.

– Je současný stav zaměstnanců koneč-
ný, nebo plánujete další nábory?

Současný stav rozhodně není koneč-
ným. V druhé fázi plánujeme rozšířit 
call centrum ve Světlé o dalších padesát 
zaměstnanců, postupem času bychom 
chtěli v této lokalitě zaměstnat až dvě 
stě lidí. Toto rozšíření je ale závislé opět 
na prostorech, které v současné chvíli 
intenzivně hledáme. Tímto bych chtěl 
využít i Světelský zpravodaj a veřejně 
vyhlásit zájem o větší prostory, které 
by vedly ke zvýšení počtu zaměstnanců 
a tím pádem i ke snížení nezaměstna-
nosti v této lokalitě. 

– Děkuji za rozhovor a přeji, aby se da-
řilo vám, vaší firmě, světelské pobočce 
a jejím novým zaměstnancům.

Jaroslav Vála

Daniel Bernát, ředitel společnosti

Školení světelských zaměstnanců Call centrum



Světelský zpravodaj prosinec 2008 strana 24 strana 25 prosinec 2008 Světelský zpravodaj 

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

Módní přehlídka

V sobotu 25. října uspořádal Český 
svaz žen ve Světlé n. S. spolu s kultur-
ním zařízením KyTICe v tanečním sále 
Společenského domu módní přehlíd-
ku, na které představila svoji kolekci 

společenského a sportovního oblečení 
paní Chládová z firmy Liana v Ledči 
n. S. Kolekce byla doplněna ukázkami 

sportovního oblečení firmy Kola-sport 
Petra Casky, módního oblečení Street 
Zone Stanislava Tláskala, kabelkami 
ze světelské prodejny Obuv Havlová-

-Janáčková a bižuterií firmy Toscada. 
Přehlídka, zpestřená tanečními a pě-
veckými vstupy, měla velký úspěch. 

Členky ČSŽ by chtěly poděkovat 
všem, kteří se sponzorsky o zdárný 

průběh akce zasloužili. Jsou to: Bárta 
Jiří (instalace - voda), Benda Robert 
(sklenářství), Bílek Pavel (cukrárna), 
Cíp Ladislav (topení), Dušek Jan (truh-
lářství), Duha (zlatnictví), Elektro 
Edison, Holoubková (drogerie), Hušek 
(drogerie), Choutka Josef (firma Jocho-
vo), Jirák Miroslav (bufet), Korejtko 
(podlahářství), lékárna Optima, Seme-
rádová Marie (solární studio a bižute-
rie), Semerád Milan (stavební firma), 
Švondrová Jindřiška (maso, bufet), 
Štěpán František (trafika), Volšanský 
(firma Probas), Wagnerová Jaroslava 

(galanterie), Wagner Pavel (reality) 
a další, kteří nechtějí být zveřejně-
ni. Občerstvení účinkujícím darovali: 
Brokl Milan (pekárna), Pecová Jiřina 
(studená kuchyně), Jenčík (kavárna), 
Jednota (samoobsluha na náměstí) 
a Ovoce-zelenina (náměstí). Dále 
děkujeme panu Kosíkovi za pěknou 
květinovou výzdobu.

Eva Lukešová
Foto: Stanislav Peluch

Jubileum mostu 

Dne 23. listopadu tomu bylo již 
deset let, kdy byl ve Světlé n. S. slav-
nostně uveden do provozu zrekonstru-
ovaný most přes řeku Sázavu, který je 
nesporně jednou z dominant města. 

Původní most již nevyhovoval svojí 
šířkou a nosností vzrůstající kapacitě 
provozu, proto bylo nutno přikročit k je-
ho rekonstrukci. Zhotovitelem přestavby, 
která byla zahájena v září 1997, byla 
firma STRABAG a.s. odštěpný závod 
Pelhřimov. Tehdy bylo nutno nejprve 
postavit vedle původního starého mostu 
provizorní most z ocelové konstrukce, 
na který byla převedena veškerá dopra-
va. Teprve potom mohli stavbaři přikro-
čit k demolici původní desky a horních 
částí pilířů již nevyhovujícího mostu. 
Následně byla vybudována širší nosná 
konstrukce formou železobetonové mo-
nolitické desky. Pro bezpečnost chodců 
byly rozšířeny oba chodníky na 2 metry 
a vozovka mezi obrubami je nyní po 
rekonstrukci široká 8 m. Svoji tvář změ-
nila též obě předpolí mostu, zejména to 
pravobřežní, jehož hlavní částí je opěrná 
zeď, táhnoucí se od náměstí a končící 
pod domem čp. 16. Rozšířením mostu 
se podstatně zlepšila průjezdnost celé 
komunikace. Tenkrát před deseti lety při 
té slávě, kdy se při slavnostním uvedení 
do provozu stříhala žlutá páska s textem 

„Rekonstrukce mostu Světlá nad Sáza-
vou 23. listopadu 1998“, panovala na 
Vysočině docela slušná zima s pěticenti-
metrovou sněhovou pokrývkou. 

Text a foto: jív
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Betlémské světlo bude opět ve Světlé

18. listopad ve sklárnách

Insolvenční správkyně skláren Sklo 
Bohemia Helena Horová vzkázala 
sklářům, že pro ně bude lepší dát 
výpověď kvůli tomu, že jim nebyla 
vyplacena mzda za září, než čekat na 
peníze z podniku. 

A právě úterý 18. listopadu bylo prv-
ním dnem, kdy mohli zaměstnanci sklár-
ny požádat o okamžité zrušení pracovní-
ho poměru v souladu s ustanovením §56, 
písmena b) Zákoníku práce, tedy proto, 
že jim nebyla vyplacena mzda za měsíc 
září 2008. Zrušit pracovní poměr mohli, 
aniž by ztratili nárok na odstupné dané 
zákonem. Pochopitelně se očekávaly 

dlouhé fronty lidí s výpověďmi přede 
dveřmi personálního oddělení. Nic z to-
ho se však nekonalo, čekání na chodbě 
s výpovědí v ruce nepřesáhlo půl hodi-

ny. Personální oddělení mělo vše velmi 
dobře připraveno, současně ve vestibulu 
administrativní budovy byly dvě pra-
covnice úřadu práce, které zájemcům 
poradily, jak mají vyplnit žádost o re-
gistraci u úřadu práce, a každému určily 
termín, kdy se má přijít zaregistrovat. 
Navíc skláři nevzali administrativní 
budovu útokem, ale přicházeli postupně, 
proto se vše zvládalo v poklidu a bez 
nervozity. To vše sledoval před vchodem 
do sklárny hlouček promrzlých novinářů 
a rozhlasových redaktorů včetně kame-
ramana jedné televize. Zástupci medií 
totiž nebyli do závodu vpuštěni, a prá-
vem očekávali, že jim někdo z vedení 
firmy podá nejaktuálnější informace. 
Leč nedočkali se. 

Text a foto: jívNa chodbě administrační budovy

Novináři před vrátnicí

Již šestnáct let šíří brněnští skauti 
před Vánocemi po celé naší zemi všem 
lidem dobré vůle plamínek pokoje 
a míru – Betlémské světlo. Je to tradice, 
kterou započali pracovníci rakouského 
rozhlasu v Linci jako symbolický dárek 
zdravotně postiženým dětem. 

Plamínek zažehnutý v Betlémě na místě 
narození Ježíše je vždy letecky dopraven 
do Vídně, kde jej při slavnostním obřadu 
přebírají skauti dnes již z celé Evropy. 
Pro naši republiku tuto službu pravidelně 
vykonávají skauti z Brna, kteří světlo 
přivezou do katedrály sv. Petra a Pavla 
a odtud je skautští kurýři rozvezou vlaky 
po celé naší vlasti. Letos to bude v sobotu 
20. prosince a jedním z míst, kde vzácný 

Záchrana kostelních varhan

plamínek přivítají, bude tradičně stanice 
Českých drah ve Světlé n. S. Tak, jako 
tomu bylo každoročně, i letos budou za-
městnanci železniční stanice uchovávat 
hořící Betlémské světlo až do půlnoci 
Štědrého dne, aby si kdokoliv mohl pla-
mínek přijít připálit a odnést si jej domů 

– a vůbec to nemusí být pouze věřící. Po-
čet rodin, kde hořící plamínek z Betléma 
pomáhá o Vánocích přispět svojí mocí ke 
klidu a míru u nás, stále stoupá. 

jív

Nezbytnou součástí každého kos-
tela jsou varhany, které dokáží roze-
zvučet chladné kameny zdiva a pro-
hřát prokřehlé návštěvníky chrámů. 
Nejedny varhany jsou skvostem ne-
změrné historické ceny či hudebním 
nástrojem hodným obdivu.

I světelský kostel sv. Václava se může 
pyšnit zajímavými varhanami. Sou-
časný dvoumanuálový pneumatický 
nástroj postavili bratři Paštikové v roce 
1912, ovšem využili přitom varhanní 
skříň z roku 1765 (tehdy za cenu 410 
zlatých). V roce 1975 byly varhany 
opraveny a rozšířeny. 

Varhany jsou využívány pochopi-
telně při bohoslužbách, ovšem slouží 
také při různých koncertech. Poslední 
z nich proběhl při letošní svatovác-
lavské pouti, a ačkoliv mladý nadaný 
interpret dokázal okouzlit svou hrou 
všechny přítomné posluchače, nedá 
se zastřít, že současný stav varhan je 
alarmující.

Nástroj je již řadu let velmi porucho-
vý. Nefungují spojky, pedálové rejstří-
ky nelze ovládat, vzdušnice hlavního 
stroje i pedálu, pneumatická traktura 
či hrací stůl jsou u konce životnosti... 
Nadto jsou dřevěné části napadeny 
neúprosným červotočem. Přes mnohé 
drobné opravy se stav varhan neustále 
zhoršuje a je otázkou času, kdy se ten-
to majestátní hudební nástroj odmlčí 
zcela.

V současnosti jsou vypracovány 
odborné analýzy, které nabízejí něko-
lik možných variant zásadní opravy 
varhan. Tou cenově nejpřijatelnější je 
přestavba varhan v úhrnné výši přes 
600 000 Kč. Obracíme se tedy na vás, 
kteří byste rádi přispěli k obnově toho-
to krásného hudebního nástroje, s pros-
bou o finanční dary v jakékoliv výši. Za 
tímto účelem bylo zřízeno speciální 
bankovní konto. Přispět můžete ban-
kovním převodem, poštovní poukázkou 
či osobním předáním daru administrá-
torovi farnosti, který na požádání vydá 
i potvrzení na odpočet daní. 

Č. ú. 35-1120630319/0800, adresa 
farního úřadu: náměstí Trčků z Lípy 94, 
582 91 Světlá n. S., IČO 15060586, tel. 
723 592 641, farnostsvetla@seznam.cz.

Velmi děkujeme.

P. Marek Marcel Šavel
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Konec stanice ochrany fauny?

Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky (AOPK), která pro-
vozuje Stanici ochrany fauny (SOF) 
v Pavlově pravděpodobně skončí svou 
činnost. 

AOPK informovala o záměru ukončit 
činnost k 31. 12. 2009. Jako důvod uvádí, 
že na základě rozhodnutí o restitučním 
vyrovnání je nutné vydat hlavní budo-
vy užívané stanicí. V neposlední řadě 
k ukončení činnosti vedou také důvody 
ekonomické, neboť pronájem nemovi-

Místní společnost Koruny české v Po-
hledi pořádá ve dnech 20. a 21. prosince 
od 10 do 17 hod. Staročeské Vánoce 
na Michalově statku. Pro návštěvníky 
statku bude umožněn návrat na selský 
statek do časů před zrušením roboty 
v českých zemích v době vánočních 
svátků. 

Kromě tradiční výzdoby obytných 
i hospodářských stavení budou oživeny 
i některé činnosti, které touto dobou pro-
bíhaly. Ve vyhřáté světnici uvidíte prostře-
nou štědrovečerní tabuli a funkční černou 
kuchyň. Ve chlévě nebude chybět dobytek 
původních českých plemen. Každodenní 
prací v zimním období bývalo ruční mlá-
cení obilí cepem na mlatě ve stodole. S tím 
úzce souvisela i výroba došků, kterými 
byla pokryta většina střech. Právě tyto 
práce můžete na vlastní oči vidět i vy-
zkoušet. Některé vánoční obyčeje a koledy 
předvedou v průběhu soboty děti z folk-
lorního souboru Škubánek.

V letošním roce jsme si mohli připome-
nout 160. výročí zrušení roboty. Tehdejší 
poddaný lid měl v čase adventu téměř 
všechny povinnosti k vrchnosti vypořá-
dané a dovedl si udělat čas na poklidné 
prožití konce starého a začátku nového 
roku. Byla to doba, kdy se za dlouhých 
zimních večerů hodnotil rok právě končící 
a s obavami se očekával rok nastávající. 
K rozplynutí těchto obav pomáhala víra 
v Boha a v účinek mnohých vánočních 
a novoročních obyčejů.

Zkuste si tedy v dnešní téměř svobodné 
době najít trochu času k návštěvě Micha-
lova statku v Pohledi a zamyslet se, kam 
jsme za těch 160 let dospěli.

Jindřich Holub

Tak jako v mnoha jiných městech či ob-
cích máme i u nás ve Světlé hezké vánoční 
osvětlení náměstí a ulic. Po listopadu 1989 
jsme jezdili obdivovat nádheru osvětle-
ných ulic k našim sousedům, zejména 
do Rakouska a Německa, v Americe se 
z toho prý stala doslova mánie. Od advent-
ních dnů v roce 1994 se začalo s hezkou 
novodobou tradicí vánočního osvětlení 
i v našem městě. To by v nás však roz-
hodně nemělo vzbuzovat předvánoční 
paniku konzumních svátků, ale pomáhat 
nám navodit tu neopakovatelnou vánoční 
atmosféru. 

Ve Světlé se nejprve rozzářily drobnými 
světýlky lípy před radnicí a současně zača-
ly na náměstí svítit hezké komety. V násle-

dujících letech postupně přibývalo osvět-
lení s vánočními motivy v dalších ulicích. 
Svítící obloučky se sněhovou vločkou jsou 
na mostě od listopadu 1999, ve stejném 

roce ozdobilo Sázavskou ulici sedm siluet 
vánočních stromků. Své sváteční osvět-
lení, které městu dodala plzeňská firma 
Atelier Milan Maurer, mají též Lánecká 
a Nádražní ulice. A tak každoročně, ještě 
před svátkem Kateřiny, začínají pracovní-
ci Technických a bytových služeb města 
Světlá n. S. s instalací předvánoční parády, 
která trvá téměř 14 dní. 

Od loňského roku se zdobí také smrk 
před kostelem sv. Václava, bohužel ná-
sledkem letošní červnové vichřice přišel 
o špičku, takže pracovníci TBS vyrobí 
kovový nástavec, který ji nahradí.

Vánoční osvětlení samozřejmě stárne, 
takže kromě pravidelné výměny většiny 
žárovek se musí stále více času věnovat 
jeho údržbě a brzy bude třeba uvažovat 
o jeho doplňování, případně kompletní 
výměně.  

Text a foto: jív

Poděkování

Český červený kříž Světlá n. S. děkuje 
všem občanům, kteří přispěli na hu-
manitární sbírku šatstva, konanou dne 
1. listopadu 2008 v bývalém výměníku. 
Bylo odevzdáno 60 q šatstva, které bylo 
od dárců dobře připraveno a předáno. 
Diakonie Broumov vše odvezla dne  
15. listopadu 2008.

Těšíme se na další spolupráci a přeje-
me všem občanům klidné a spokojené 
vánoční svátky a pevné zdraví do nové-
ho roku.

Za ČČK
Ludmila Hoková, předsedkyně

Vánoční osvětlení

Jedna z komet na sloupech veřejného 
osvětlení na náměstí Trčků z Lípy

Pracovníci technických a bytových 
družstev města Zdeněk Sviták a Zoja 

Likařová při instalaci vánočního osvětlení 
na mostě

Staročeské Vánoce na 
Michalově statku

▶

tostí, či jejich případný odkup, a další 
nutné investice pro zajištění provozu 
jsou nad rámec nynějších finančních 
možností AOPK. 

Stanice v Pavlově u Ledče n. S. vznik-
la roku 1988 jako specializované praco-
viště zaměřené na problematiku druhové 
ochrany, v počátku zejména na záchranu 
vydry říční. Za léta činnosti zde bylo 
přijato více než sedmdesát nalezených 
jedinců vydry říční, ve stanici pak 
probíhala péče a úspěšné odchovy 
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Vyznejte se ve svých penězích

Každý měsíc v této rubrice najdete 
informace a náměty, jak nakládat se 
svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co 
děláte s penězi správně, kde můžete 
o peníze přicházet a co by se dalo 
zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete 
sestavit vlastní fi nanční plán a aktiv-
ně tak řídit svoji fi nanční budoucnost. 
Seznámíte se s osvědčenými a vy-
zkoušenými principy a koncepty, kte-

potomků těchto zvířat, přičemž více 
než 50 % z nalezených a odchovaných 
jedinců bylo vráceno do přírody. Pracov-
níci SOF se rovněž podíleli na přípravě 
repatriace vydry říční a studiu příčin 
jejich ohrožení na území ČR. Loni ji 
navštívilo téměř 4500 osob a její zaměst-
nanci se zúčastnili šestnácti osvětově za-

měřených regionálních akcí. Stanice se 
věnovala také enviromentální výchově 
a vzdělávání. Přednášky, semináře, či 
jiné akce pro veřejnost s ukázkou živoči-
chů zaznamenávají velký ohlas, zejména 
u dětských návštěvníků. 

SOF Pavlov je v tuto chvíli jedinou 
státem provozovanou institucí svého 
druhu v celé České republice a díky 
svým široce známým aktivitám je ne-
sporně výkladní skříní státní ochrany 
přírody. V kraji Vysočina je to navíc je-
diná instituce s takto širokým záběrem. 

Šárka Nevoralová
Foto: archiv SOF

▶ Světlá měla zastoupení na trzích řemesel

Tradiční podzimní trhy řemesel, kte-
ré se každoročně konají v Havlíčkově 
Brodě jako připomínka významných 
historických událostí v letech 1939 
a 1989, přilákaly téměř dvě stovky 

trhovců z celé republiky a přijeli i ze 
Slovenska. Mnozí z nich ve svých 
stáncích předváděli výrobu umělec-
kých předmětů nebo předmětů denní 
potřeby, k vidění byla i dávno již za-
pomenutá řemesla. Zasloužený obdiv 
sklidili řezbáři při vyřezávání fi gurek 
betlémů, paličkované krajky, kerami-
ka, představili se i kartáčníci. To jen 
namátkou. Počet návštěvníků byl ob-
rovský, byť počasí této zajímavé akci 
vůbec nepřálo. Náměstím si linuly 
vůně čerstvě pražených mandlí, horké 
medoviny a uzených klobás. To vše 
dokreslovalo krásnou atmosféru dávno 
zašlých časů. 

Ve vestibulu Staré radnice měla 
též svůj stánek Uměleckoprůmyslová 
akademie ze Světlé nad Sázavou. Její 
studentky předváděly návštěvníkům 
výrobu keramiky na hrnčířském kruhu 

a malování skleněných vánočních oz-
dob. A že byl o jejich ukázky značný 
zájem, to potvrzovaly davy dychtivých 
diváků. 

Text a foto: jív

Studentky světelské Uměleckoprůmyslové akademie

Upozornění
S účinností od 15. listopadu 2008 

se mění zpoplatnění vývěskové 
služby:
• inzerce do velikosti A6
(10,5 x 14,8 cm) 50 Kč/měs.

• inzerce do velikosti A5
(14,8 x 21 cm) 100 Kč/měs.

• inzerce A4  
(21 x 29,7 cm) 200 Kč/měs.

Inzerci je možno též zadat na delší 
časové období nebo ji v případě po-
třeby prodloužit (doplacením  fi nanč-
ní částky).

Inzerci přijímá Turistické infor-
mační centrum, nám Trčků z Lípy 16, 
Světlá n. S. 

ré vám pomohou efektivně pracovat 
s vašimi penězi.

Zvažte, kolik času strávíte vydělá-
váním peněz v zaměstnání nebo kolik 
energie věnujete podnikání. Vyplatí se 
věnovat ještě trochu času tomu, aby vy-
dělané peníze pracovaly pro vás. Peníze 
jsou primárním zhmotněním našeho 
pracovního úsilí a určitě se vyplatí vě-
novat jim péči. V dnešním článku najde-
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Minianketa

Jak prožíváte mikulášské oslavy?

Líbí se mi, že se na Mikuláše ve Světlé 
zavedla nová tradice, a to koncert v kos-
tele. Letos opět půjdu. Děti už mám do-
spělé, takže se jen chodíme s manželem 
projít.

Věra (54)

Každý rok se převlékám za čerta 
a chodím s partou kamarádů na děti 
svých známých. Bavíme se víc než děti. 
Bohužel.

Milan (32)

Pokaždé vyrážíme s dětmi za čerty do 
ulic. Minulý rok jsme byli ve světelském 

podzemí, respektive v pekle, a bylo to 
opravdu skvělé. Bavily se nejen děti, ale 
i dospělí.

Kristýna (34)

Bydlím na vesnici, takže se vždy se-
jdeme všichni na návsi a slavíme Miku-
láše společně.

Vladislav (25)

Když jsem byla malá, tak na mě a sou-
rozence maminka vždy čerty objednala. 
Ale dnes se chodím jen projít po městě 
s přáteli.  

Ivona (18)

Šárka Nevoralová

te první tip, který vám pomůže vydělat 
tisíce, možná i desítky tisíc navíc.

Mnoho lidí z různých důvodů nechá-
vá svoje finanční rezervy na běžném 
účtu v bance nebo v horším případě do-
ma v obálce za knihovnou. Už jenom 
fakt, že peníze podléhají inflačnímu 
vlivu, snižuje jejich hodnotu. Například 
100 000 na běžném účtu při úroku 0,3 % 
a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti 
letech kupní sílu o dvacet tisíc nižší. 
Jinými slovy – za pět let za tyto peníze 
nakoupíme totéž, co dnes stojí 80 000. 

Tip pro vás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze ulože-

né tak, aby úrok alespoň pokrýval infla-
ci. Stáhněte si na níže uvedené webové 
stránce kalkulačku, na které si můžete 
spočítat, o kolik vám inflace znehodnotí 
vaše peníze. Zeptejte se ve vaší bance, 
jestli vám nabídne spořící účet s vyšším 
zúročením než je na běžném účtu. Ban-
ky dnes tyto účty běžně mají. Zpravidla 
vám tento produkt pracovníci u přepáž-
ky sami nenabídnou, protože pro banku 
jsou peníze na vašem běžném účtu zají-
mavější než na spořícím účtu. 

Touto jednoduchou „inventurou“ 
můžete při stotisícovém vkladu vydě-
lat v pětiletém horizontu dvacet tisíc 
korun.

V příštím článku najdete tip, jak vydě-
lat další desítky tisíc navíc (například na 

hypotéce). Další rady a tipy najdete na: 
www.pkfinance.cz

Petr Krajcigr
finanční manažer

Nadějný motokrosař z Josefodolu

Šestnáctiletý Ludvík Gabko z Josefo-
dolu propadl velice atraktivnímu, ale také 
finančně náročnému koníčku či spíše 
koni. Jezdí totiž závodní motokros. Od 
jara do podzimu, téměř víkend co víkend, 
prohání svoji zelenou Kawasaki 125 po 
motokrosových tratích v celé republice. 

Svůj první opravdový závod jel již 
ve třinácti letech na známé trati v Tře-
mošnici, to bylo ještě na Kawasaki 80 
ccm. Když otec, Ludvík Gabko starší, 
zjistil, že to syn myslí s motokrosem 
vážně, zasedla rodinná rada, rozbilo se 
skleněné prasátko, všechny úspory se 
daly na hromádku a jelo se pro novou 
motorku Kawasaki KX 125. To bylo před 
letošní sezonou. Od jara již mladý Ludva 
startoval ve třídě MX 2, která je určena 
závodníkům od 16 let a motocyklům do 
125 ccm s dvoutaktním motorem a do 250 

Ludvík Gabko se zlatým věncem za 
vítězství v Ledči n. S.

ccm se čtyřtakty. Když vystartuje tako-
vých čtyřicet motokrosových strojů a vy-
řítí se do první zatáčky, to už je pořádná 
vřava. A právě tyto chvíle vůbec nemiluje 
maminka Vlasta, která se o svého syna 
bojí, asi jako každá máma. 

Ač se to nezdá, motokros je velice 
náročným sportem na fyzickou kondici. 
Ono totiž ovládat devadesátikilový stroj 
při skocích, vést ho ve správné stopě teré-
nem a téměř po celou dobu jízdy ve stoje 
ve stupačkách, není legrace. Po celou 
dobu rozjížďky, která v kategorii MX 2 
trvá 15 minut plus 2 kola, musí mít jezdec 
svůj stroj dokonale pod kontrolou. Dnes 
již Ludva ví, že motokros není jen ježdě-
ní na motorce, ale nutná je i všestranná 
fyzická příprava. Proto mu není cizí ani 
běhání, jízda na kole a posilování všech 
partií těla. Přestože není skutečným atle-
tem, dokáže do výšky skočit rovných ▶
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170 cm, což je jistě velice slušný výkon. 
Však také v atletice úspěšně reprezentuje 
svoji školu, Českou zemědělskou akade-
mii Humpolec se sídlem ve Světlé, kde je 
ve 2. ročníku oboru automechanik. 

Vedle jiných závodů startoval v letošní 
sezoně v jedenáctidílném seriálu Vysoči-
na MX CUP a jako nováček v kategorii 
MX 2 obsadil z dvaadevadesáti klasifi-
kovaných závodníků krásné čtvrté místo, 
když se v sedmi závodech z jedenácti 
dokázal probojovat do první desítky. 
Nejlepší forma přišla v samém závěru 
seriálu. V předposledním motokrosu 
v Městečku Trnávka skončilo startovní 
číslo 24, se kterým Ludvík Gabko jezdí, 

v obou rozjížďkách na 3. místě a celkově 
z toho bylo 2. místo na „bedně“. Stříbrný 
věnec za 2. místo dostal i v posledním zá-
vodě, který se jel v Dalečíně. Tam v první 
rozjížďce dojel na 4. místě a tu poslední, 
jež byla zároveň tečkou za letošním seriá-
lem Vysočina MX CUP, dokonce vyhrál. 
Jak se sám mladý motocyklový závodník 
přiznal, nejlépe se mu povedl podzimní 
závod v Ledči n. S., kde vyhrál svoji třídu 
před nádhernou kulisou patnácti stovek 
diváků. 

Úspěchy šestnáctiletého kluka z Jose-
fodolu jsou o to cennější, že svůj náročný 
sport provozuje bez štědrého sponzora 
v zádech, a to se potom závodní moto-

kros jezdí obtížně. Udržovat závodní 
motocykl cizí značky je samo o sobě 
finančně náročné, a potom, každý start 
něco stojí. Na každý závod se musí zá-
vodník dopravit na své náklady, před 
každým startem uhradit startovné a něco 
stojí i pohonné hmoty pro samotný závod. 
V příští sezoně by Ludvík Gabko rád 
zkusil štěstí v seriálu mistrovství repub-
liky, ale podmínkou je, že najde nějakého 
patrona, který by pomohl finanční injekcí. 
Rodinná kasička by na to určitě nestači-
la. Za svoji oddanost tomuto sportu a za 
výsledky v letošní sezoně by si to určitě 
zasloužil. 

Text a foto: jív

▶

Světelský volejbal v kraji Vysočina

Dobře si vedou žákyně TJ Sklo Bo-
hemia, které hrají prvním rokem KP 
mladších žákyň. Sedm družstev soutěže 
je rozděleno do dvou výkonnostních 
skupin a Světelačky vedené trenérkou 

Irenou Kořínkovou jsou v té první, kde 
se čtrnácti získanými body jsou zatím 
na 3. místě čtyřčlenné tabulky. Sestava 
družstva: K. Kořínková, K. Spěváková, 
K. Šlosrová, M. Pacholíková, Z. Chlád-
ková, L. Špačková, A. Doležalová 
a I. Kohoutová. 

A to ještě trenérka Kořínková má 
nejmladší žákyně v meziokresním 
přeboru minivolejbalu. Z dvacítky hra-
jících družstev jsou světelská děvčata ve 

špici první výkonnostní skupiny. Tým 
tvoří nejmladší adeptky světelského 
volejbalu: K. Štrosová, M. Pacholíková, 
Z. Chládková, I. Kohoutová, Zemanová 
a Marešová. 

Menšími úspěchy se mohou chlubit 
muži. V krajském přeboru II. třídy jsou 
po odehrání deseti utkání na předpo-
sledním místě pětičlenné tabulky se čtr-
nácti body za čtyři vítězství a šest po-
rážek. Světelský volejbal v této soutěži 
reprezentují: J. Bedrníček, M. Horní st., 
M. Horní ml., J. Hroch, P. Kovář, D. Ně-
mec, A. Reynelt, J. Kubát, K. Výborný 
a V. Nevoral.

Text a foto: jív

Úspěšné družstvo juniorek, zleva stojí: K. Satrapová, R. Pinkasová, K. Spěváková, 
K. Lacinová, M. Poláková a trenérka J. Holoubková, v pokleku zleva K. Štrosová, 

K. Štercová, T. Kyselová a A. Lacinová

Volejbalový oddíl TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. má zastoupení hned v šes-
ti soutěžích Krajského volejbalového 
svazu Vysočina. 

Po tříleté odmlce je družstvo žen opět 
v krajském přeboru I. třídy a nevede si 
špatně. Téměř v polovině soutěže si drží 
střed tabulky, po dvanácti odehraných 
zápasech mají na svém kontě 6 vítězství 
a stejný počet proher. Za tyto výsledky 
získalo družstvo 18 bodů, které je řadí 
na šesté místo desetičlenné tabulky. 
Na soupisce družstva jsou: L. Ko-
picová, I. Matoušková, E. Kubátová, 
M. Myšičková, L. Dolejší, H. Štrosová, 
B. Arltová, a ty doplňují ještě juniorky 
R. Pinkasová, V. Spěváková, K. Laci-
nová, M. Poláková. Do týmu také patří 
hostující hráčky z Okrouhlice: Doleža-
lová, Hanychová a Beránková. 

Vedle „A“ družstva žen má ještě 
světelský volejbal „béčko“ v kraj-
ském přeboru II. třídy, který se hraje 
venku pod širým nebem na antuce. 
V tomto týmu hrají především starší 
volejbalistky, jako Výborná, Hrocho-
vá, Holoubková, doplněné některými 
hráčkami „áčka“. 

Družstvo juniorek, pod trenérskou 
taktovkou J. Holoubkové, tvoří hráčky 
bývalého úspěšného týmu žákyň, které 
se v minulosti dokázaly dvakrát probo-
jovat do závěrečného turnaje o mistra 
ČR. I juniorky si svými výsledky drží 
střed tabulky v soutěži, což bylo jejich 
cílem před vstupem do soutěže. V kádru 
jsou hráčky: T. Kyselová, A. Lacinová, 
K. Lacinová, R. Pinkasová, M. Po-
láková, K. Satrapová, V. Spěváková, 
K. Štercová a H. Štrosová. 
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Fotbalisté bez zimního spánku

Světelští fotbalisté FK Sklo Bohemia, 
hrající krajský přebor Vysočiny, přezi-
mují v tabulce soutěže na předposledním 
15. místě s jedenácti body za 3 vítězství, 
2 remízy a 10 prohraných zápasů, za 
Světlou je již jenom Herálec s devíti body. 
Čtrnáctá Nová Ves má jen o bod více 
a třinácté Okříšky nastřádaly bodů 17. Při 
tříbodovém zisku za vítězství není ztráta 
na nejbližší soupeře až tak hrozivá, ale... Je 
tedy jasné, pokud se chce mužstvo v kraj-
ském přeboru udržet, nemůže se oddávat 
žádnému zimnímu spánku. Start jarní po-
loviny soutěže je naplánován na 29. března 
a FK Sklo Bohemia přivítá na svém hřišti 
v Nádražní ulici ambiciózní tým Slavoj 
TKZ Polná. Tento soupeř skončil po pod-
zimní části přeboru na 9. místě se ziskem 

Běhá celá rodina

Ten titulek je parafrází na oblíbený 
televizní soutěžní pořad Zpívá celá 
rodina, který si starší diváci určitě 
pamatují. Tenkrát mohly soutěžit ve 
zpěvu rodinné týmy, ve kterých byly 
zastoupeny tři generace. Z rodiny Ti-
chých z Příseky soutěží  generace dvě 
a jejich zájmem není zpěv, ale kondič-
ní běhání. 

Největšími úspěchy se může chlubit 
hlava rodiny František Tichý starší. 
Startoval v celoročním seriálu rekreač-
ních běžců Běžec Vysočiny, který zahr-
noval 19 závodů, a byly to běhy silniční, 
v terénu i na dráze. Z oněch devatenácti 
podniků jich absolvoval 16 a ve třinácti 
z nich se stal vítězem kategorie 40 až 49 
let, právem se tak stal celkovým vítě-
zem své kategorie a to již potřetí v řadě. 
Běžec Vysočiny měl ve svém programu 
i triatlon, do klasifikace se jich v letošní 
sezoně započítávalo 5 a František Tichý 
ve čtyřech z nich vyhrál svoji věkovou 
kategorii, takže i v tomto případě se 
stal jedničkou. V kategorii žen nad 35 
let startovala Františkova manželka Mo-
nika a z devatenácti závodů se objevila 
na deseti z nich. V konečném hodnocení 
celého seriálu jí patří pěkné čtvrté mís-
to. 

Při slavnostním vyhlašování výsledků 
za celou sezonu nechyběl ani František 
Tichý junior, startující v kategorii žáků 
14 až 15 let. Zúčastnil se jedenácti 
závodů a při slavnostním defilé vítězů 
stál na třetím místě stupně vítězů. A tak 

rodina Tichých odjížděla z Jihlavy, kde 
se slavnostní vyhlašování vítězů konalo, 
obtěžkána hned několika poháry a me-
dailemi. 

V celkových výsledcích 33. ročníku 
Běžce Vysočiny jsou i další jména Svě-
teláků.  Ve stejné kategorii jako Tichý st. 
soutěžil Jaroslav Procházka a v konečné 
klasifikaci mu patří pěkné osmé místo. 

Dobře si vedl i veterán Ladislav Vosyka 
v kategorii 50 až 59 let, který obsadil 
celkově desáté místo.

Text a foto: jív

Běžecká rodina Tichých s poháry a medailemi ze závěrečného hodnocení sezony

Pojd́te bruslit o Vánocích

HC Sklo Bohemia zve zejména 
mládež na vánoční bruslení na zimní 
stadion do Pěšinek. Hlavně ve třech 
svátečních dnech bude mít bruslící 
veřejnost dostatek vyhrazených hodin 
pro rekreační bruslení.

20. 12. sobota 14.00 – 16.00 hod.
  19.30 – 21.30 hod.

22. 12. pondělí 10.30 – 12.30 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
23. 12. úterý 10.30 – 12.30 hod.
  14.00 – 16.00 hod.

24. 12. středa 10.30 – 15.00 hod.

25. 12. čtvrtek 10.30 – 12.30 hod.
  14.00 – 16.00 hod
  19.15 – 21.15 hod.

26. 12. pátek 10.30 – 12.30 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
  19.15 – 21.15 hod.

27. 12. sobota 19.15 – 21.15 hod.

28. 12. neděle 10.30 – 12.30 hod
  14.00 – 16.00 hod.

30. 12. úterý 10.30 – 12.30 hod.
  14.00 – 16.00 hod.

jív

21 bodů. Svěřenci trenéra Františka Poláka 
mají fotbalistům Polné co oplácet, vždyť 
v podzimní premiéře krajského přebo-
ru, byť v roli nováčka soutěže, prohráli 
v Polné 1:4, ale to bylo ještě pod vedením 
trenéra Jaroslava Žejdlíka. A tak bylo na 
místě, zeptat se současného trenéra A tý-
mu  Světlé Františka Poláka na program 
zimní přípravy. Zde jsou jeho základní 
informace:

„S přesnou náplní jednotlivých tréninko-
vých jednotek vás nebudu zatěžovat, bude 
to pouze taková osnova zimní přípravy. 
Pochopitelně o nějakém zimním lenošení 
nemůžeme uvažovat, připravovat se bu-
dou jistě i soupeři a my se chceme o další 
bytí v krajském přeboru poprat. Budeme 
se scházet již od 6. prosince, tuto část ▶
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Škola bruslení v Pěšinkách

V rámci doplňování hokejové příprav-
ky připravil HC Sklo Bohemia školu 
bruslení pro úplné začátečníky. Instruk-
tor bruslení Roman Kupilík učil děti na 
zimním stadionu v Pěšinkách základům 
bruslení vždy třikrát v týdnu – v pondě-
lí, úterý a ve čtvrtek, vždy od šestnácti 

jsme nazvali přechodným obdobím. Po 
vánoční přestávce začneme naostro 9. led-
na a celá zimní příprava bude rozložena 
do čtyř bloků. První bude zaměřen přede-
vším na vytrvalost s dlouhodobou zátěží. 
Druhý blok bude trochu lehčí, zaměřen 
bude na střednědobou zátěž a bude zakon-

čen víkendovým soustředěním v domácích 
podmínkách. Náplní obou těchto částí pří-
pravy budou zejména výběhy do okolí. Ve 
třetím bloku bude ještě atletika a objeví se 
již herní příprava s míčem, to vše na tarta-
nu a umělé trávě sportovního stánku u ZŠ 
Komenského. Čtvrtá část přípravy začne 
opět soustředěním v domácím prostředí 
a bude zaměřena především na dynamiku 
a rychlost. Pochopitelně nebudou chybět 
přípravná utkání. Naplánována jsou již 
s fotbalisty Slovanu Havlíčkův Brod a s di-
vizním Ždírcem. Největší změnou nastá-
vající zimní přípravy bude skutečnost, že 
se snažíme přesunout většinu tréninků na 
víkendové dny, kdy se mohou bez problé-
mů zapojit i hráči, kteří jsou během týdne 
mimo Světlou.“

Na otázku, zda se nechají očekávat 
před jarní částí krajského přeboru změny 
v kádru mužstva, trenér Polák odpověděl 
diplomaticky:

„Nějaké odchody i příchody pravdě-
podobně budou. Především skončila 
hostování pěti hráčům, ale o konkrétních 
jménech je předčasné hovořit, vždyť je vše 
zatím ve fázi jednání.“

Text a foto: jív

▶

František Polák ve svém království –  
skladu na fotbalovém stadionu. Není totiž 
jenom trenérem, ale též správcem hřiště 

a stará se o vybavení všech družstev.

Letošní, již 37. ročník této populár-
ní akce se konal ve dnech 14. – 17. lis-
topadu v Teplicích a pořádala jej KČT 
Loko Teplice ve spolupráci s oblastí 
KČT Ústeckého kraje a Ústředím 
KČT Praha. Jde o tradiční, pro tu-
ristickou veřejnost velkou sportovní 
a společenskou událost, na kterou se 
sjíždějí i turisté z okolních zemí, aby 
symbolicky ukončili turistickou sezo-
nu. Akce se zúčastnilo na 1300 turistů 
a samozřejmě nechyběli ani členové 
KČT Sklo Bohemia.

Pro přihlášené zájemce byly na pátek 
připraveny čtyři autobusové zájezdy, 
dva do sousedního Německa za po-
znáním Drážďan nebo krušnohorských 
rozhleden, a dva na české straně hor 
s návštěvami skanzenu v Zubrnicích, 
klášterů v Oseku a Bohosudově, středo-
věké štoly Martinka, několika rozhleden, 
a s exkurzí do pivovaru Velké Březno. 
Hlavní program byl ovšem soustředěn 

Za posledním puchýřem

na sobotu, která patřila především 
vlastnímu pochodu zařazenému do IVV 
(International Volksportverband). Na 
několika trasách v délce 14 až 100 km, 
vedených po značených cestách Kruš-
nými horami, navštívili turisté Krupku, 
Komáří Vížku, Cínovec nebo Bouřňák. 
Večer se v sále Krušnohorského divadla 
konala Puchýřovská zábava se dvěma 
hudbami a diskotékou, v neděli byly na 
výběr další čtyři trasy pochodů, tento-
krát Českým středohořím s výstupem 
na Milešovku, a protože v pondělí byl 
svátek, připravili  pořadatelé těm, kteří 
toho stále ještě neměli dost, čtyři kratší 
trasy 10 až 21 km Teplicemi a nejbliž-
ším okolím. 

-jv-

hodin. Lekcí se zúčastňovaly děti od 
čtyř do šesti let a nebyli to jen budoucí 
hokejisté, škola bruslení byla přístupná 
i děvčatům. Dokladem toho je například 
čtyřletá Kristýnka Kubínová, která se 
naučila obstojně bruslit za šest týdnů, 
a to bruslit vůbec neuměla. Z Romana 

Kupilíka by měl určitě radost Komen-
ský, učil bruslit hravou formou, nechy-
běly různé soutěže – prostě škola hrou. 
Podmínkou pro bruslařské začátečníky 
bylo, že musí mít své brusle, rukavice 
a ochrannou přilbu, třeba jen cyklistic-
kou. Postupem času, jak děti zvládaly 
první krůčky na bruslích, jim rodiče Čtyřletá Kristýnka Kubínová

Roman Kupilík se svými adepty bruslení
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postupně pořizovali přilby hokejové, 
většinou starší, po někom zděděné. Poz-
ději dostaly i opravdové dresy a co bylo 
důležité, celá škola bruslení pro ně byla 
zcela zdarma. A kolik dětí školu brusle-
ní navštěvovalo? Jak kdy, na některou 
lekci jich přišlo třeba jen osm, jindy 
dvanáct i čtrnáct, a obstojně bruslit se 
naučili všichni. Šlo jen o to, aby někdo 
děti na zimní stadion přivedl, někdy to 
byli rodiče, jindy babička nebo děda. Ve 
škole se vždy známkují žáci, v tomto 
případě si jedničku zaslouží i učitel 
Roman Kupilík a poděkování patří též 
hokejovému klubu. 

Text a foto: jív

Hokejové dresy Světlé v hledišti O2 arény

V úterý 4. listopadu se v našem největ-
ším a nejkrásnějším hokejovém chrámu, 
v pražské O2 aréně, uskutečnil nádher-
ný večer u příležitosti oslav 100. výročí 
českého hokeje. Hlavním bodem boha-
tého programu bylo utkání reprezentač-
ních výběrů Česko – Slovensko. 

Český svaz ledního hokeje učinil chvá-
lyhodný krok k propagaci tohoto sportu 
mezi mládeží, když část hlediště vyčlenil 
pro nejmenší hokejisty z hokejových 
klubů celé republiky. Také HC Sklo Bo-

Zadní řada zleva: D. Rýdl, J. Nedvěd, M. Poledne, T. Novotný, J. Janoušek, T. Dušátko, 
M. Doležal, J. Nedvěd, v přední řadě zleva D. Jirkův, M. Bělohlávek a T. Nedvěd

Nejmenší hokejisté Světlé v zákulisí O2 arény. Přední řada zleva: T. Böhm, P. Zvěřina, 
vedoucí družstva Š. Kratochvílová, J. Dundáček, T. Kratochvíl. V pokleku zleva: 

D. Piskač, J. Kratochvíl, T. Kohout, A. Böhm a O. Kalenský

hemia Světlá n. S. vypravil do Prahy au-
tobus s hráči svých žákovských družstev 
a družstva přípravky. Podmínkou vstupu 
do hlediště bylo, že všichni hokejisté 
i s doprovodem přijdou v dresech svých 
klubů. Nejen pro kluky, ale i pro dospělé 
to byl nezapomenutelný večer. Vždyť měli 
možnost vidět na vlastní oči například Ja-
romíra Jágra, Martina Straku, Jana Marka, 
Petra Čajánka – a také Josefa Vašíčka, kte-
rého znají světelští kluci osobně. Výhrou 
našich hokejistů 7:0 zdaleka večer 

Kdy na hokej do Pěšinek

Muži HC Sklo Bohemia Světlá 
n. S. hrají Krajskou ligu mužů a junioři 
Krajský přebor juniorů.

7. 12. neděle muži
  HC SB Světlá n. S. 
  – HC Spartak Chotěboř
  od 17.00 hod.

13. 12. sobota junioři
  HC SB Světlá n. S. 
  – HC Spartak Chotěboř
  od 17.00 hod.

14. 12. neděle muži
  HC SB Světlá n. S. 
  – HC Slovan Mor. Třebová
  od 17.00 hod.

20. 12. sobota junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Choceň
  od 17.00 hod.

21. 12. neděle muži 
HC SB Světlá n. S. – HC Hlinsko 
od 17.00 hod.

3. 1. sobota junioři
  HC SB Světlá n. S. – HC Litomyšl  

od 17.00 hod.

7. 1. středa  muži
  HC SB Světlá n. S. 
  – HC Chrudim B
  od 18.30 hod.

10. 1. sobota junioři
  HC SB Světlá n. S. 
  – HC Slovan Mor. Třebová
  od 17.00 hod.

▶
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nekončil. V následujícím exhibičním 
utkání se představili skutečné legendy 
našeho hokeje, i když těm nejmenším 
divákům v hledišti slavná jména jako 
Lacký, Martinec, Šťastný, Hrdina nebo 
Uvíra asi mnoho neříkala. Tečkou slav-
nostního programu na ledě O2 arény bylo 
strhující vystoupení šestnáctky mladých 
tanečnic, takzvaných roztleskávaček, na 
rudém koberci. Ty zaujaly všechny, však 
také mladíci v modrých dresech HC Sklo 
Bohemia nemohli od tohoto představení 
oči odtrhnout. Na zpáteční cestě si kluci 
ještě stihli pochutnat na pozdním občer-
stvení v „Mekáči“, někteří se i prospali 
na pohodlných sedadlech autobusu a těsně 
před půlnocí byli z vydařeného zájezdu 
doma ve Světlé. 

Text a foto: jív

▶

Lyžaři na Kadlečáku v pohotovosti

Sněhový víkend 22. a 23. listopa-
du uvedl členy Lyžařského klubu 
Kadlečák do bojové pohotovosti. 
Zejména nedělní silné sněžení dalo 
na srozuměnou, že zima je zde a je 
třeba připravit vlek a lyžařský svah 
na nadcházející, již 29. sezonu. 

Po nedělním obědě, přesně ve 13 
hodin, sešla se desítka těch nejoběta-
vějších u dolní stanice vleku a začalo 
se s montáží kotev na vlečné lano. 

Teplota kolem nuly byla optimální 
pro válcování první sněhové vrstvy 
na sjezdovce. Na vyjetí rolby to zatím 
nebylo, a tak se pro tuto práci hodil 
skútr a Jaroslavu Práškovi to s ním 
šlo docela dobře. Jde jen o to, zda si 
příroda o předposledním listopadovém 
víkendu se světelskými lyžaři jenom 
nezalaškovala. Pokud nepřijde další 
sněžení, bylo by třeba, aby teploty 
klesly pár stupínků pod nulu a mohlo 
se začít s technickým zasněžováním. 
Na Kadlečáku jsou na to připraveni. 

Text a foto: jív

Luboš Pejchar na žebříku 
a Pavel Boudník dole při montáži kotev 

na lano vleku

Starší hokejisté sledují se zaujetím závěrečnou show tanečnic na červeném koberci 

Jaroslav Prášek na skútru válcuje první sněhovou vrstvu
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došlo po úzávěrce

…webové stránky kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz doznávají vizu-
álních změn? V současné době pro-
bíhá postupný převod všech stránek, 
převedena je již např. část věnující se 
informačním technologiím, kultuře 
a památkám, životnímu prostředí 
a v neposlední řadě úřední deska. 
Nový vzhled webových stránek se 
vyznačuje jednoduchou a účelnou 
grafikou, která odpovídá jednotnému 
vizuálním stylu kraje Vysočina. Nový 
kabát oblékl i archiv tiskových zpráv 
a servisní stránky pro média. Nové 
webové stránky jsou rozděleny do tzv. 
portálků, což jsou menší tematické 
celky zabývající se daným tématem 
např. Kultura a památky kraje Vyso-
čina, Informační technologie a pod. 
Stránky jsou dále koncipovány tak, že 
existuje více pohledů na stejná data, 
tzn., že návštěvník stránek může hle-
dat informace různými způsoby. Navíc 

jsou některé informace pro větší pře-
hlednost roztříděny pomocí záložek, 
zejména ty, které lze roztřídit na roky.  
Další z novinek, které nové stránky 
přinášejí, je bezbariérová přístupnost 
pro hendikepované. Tato přístupnost 
mimo jiné dovoluje zobrazit stránky 
v různých mobilních zařízeních (PDA, 
telefony, apod.). Dokončení převodu 
a zajištění kompletní konzistence pre-

zentace webových stránek by mělo být 
do Vánoc.

***
…vítězem celostátní soutěže Město 

pro byznys 2008 a tudíž nejperspek-
tivnějším místem naší republiky urče-
ným k podnikání se stal Humpolec? 
Vynikl kvalitou lokality, tedy výhodnou 
polohou s dobrým napojením na dálnič-
ní síť, ale také solidní úrovní veřejné 
správy a nízkými cenami. I druhé místo 
v soutěži zůstalo na Vysočině: Žďár 
nad Sázavou bodoval především díky 
výhodné lokalitě a sedmé nejkvalitnější 
veřejné správě v Česku. V první desítce 
se z Vysočiny umístilo ještě Nové Město 
na Moravě. Agentura Factum Invenio, 
která průzkum uskutečnila, oslovila 
okolo 11 000 podnikatelů, což z něj činí 
jeden z největších průzkumů v České 
republice.   (kráceno) 

Jitka Svatošová, tisk. mluvčí, 
Krajský úřad kraje Vysočina

Víte, že...

ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ̀̀ࠀ܀Ԁ
ऀഀఀ܀ༀက

ᄀሀሀጀ
ഀऀ᐀ᔀऀᘀ܀ᜀ᠀ࠀᤀ᐀ᨀᤀᜀ
ᘀԀഀᨀᬀᜀᰀഀ

ᴀᨀḀ᐀ᰀഀἀ

ĀȀ̀ЀȀԀȀࠀऀࠀ܀ࠀ

Pracovníci TBS nahrazují kovovým nástavcem 
špičku smrku ulomenou vichřicí 
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ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀Ѐ̀ऀ܀ԀఀഀԀ܀Ѐऀ̀ༀကᄀ܀
ऀ܀ЀሀఀഀԀఀЀༀጀ܀Ԁ᐀ᔀጀᘀᜀ᠀ᤀ܀
܀Ȁఀ᠀܀Ԁఀऀᨀ܀ऀ܀ᜀༀᬀЀༀ܀ᨀԀఀᤀఀ܀ࠀ
ᰀ̀ᨀऀ܀ᜀᨀ܀ሀᴀ᐀܀

ḀȀἀᤀ̀ᴀЀༀऀ܀ ἀᜀက
$#"܀ࠀᜀကఀऀࠀ!
ἀఀऀࠀ*̀)܀(ࠀԀ܀ༀ̀ᬀऀ)܀'"܀&%$
Ḁ+,܀0$''܀/$.܀"-$܀ᨀఀᔀጀ܀'&-܀-1-܀$'$

RADOSTNÉ VYŠLÁPNUTÍ
DO ROKU 2009

Vám přeje

KČT SKLO BOHEMIA 
Světlá nad Sázavou
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50
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Milí čtenáři,

přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné vánoční svátky. 
Ať Vás v roce 2009 provází zdraví, štěstí, láska a optimismus. 

Budeme se těšit, že i v příštím roce 
nám zachováte svou přízeň.

REDAKCE


