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Schůze rady 19. října

Přítomni: Josef Böhm, Mgr. Jan Tourek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jana Kup-
číková, Ing. Luboš Vacek, Věra Tyčová, 
Ing. Jiří Moučka, omluvena Ing. Lenka 
Arnotová, hosté: Josef Hnik, ředitel Soci-
álního centra města Světlá n. S.

Jednání zahájil p. Böhm přivítáním 
přítomných a provedením kontroly zápisu 
z jednání minulého. Konstatoval, že úkoly 
jsou průběžně plněny. 

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • navrženou rozpočtovou změnu 
(úsporu prostředků) a doporučuje 
tyto peníze účelově vázat pro pou-
žití SC v příštím roce pro případ, že 
dojde k avizovanému krácení dotace 
na sociální služby z MPSV. Zajis-
tí: ředitel Sociálního centra města 

Zachraňte Ježíška!
Vážení čtenáři, opět se k nám blíží ta 

kouzelná doba Vánoc, kdy se rozvoní do-
mácí cukroví, zazáří vánoční stromečky 
a ještě víc oči našich nejmenších. Váno-
ce! Pro křesťany jeden z nejvýznamněj-
ších svátků hned po Velikonocích, pro 
mnohé z nás ostatních to nejkrásnější 
období v roce, kdy toužíme po klidu, 
pohodě a lásce našich blízkých.

Bohužel před mnoha lety se těchto 
svátků chopila komerce a už je nehodlá 
ze svých spárů pustit. Před koncem září 
se objevují na pultech obchodů vánoční 
cukrovinky a zanedlouho je následují 
další atributy. Ještě ani neuplynou 

„Dušičky“ a všechno se už točí kolem 
Vánoc. 

Ale kdyby to alespoň byly naše tradič-
ní české Vánoce! Kam se člověk podívá, 
všude na něj vystrkuje červený kabátek 
importovaný bělovousý děda Santa 
Claus, tu zahlédneme jeho sáňky, tam 
zase soby s jejich rozvětvenými parůžky. 
Ať otevřu jakýkoli časopis pro ženy, všu-
de najdu návody na výrobu nejrůznějších 
dekorací a předmětů s vánočními motivy 
červenobílých panáčků a jejich nerozluč-
ných zvířecích druhů.

Kde zůstal náš Ježíšek? Naše něžné 
rozkošné děťátko se zlatými vlásky ve 
vlající bílé košilce? Ten, který nám od-

jakživa nosil dárky? Přilétal s prvními 
večerními hvězdami, mihl se za oknem, 
lehký jako dech, a rozzářil dětské oči 
úžasem a radostí? Nikdy neměl ostré 
lokty, nikdy nemusel za svá práva bo-
jovat, a to na něj svého času významně 
dotíral bělovousý stařík v červeném 
kabátku – Děda Mráz z „Východu“. Lidé 
se tenkrát za svého Ježíška dokázali po-
stavit. Semkli se a ubránili si ho. Dnes 
však tak snadno podléhají komerčním 
útokům reklam, filmů a výrobků ze „Zá-
padu“, které nás zaplavují ze všech stran, 
že na svého pravého Ježíška zapomínají.

Vždyť už to došlo tak daleko, že si 
mnohé děti představují našeho Ježíška 
právě jako vousatého dědu Santa Clause. 
Copak to nikomu nevadí? Každý národ 
má přece své tradice a ten, kdo se cítí být 
opravdovým Čechem, by tyto tradice měl 
zachovávat! V Rusku ať nosí dárky Děda 
Mráz, v Americe Santa Claus, v Polsku 
třeba Hvězda Betlémská a u nás je to 
krásné děťátko Ježíšek. Měli bychom se 
konečně vzpamatovat. Nepodléhat tolik 
vlivům z ciziny a vrátit se ke svým ko-
řenům a tradicím našich předků. Vždyť 
Ježíšek je nejkrásnější a nejpoetičtější ze 
všech postaviček, které nadělují dětem 
pod stromečkem dárky. Zachraňme ho!

Eva Kodýmová

Slovo úvodem
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 Obálka:

1. str.  Betlém v děkanském kostele  
 sv. Václava ve Světlé n. S.  
 (foto: Jiří Víšek) 
2. str. Náměstí Trčků z Lípy 
 (foto: Jiří Víšek)
 Betlém v Pěšinkách 
 (foto: Jiří Víšek)
3. str. Vánoční strom ve Světlé n. S.  
 (foto: Martin Soukup)
 Ocelový vánoční strom  
 v Portu, Portugalsko 
 (foto: Hana Březinová)
4. str. grafické zpracování 
 Zdena Horní

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou vánoční 

číslo Světelského zpravodaje v době, 
kdy nás dělí jen pár dnů od rozsvíce-
ných vánočních stromků.

Na rozdíl od loňského roku, kdy 
předvánoční nálada byla ovlivněna 
pádem našeho největšího zaměstna-
vatele, mohu konstatovat, že v prů-
běhu letošního roku došlo k některým 
pozitivním událostem. Parlament 
ČR schválil novelu insolvenčního 
zákona a bývalým zaměstnancům 
skláren byly vyplaceny dlužné mzdy, 
v červnu získaly sklárny nového maji-
tele a zahájily novou výrobu, v závěru 
roku byla uvedena do provozu nová 
kotelna. 

Řešení situace, ve které je město 
Světlá nad Sázavou, bude dlouhodo-
bé, zvláště s přihlédnutím na finanční 
a ekonomickou krizi. Chci věřit tomu, 
že se nám bude opět dařit lépe.

Přeji vám všem a vašim rodinám 
příjemné prožití vánočních svátků 
plných pohody, lásky a vzájemného 
porozumění.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Světlá n. S., vedoucí FO, termín: 
2. 12. 2009.

 • ukončení Nájemní smlouvy na pro-
story skládky TKO ve Světlé n. S. ze 
dne 30. 4. 1996, uzavřené mezi měs-
tem Světlá n. S. a TBS města Světlá 
n. S. Nájemní smlouva bude ukon-
čena se zpětnou platností k datu 
30. 9. 2009.

 • uzavření Nájemní smlouvy na 
prostory skládky TKO ve Světlé 
n. S. s TBS města Světlá n. S. Smlou-
va bude podepsána s účinností k da-
tu 1. 10. 2009. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 20. 10. 2009.

 • bezplatné poskytování dat technické 
mapy města, vyjma náměstí. Zajistí: 
vedoucí odboru MIRR, termín: prů-
běžně.

 • poskytnutí sloupů veřejného osvětle-
ní za účelem provedení dvou pře- ▶
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Schůze rady 2. listopadu 

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

Jednání zahájila starostka města přiví-
táním přítomných a provedením kontro-
ly zápisu z jednání minulého:
 • manželé Říhovi z Dolní Březin-

ky chtějí uzavřít komunikaci. Dne 
5. 11. bude uskutečněno jednání, na 
kterém budou záležitosti projedná-
ny. 

 • uzavření branek u DPS – místosta-
rosta J. Böhm podává informaci, 
že obyvatelé DPS podali žádost 
o vydání souhlasu s uzamčením 
branek, kterými vede průchozí 
chodník přes pozemek u DPS. RM 

věsů optického kabelu v ul. Nádražní 
a v ul. Jelenova bezplatně firmě Wa-
ve-Net Světlá n. S. s. r. o., Mrzkovice 
59, 582 91 Světlá n. S. za následují-
cích podmínek:

  - vedení bude do 5 let položeno do 
země na náklady firmy

  - bude zajištěno trvalé bezplatné při-
pojení internetu pro MěÚ a PO Ky-
TICe. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 10. 2009.

 • uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo č. 25/2007 s firmou Unimont 
J. C. K., s. r. o., Hradec 8, Ledeč 
n. S., na prodloužení termínu dokon-
čení ZTV Kalvárie II a úpravu ceny 
na dokončení stavby komunikace. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 31. 10. 2009. 

 • uzavření smlouvy o dílo Oprava 
místní komunikace Závidkovice, 
Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a vítězem výběrového říze-
ní – firmou Josef Jaroš – Unistav, 
Dolní Město 265, v rozsahu prací 
do celkové ceny 288 000 Kč. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 10. 2009.

 • podání žádosti o dotaci z progra-
mu ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na projekt Vybave-
ní víceúčelového zařízení ve Světlé 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 10. 2009.

 • uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene na 
akci Kanalizace Rozkoš, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 10. 2009.

 • přijetí věcného daru od vystavova-
telů v galerii PO KyTICe – Kultur-
ní zařízení Světlá n. S. v měsících 
listopadu a prosinci 2009. Zajis-
tí: ředitelka PO KyTICe, termín: 
31. 12. 2009.

RM Světlá n. S. projednala 
 • výsledek přezkoumání hospodaření 

města za rok 2009. Kontrolou nebyly 
zjištěny chyby ani žádné nedostatky. 
RM doporučuje projednání zápisu 
z dílčího přezkoumání hospodaření 
města za rok 2009 v zastupitelstvu 
města. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 21. 10. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání 
doporučuje k projednání a schválení 
ZM:

 • návrh rozpočtového opatření č. 4/
2009 v ZM dne 21. 10. 2009. Zajistí: 

vedoucí finančního odboru, termín: 
21. 10. 2009.

 • předložení projektu Cyklostezka 
Světlá n. S. – Smrčná do programu 
ROP Jihovýchod, oblast podpory 1.4 

– Rozvoj infrastruktury pro bezmo-
torovou dopravu.

 • spolufinancování a předfinancová-
ní projektu Cyklostezka Světlá n. S. 

– Smrčná v souladu s podmínkami 
programu ROP JV. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 21. 10. 2009. 

 • návrh dodatků jednotlivých příspěv-
kových organizací ve Světlé n. S.

RM Světlá n. S. bere na vědomí :
 • žádosti obyvatel a Stavebního byto-

vého družstva Světlá n. S. na opravu 
přístupových chodníků k bytovým 
domům č. 581, 582 a 583.

 • a doporučuje zahrnout do rozpočtu 
města na rok 2010 opravy nezbytně 
nutné části plochy dle PD parkovací-
ho stání v Sázavské ulici. 

 • zamítavé stanovisko Stavebního by-
tového družstva Světlá n. S., Dolní 
419, Světlá n. S., k záměru města 
odkoupit část pozemku parc. č. 210/
1 k. ú. Světlá n. S. za účelem rozšíře-
ní plochy dětského hřiště v ulici Na 
Sídlišti.

OMIRR předložil radě města k projed-
nání návrh firmy Top Con Servis s. r. o., 
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, na vypraco-
vání studie lávky propojující areály škol 
ZŠ Komenského a ZŠ Lánecká. Hlavní 

▶ trasa by vedla přes sportovní areál ZŠ 
Komenského s využitím bočního vstupu 
ze šaten do areálu dopravního hřiště u ZŠ 
Lánecká. Lávka by vedla v místě stáva-
jícího teplovodu. RM bere na vědomí 
informaci o vypracování a doporučuje 
z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků v rozpočtu města zařazení této akce do 
rozpočtu města na rok 2010. Zajistí: ve-
doucí odboru MIRR, vedoucí finančního 
odboru, termín: 31. 12. 2009.

Rada města Světlá n. S. po projednání 
jmenuje

 • na návrh tajemníka MěÚ podle § 102, 
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vedoucím odboru životní-
ho prostředí Mgr. Jiřího Semeráda 
s účinností od 1. 1. 2010. Zajistí: ta-
jemník MěÚ, termín: 31. 10. 2009.

Místostarosta J. Böhm zve všechny na 
oslavy vzniku samostatného českoslo-
venského státu a 20. výročí Dne boje za 
svobodu a demokracii ve Světlé n. S.: 
 • 12. listopadu – představení pražské-

ho divadla Sklep Mlýny
 • 13. listopadu – český film Občan Ha-

vel
 • 17. listopadu – slavnostní koncert 

symfonického orchestru Region 
a pěveckého sboru Gaudeamus 

 • 19. listopadu – beseda pro žáky ZŠ 
a středních škol 20. výročí „sametu“.

Lenka Arnotová
starostka

Světlá n. S. po projednání rozhod-
la ponechat branky u DPS otevře-
né nonstop. Obyvatelé DPS budou 
upozorněni na to, že parčík slouží 
nejenom jim, ale i veřejnosti. Zajis-
tí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta, 
termín: 30. 11. 2009.

RM Světlá n. S. po projednání 
schvaluje:

 • smlouvu č. 09029406 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu Životního prostředí na 
akci Vodní nádrž Dolní Bohušice 

– oprava technických prvků a od-
bahnění.

 • přijetí finanční podpory ve výši 
2 822 022,90 Kč (dotace ERDF 
85 %, dotace SFŽP 5 %). Zajis-
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tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2009.

 • uzavření smlouvy o zajištění pro-
vozu a údržby NTL plynovodní pří-
pojky v místě Pěšinky 971, Světlá 
n. S. se zhotovitelem přípojky fir-
mou ERMONT, spol. s r. o., Hlin-
sko. Tento požadavek vznikl v sou-
vislosti se stavbou Rekonstrukce 
zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení, kdy byla vybudována ply-
novodní přípojka a do doby předá-
ní provozovateli Společností VČP 
Net, s. r. o., musí být tato smlouva 
o údržbě uzavřena se zhotovitelem 
této přípojky.

 • uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Stavební poradenství, zastoupené 
Ing. Jiřím Blažkem, Brno, za úče-
lem zatřídění majetku dle platných 
daňových a účetních předpisů.

 • v rámci stavby Rekonstrukce zim-
ního stadionu na víceúčelové za-
řízení je třeba rozdělit rozpočtové 
náklady stavby na investiční ma-
jetek a provozní náklady, dlouho-
dobý hmotný a nehmotný majetek, 
inventář, zatřídění dle odpisových 
skupin. V rozpočtu je řada položek 
obtížně zatříditelná, proto by odbor 
MIRR rád využil pomoci odborné 
firmy.

 • uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu mezi městem Světlá 
n. S. a Ing. Davidem Baštou, bytem 
Světlá n. S., za účelem výstavby 
vodní nádrže Pod Borovím. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 11. 2009. 

 • odpisový plán PO KyTICe – kultur-
ní zařízení Světlá n. S. Zajistí: ředi-
telka PO KyTICe, termín: ihned.

 • použití znaku města v almanachu 
vydávaném k výročí souboru Gau-
deamus. Zajistí: Josef Böhm, mís-
tostarosta, termín: 30. 11. 2009.

 • folklornímu souboru Škubánek po-
skytnutí finančního daru ve výši 5 
tis. Kč. Soubor Škubánek je pozván 
na návštěvu polského přátelského 
města Wąwolnica a dětského folk-
lorního souboru Bystrzacy. Zájezd 
se uskuteční od 19. do 30. listopadu 
2009. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 30. 11. 2009.

 • uskutečnění oficiální návštěvy ve-
dení města Světlá n. S. v družeb-
ním polském městě Wąwolnica ve 
dnech 20. – 22. 11. 2009. Zajistí: 
starostka města, vedoucí finanční-
ho odboru, termín: 20. 11. 2009. 

RM Světlá n. S. bere na vědomí 
 • dopis od obyvatel čp. 210 a čp. 541 

v ul. U Rybníčků, ve kterém poža-
dují řešení dopravní situace v této 
ulici. Obyvatelé z ulice U Rybníč-
ků byli první, kteří se dožadovali 
dopravního řešení. Zpracovaly se 
vyhledávací studie zpřístupně-
ní Bradla, následně však ZM pod 
vlivem podaných petic odsouhlasi-
lo, že nebudeme dělat další stupně 
projektové dokumentace. K této 
záležitosti bude svolána veřejná 
schůzka s občany, kterých se celá 
záležitost týká.

 • vypracování projektové dokumen-
tace ve stupni pro vydání rozhod-
nutí o umístění stavby a stavební 
povolení rekonstrukce chodníků, 
vytvoření zálivu pro autobusy. Po-
věřuje Mgr. Jana Tourka jednáním 
se společností Caesar Crystal Bo-
hemiae, a. s., o odkupu části po-
zemku parc. č. 1227/2 za účelem 
zachování příjezdu na účelovou ko-
munikaci 040035u. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR a Mgr. Jan Tourek, 
místostarosta, termín: 30. 11. 2009. 

 • oznámení katastrálního pracoviště 
v Havlíčkově Brodě o opravě chy-
by v katastru nemovitostí, týkající 
se změny hranic pozemků ve vlast-
nictví Ing. Jana Musila a hranic po-
zemků ve vlastnictví města Světlá 
n. S. 

 • sdělení PhDr. Myslivcové, že je 
potřeba zaurgovat u SÚS dodělání 
úpravy svahu po zbouraném ob-

jektu Čápových v Mrzkovicích. Je 
potřeba tomu dát definitivní úpravy. 
Osadní výbor je potom ochoten se 
o prostor starat (sekat trávu apod.). 
Nyní zde vyčnívají kameny, traver-
zy apod. Zajistí: OMIRR.

 • informaci místostarosty J. Böhma, 
že od 6. 12. přestane jezdit auto-
busová linka do Sázavky, bude 
nahrazena prodloužením linky do 
Josefodolu. Tři měsíce platí žadatel, 
potom tři měsíce kraj a zjišťuje se 
využitelnost spoje. 

 • informaci starostky o záměru měs-
ta uskutečnit novoroční ohňostroj 

– p. Leo Válek nabízí provedení 
ohňostroje v cenové relaci 15 tis. 
Kč. Pokusíme se získat sponzorské 
dary od podnikatelů. Představuje-
me si, že by se ohňostroj konal dne 
1. 1. 2010 v 17 hod., aby se ho moh-
ly zúčastnit děti.

RM Světlá n. S. po projednání nevy-
hovuje žádosti obyvatel bytového domu 
čp. 30 v Lipničce o nařízení odstranění 
dřevěné stavby ve vlastnictví pana 
Oldřicha Sýse, bytem Lipnička čp. 30, 
postavené na pozemku KN č. 30 v k. ú. 
Lipnička. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 11. 2009. 

Starostka informuje radu města, že 
vedení města navštívil p. Malina se sy-
nem (majitelé areálu „Bazén“). Vlastníci 
areálu mají v plánu  dokončit a zprovoz-
nit venkovní koupaliště. Nastínili  hrubý 
propočet investičních a provozních 
nákladů. Chtějí využít stávajícího ba-
zénu, vytvořit odpočinkové plochy apod. 
Obracejí se o pomoc na město. Starostka 
by byla ráda, kdyby měla mandát k zjiš-
tění informací, co by se v této záležitosti 
dalo dělat. Stála by za to konzultace na 
ministerstvu pro místní rozvoj v rámci 
PPP projektů.

RM Světlá n. S. po projednání nesou-
hlasí s umístěním informace o městě 
Světlá n. S. v Mobilních Zlatých strán-
kách. Zajistí: Josef Böhm, místostarosta, 
termín: 30. 11. 2009. 

RM projednala informaci místostaros-
ty J. Tourka ve věci existence středních 
škol. V nejbližší době by mělo proběh-
nout soudní jednání o vydání zámku, 
jakmile budeme mít více informací, 
mohli bychom toho využít k jednání 
s krajem. Rada města stojí za tím, aby ve 
městě zůstaly obě školy.

Ing. Lenka Arnotová
starostka městaInstalace vánoční výzdoby (foto: J. Vála)
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Ohlédnutí za oslavami

Kulturní a společenský život naše-
ho města ovlivnila letos na podzim 
dvě významná výročí. Oslavovali 
jsme Den vzniku samostatného 
československého státu a zejména 
dvacetileté výročí sametové revoluce. 
O celé řadě akcí jsme vás na strán-
kách Světelského zpravodaje průběž-
ně informovali, takže nyní snad jen 
malé ohlédnutí…

V Galerii Na Půdě se uskutečnila 
výstava mladých výtvarnic s názvem 

Den veteránů

11. listopad se stal Dnem veteránů 
brzy po ukončení tzv. Velké války. 
11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo na 
západní frontě uzavřeno příměří mezi 
Německem a Dohodou (po jejím boku 
bojovaly i československé legie). Hrů-
zy této války a téměř deset milionů 
padlých vojáků se zapsaly do vědomí 

současníků tak silně, že památka 
obětí se tento den vzpomínala v celé 
západní Evropě a USA. Ve 20. letech 
se rozšířilo i připínání umělých vlčích 
máků na oděv v listopadových dnech 
jako symbol životů zmařených v této 
válce.

Po 2. světové válce tato tradice neza-
nikla a na Den veteránů vzpomínáme 
obětí ve všech válkách 20. století.

Novoroční ohňostroj ve Světlé

Od roku 2000 zažila Světlá n. S. řadu 
ohňostrojů pořádaných v souvislosti se 
střídáním století a tisíciletí, výročím 
města či 60. výročím ukončení 2. svě-
tové války. Na konec letošního roku 
vedení města s žádnými oslavami ne-
počítalo, v rozpočtu města v těžké době 
ekonomické recese nejsou pro tento účel 
žádné finanční prostředky. Přesto ohňo-
stroj bude!

Město obdrželo nabídku ledečského 
ohněstrůjce pana Leo Válka na uspořá-
dání ohňostroje ne o půlnoci z 31. pro-
since na 1. leden, ale až na Nový rok 
v podvečer, aby ho mohly zhlédnout 
i menší děti, které patří vždy mezi 
nejvděčnější diváky. I přes ekonomické 
potíže se našlo dost firem, které daly 
potřebnou částku dohromady.

Nám nezbývá, než poděkovat dárcům 
a všechny občany pozvat na náměstí 
Trčků z Lípy, kde budou mít možnost 
1. ledna 2010 v 17 hodin zhlédnout 
ohňostroj, kterým společně přivítáme 
Nový rok. 

Josef Böhm, místostarosta

Vývoz popelnic

Technické a bytové služ-
by města Světlá n. S. in-
formují obyvatele města 
a obyvatele místních částí 
o termínech mimořádných 
vývozů popelnic v období 
od 22. 12. – 1. ledna 2010:

 • V úterý 22. 12. proběhne svoz 
TDO společně za úterý 22. prosin-
ce a středu 23. prosince.

 • Ve středu 23. 12. proběhne svoz 
TDO společně za čtvrtek 24. pro-
since a pátek 25. prosince, kdy vý-
voz neproběhne z důvodu vánoč-
ních svátků.

 • Svoz popelnic v pondělí 28. 12. zů-
stává dle zaběhnutého standardu. 

 • V úterý 29. 12. proběhne svoz TDO 
společně za úterý 29. prosince 
a středu 30. prosince.

 • Ve středu 30. 12. proběhne svoz 
TDO společně za čtvrtek 31. pro-
since a pátek 1. ledna 2010. 

Děkujeme za pochopení
TBS města Světlá n. S.

Místostarostové J. Böhm a J. Tourek a tajemník MěÚ J. Moučka u nového památníku

V České republice se tento význam-
ný den slaví teprve od roku 2001, naše 
město se k oslavám připojilo v roce 
2003. V loňském roce se město Svět-
lá n. S. připojilo i k tradici vzniklé 
v Itálii. Tou je Zvon míru v Roverettu. 
U nás v řadě míst zvoní kostelní zvony 
8. května, 28. října a právě 11. listopadu.

I letos 11. listopadu bylo ve Světlé 
vzpomenuto padlých v obou světových 
válkách položením květin k pomní-
kům padlých v Mrzkovicích a Dolní 
Březince, pamětní desce na budově 
radnice a v 11 hodin, v okamžiku, kdy 
se rozezněly zvony na kostelní věži, 
u nového pomníku v Zámecké ulici.

Josef Böhm, místostarosta
Foto: Jaroslav Vála

Život a dění kolem nás. Byla povedená 
a vcelku hodně navštěvovaná. Bezna-
dějně vyprodaný byl divadelní sál při 

„sklepáckých“ Mlýnech, vynikajícím 
představení, na které přijeli diváci 
i z Havlíčkova Brodu, Jihlavy a okol-
ních měst. Film Občan Havel jsme sice 
tématicky vybrali a jeho promítání na-
plánovali dobře, ale stejný nápad měla 
bohužel i Česká televize, takže tady to 
s návštěvností bylo slabší.

Odhalení památníku obětem světo-
vých válek na nábřeží u zámku nám 
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Jak a proč třídit odpad

V minulém čísle Zpravodaje byly zve-
řejněny články včetně fotografií, jak se ně-
kteří občané zbavují odpadů, přestože má 
Světlá n. S. zaveden poměrně dobře fun-
gující systém nakládání s odpady. Často je 
odpad odkládán v pytlích vedle popelnic 
a kontejnerů, což je v rozporu s vyhláškou 
města. Pokud někomu nestačí jedna po-
pelnice, může si zakoupit další popelnici 
a to u technických a bytových služeb nebo 
v obchodě. Pak nebudou popelnice přepl-

i dětem ze ZŠ Lánecká, které měly hez-
ký doprovodný program, celé proprše-
lo, ale i tak je socha matky s umírají-
cím synem v náručí krásná a působivá. 
Můžeme si jen přát, aby stejný názor 
měli i vandalové a sprejeři – a socha 
zůstala půvabná a neponičená ještě 
hodně dlouho.

Pomineme-li další drobné akce, tak 
vyvrcholením oslav byl slavnostní 
koncert konaný 17. listopadu. Ještě 
před začátkem, v podvečer, se hrstka 
nelhostejných občanů zúčastnila ma-
lého pietního aktu, kdy vedení města 

položilo kytici k památníku obětem 
komunistického útlaku, tj. k pamětní 
desce umístěné na budově radnice. 

Projev k uctění památky tisíců obětí 
těchto represí zde přednesla starostka 
města. V devatenáct hodin pak začínal 
společný koncert dvou světelských hu-
debních těles: symfonického orchestru 
Region a pěveckého sboru Gaudamus. 
Ke škodě všech slabě navštívený kon-
cert uvedla starostka města ing. Ar-
notová. Hezkou a dojemnou součástí 
jeho zahájení bylo poděkování a kytice 
pro bývalého dlouholetého sbormistra 
Gaudeamu dr. Milana Bohanese.

Mgr. Jana Kupčíková
Foto: Jaroslav Vála

něné a odpad se nebude nehezky povalovat 
v jejich okolí nebo v okolí kontejnerů, což 
se oprávněně nelíbí jak pracovníkům TBS, 
kteří musejí odpad pracně vysbírávat, tak 
i těm, kteří se na nepořádek musí dívat. 

Také rostlinné zbytky a posečená tráva 
jsou opakovaně ukládány do příkopů, na 
břehy potoků a dokonce i v městském 
parku, například za Wolkerovou ulicí. Do 
parku se přece chodí na procházky, odpo-
činout si a ne se dívat na tlející posečenou 
trávu a plevel z okolních zahrad.

Je to zvláštní, ale stále mnoho lidí si 
myslí, že třídění odpadu je jeden velký 
podvod a že stejně všechno končí na jedné 
hromadě. Omyl! Proto těm, kteří stále ješ-
tě nevědí kam s odpadem, připomeneme, 
jak a proč třídit odpad.

Několik důvodů, proč třídit odpad:
 • Třídění je velmi snadné, vždyť jej 

zvládají i malé děti.

 • Třídění je smysluplné, protože umož-
ňuje recyklaci a šetří přírodní zdroje.

 • Třídění člověka uspokojuje, protože 
je smysluplné.

Kde končí vytříděný odpad ze Světlé 
n. S.?
Vytříděný plast je svážen do sběrného 

dvora do Střediska nakládání s odpady 
Rozinov, zde je shromažďován a následně 
odvážen  na třídící linku TS Havlíčkův 
Brod. Zde je plast roztříděn a předáván 
k dalšímu zpracování, případně odvážen 
k energetickému využití do cementárny. 
Stejným způsobem jsou na sběrný dvůr 
sváženy papír a sklo a následně předávány 
do zpracovatelské firmy HBH Havlíčkův 
Brod. Odtud pak  putují jako surovina 
do papíren nebo skláren. Papír se může 
recyklovat až šestkrát, sklo neomezeně. 
Aby mohl být všechen vytříděný odpad 
použit jako vstupní surovina při vý- ▶
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robě nových výrobků, nesmí v něm 
být žádné nežádoucí látky a příměsi, které 
by tuto surovinu znehodnotily, například 

v papírovém odpadu nesmí být použité 
pleny apod.

Kam tedy s odpadem?
PAPÍR - modrý kontejner  
Do kontejneru patří: 
noviny, časopisy, staré sešity, knihy, 

rozložené lepenkové krabice, papírové 
obaly, letáky.

Do kontejneru nepatří: 
použité papírové kapesníčky, papírové 

pleny, uhlový papír (kopírovací), voskový 
papír, mastný a jinak znečištěný papír.

PLASTY – žlutý kontejner
Do kontejneru patří:
sešlápnuté PET lahve od nápojů, ke-

límky od jogurtů, plastové tašky, obaly 
a balicí folie, nápojové kartony (tetrapack 
od vína, džusů, mléka), obaly od mycích, 
pracích prostředků, polystyren.

Do kontejneru nepatří:
podlahové krytiny, trubky, koberce, 

obaly od olejů (i potravinářských), obaly 
od nebezpečných látek, barev a chemiká-
lií, molitan.

BAREVNÉ SKLO – zelený kontejner 
Do kontejneru patří:
barevné skleněné nevratné lahve od 

nápojů, lahvičky od kosmetiky, mycích 
a čistících prostředků, bez zbytku obsahu, 
víček a uzávěrů.

Do kontejneru nepatří:
bílé sklo, zrcadla, porcelán, keramika, 

drátosklo, varné sklo, automobilové sklo, 
monitory televizí a počítačů, žárovky, zá-
řivky a výbojky.

BÍLÉ SKLO – bílý kontejner
Do kontejneru patří: 
čiré nevratné lahve od nápojů, skleněné 

obaly od marmelád, zavařenin, kávy,  ke-
čupů, bez zbytku obsahu, víček a uzávěrů.

Do kontejneru nepatří: 
barevné sklo, zrcadla, porcelán, drá-

tosklo, varné sklo, automobilové sklo, 
keramika, monitory televizí a počítačů, 
žárovky, zářivky a výbojky.

OBJEMNÝ ODPAD 
Nábytek, koberce, může každý odevzdat 

zdarma ve sběrném dvoře ve Středisku 
nakládání s odpady Rozinov  případně 
v rámci svozu objemných a nebezpečných 
odpadů, který probíhá v našem městě kaž-
dé jaro a podzim.

STAVEBNÍ SUŤ
Lze odevzdat ve Středisku nakládání 

s odpady Rozinov nebo je možné domlu-

vit si u Technických a bytových služeb 
Světlá n. S. přistavení kontejneru. Uložení 
stavebních odpadů je zpoplatněno. 

KOVOVÝ ODPAD 
Lze odevzdat ve sběrném dvoře případ-

ně do sběrných surovin.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
 MATERIÁL
Trávu, zbytky rostlin z údržby zeleně 

mohou občané odevzdat zdarma ve Stře-
disku nakládání s odpady Rozinov  ke 
komunitnímu kompostování.

CO S NEBEZPEČNÝM ODPADEM? 
Co je to nebezpečný odpad?
Odpad, který nedovoleným, či nevhod-

ným uložením může vážně poškodit 
životní prostředí. barvy, ředidla, výbojky 
a zářivky, lepidla, motorové oleje, auto-
baterie.

KAM S NEBEZPEČNÝM 
ODPADEM?
Nebezpečný odpad je možno zdarma  

odevzdat ve sběrném dvoře ve Středisku 
nakládání s odpady Rozinov. Nepoužité 
nebo nespotřebované léky patří do léká-
ren!

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zbytkový odpad, který nelze vytřídit 

a využít, se ukládá do popelnice, pokud 
jedna nádoba nestačí, může si každý po-
řídit další nádobu nebo odvézt tento odpad 
přímo do střediska v Rozinově. Rozhodně 
nelze odkládat směsný odpad vedle po-
pelnic!

VYSLOUŽILÉ SPOTŘEBIČE
Může každý odevzdat ve sběrném dvoře, 

který je MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU 
ELEKTROZAŘÍZENÍ. Město Světlá 
n. S. má uzavřené smlouvy na zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení s ko-
lektivními systémy – ASEKOL, ELEK-
TROWIN, EKOLAMP. Tyto společnosti 
zajišťují na území České republiky zpětný 
odběr a oddělený sběr použitých elektric-
kých zařízení, jejich recyklaci a materiá-
lové využití: 
 • ASEKOL zajišťuje sběr a recyklaci 

televizních přijímačů, DVD přehrá-
vačů, radiopřijímačů, videokamer, 
fotoaparátů, počítačů, monitorů, te-
lefonů, tiskáren, videoher, elektric-
kých hraček např. autodráhy, vláč-
ky atd. 

 • ELEKTROWIN zajišťuje sběr a re-
cyklaci velkých a malých domácích 

▶

Vysloužilé lineární či úsporné zářiv-
ky a výbojky nepatří do popelnice na 
směsný odpad, protože z nich mohou při 
rozbití unikat nebezpečné látky. 

Každý z nás se v této situaci ocitl. Po 
letech nám přestane svítit zářivka, a tak 
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, 
a jak naložit s tou nefunkční. Někde 
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky 
nepatří do komunálního odpadu. Nepat-
ří ale ani do tříděného skla, i když jsou 
ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zá-
řivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
totiž obsahují malé množství jedovaté 
rtuti, která by při špatném zacházení 
a vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí. Nejjed-
nodušší je vzít starou zářivku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možností, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je její odevzdání 
ve sběrném dvoře v areálu Střediska na-
kládání s odpady Rozinov. Musí být celá 
a nepoškozená. Obsluha sběrného dvora 
ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do 
speciální sběrné nádoby, aby se nerozbi-
la. Zpětný odběr zářivek pro naše město 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím 
našemu rozpočtu ušetří část prostředků 
určených pro nakládání s komunálním 
odpadem. EKOLAMP tak přispívá 
k ochraně životního prostředí v našem 
městě a na nás všech je, abychom se 
k němu alespoň malým dílem připojili.

Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.

Městský úřad Světlá n. S.,
odbor životního prostředí

Kam ve Světlé n. S. 
s nefunkční zářivkou?
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Sběr a svoz přírodních vánočních stromkůspotřebičů jako jsou sporáky, lednice, 
pračky, nářadí a nástroje

 • EKOLAMP zajišťuje sběr světelných 
zdrojů – zářivky, výbojky

Vysloužilé elektrospotřebiče musí být 
odevzdávány v KOMPLETNÍM A NE-
ROZEBRANÉM STAVU!

Za účelem zajištění čistoty města 
Technické a bytové služby města Světlá 
n. S. oznamují občanům Světlé n. S., že 
ve dnech od 4. do 15. ledna se uskuteč-
ní sběr a svoz přírodních vánočních 

stromků. Svoz bude probíhat tak, že 
odpad bude ve svozový den, v určenou 
dobu a na určeném místě odkládán do 
přistavených kontejnerů.

Průběh svozu:
 • Ve stanovený den a čas budou na ur-

čená místa přistaveny kontejnery. 
 • Kontejnery zde budou umístěny v ní-

že uvedené dny; první den budou 
kontejnery přistaveny od 7 hod. Po 
uplynutí stanovené lhůty budou od-
váženy v průběhu dne do 15 hod.

 • Na stanovišti budou umístěny kontej-
nery, do kterých se budou odkládat 
stromky přímo. 

 • Po odvozu kontejneru ze stanoviště 
je možné využít kontejner v jiné ulici 
dle rozpisu.

 • Tento svoz je určen pouze pro od-
kládání odstrojených přírodních vá-
nočních stromků pocházejících od 
fyzických osob s trvalým pobytem 
na území města Světlá n. S. a jeho 
místních částí, dále na odpad pochá-
zející od osob, které vlastní na území 
města a v jeho místních částech stav-
bu sloužící k individuální rekreaci, tj. 
osob, které platí poplatek za odpad 
městu Světlá n. S.  

V rámci svozu se nesmí odkládat jiné 
odpady! Mimo svozové dny je nutné vá-
noční stromky odvážet pouze na sběrný 
dvůr!

V případě dotazů se obraťte na TBS 
Světlá n. S.,  tel. č. 569 452 656. 

Den svozu stanoviště kontejnerů 
4. –  8. 1. 2010

 • Na Bradle – u čp. 965
 • Sázavská – čp. 921 u kontejnerů
 • Nádražní ulice – u sokolovny
 • Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí 

U Stromečku, čp. 880
 • Jelenova ulice – parkoviště proti 

ZŠ
11. – 15. 1. 2010

 • Josefodol – parkoviště u skláren 
 • Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
 • Nové  Město – u čp. 945
 • Malostranská ulice – na parkovišti 

u sběrného hnízda
 • Na Sídlišti – u trafostanice 

u čp. 933
Odstrojené vánoční stromky nevyhazuj-

te do popelnic!

Havlíčkobrodským policistům se poda-
řilo objasnit vloupání, ke kterému došlo 
koncem měsíce srpna letošního roku ve 
Světlé n. S. Tehdy neznámý pachatel  se 
vloupal do novinového stánku v ulici 
Nádražní a z objektu odcizil různé druhy 
cigaret, doutníků a dalších tabákových 
výrobků, CD a DVD nosiče, zapalova-
če, cukrovinky a finanční hotovost, vše 
v hodnotě nejméně 49 tisíc korun. Poško-
zením zařízení vznikla majiteli škoda za 
více než čtyři tisíce korun. Z uvedeného 
jednání je podezřelý 16letý mladík z Hav-
líčkobrodska, který se  po předchozí vzá-
jemné domluvě společně s dalším 14letým 
chlapcem vloupal do uvedeného objektu. 
Mladší z chlapců střídavě hlídal a pomá-
hal s vynášením odcizených věcí. Poté 
se rozdělili o zcizenou finanční částku, 
odcizené věci si ponechal starší z obou 
chlapců. Ve zkráceném přípravném řízení 
bylo 16letému mladíkovi sděleno podezře-
ní z trestného činu krádež.

V pátek 16.10. ve večerních a nočních 
hodinách proběhla v teritoriu obcí Světlá 
n. S. a Ledeč n. S. policejní akce zamě-
řená na podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let. Do uvedené akce 
byli nasazeni policisté pořádkové a cizi-
necké policie, služby kriminální policie 
a vyšetřování a psovod. Akce se rovněž 
zúčastnila pracovnice odboru sociálních 
věcí Městského úřadu ve Světlé n. S. Bě-
hem čtyřhodinové akce policisté zkontro-
lovali na dvě desítky restauračních zaří-
zení a více než čtyři desítky osob. U třech 
mladistvých osob bylo zjištěno požití 
alkoholických nápojů, ve všech případech 
se jednalo o děvčata, která nadýchala do 
0,5 promile alkoholu. Dvě děvčata byla za 
přítomnosti pracovnice MÚ předána rodi-
čům, všechny tři případy pak byly vyřeše-
ny na místě uložením blokové pokuty. 

Kontrolám policistů neunikli ani řidiči 
motorových vozidel. V rámci prováděné 
dopravní akce bylo zkontrolováno na dvě 
desítky řidičů.  Byl zjištěn jeden přestupek 

Kriminalita na Světelsku

a v jednom případě bylo zjištěno podezře-
ní ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, kdy prove-
denou dechovou zkouškou bylo jednomu 
z řidičů  naměřeno 1,59 promile alkoholu 
v dechu. Během akce nedošlo k narušení 
veřejného pořádku ani jiné mimořádné 
události.

V noci ze soboty na neděli 25.10. dosud 
neznámý pachatel vnikl nezjištěným způ-
sobem do rozestavěného domu na parcele 
v obci Nová Ves u Světlé n. S. Z obývací-
ho pokoje poté odcizil volně uložená krbo-
vá kamna. K poškození majetku nedošlo. 
Majitel škodu vyčíslil na 14 tisíc korun.

V době od úterý 27.10. do pátku 30.10. 
neznámý pachatel vnikl po překonání 
oplocení  na pozemek v ulici Nádražní 
ve Světlé n. S. Zde z plechové kůlny 
v nákladním prostoru nádraží ČD odcizil 
křovinořez. Poškozené společnosti způso-
bil škodu v celkové výši nejméně 17 tisíc 
korun.

V době od půlnoci do odpoledních 
hodin v pátek 30.10. dosud neznámý pa-
chatel odcizil z osobního vozidla Peugeot 
206 čtyři kompletní kola i s poklicemi se 
znakem. Vozidlo bylo odstaveno v obci 
Sázavka na volném prostranství před do-
mem. Poškozenému majiteli vznikla škoda 
ve výši nejméně 8 tisíc korun.

V době od 29. do 31.10. neznámý pacha-
tel odcizil z nezajištěného pozemku v obci 
Kunemil celkem 55 kusů pozinkovaných 
plechů o rozměrech 2 x 1 m. Poškozenému 
majiteli vznikla škoda ve výši nejméně 16 
tisíc korun.

V noci z pátku na sobotu 7.11. vnikl 
dosud neznámý pachatel bez použití násilí 
do budovy sokolovny v Nádražní ulici ve 
Světlé n. S. Zde odcizil několik lahví alko-
holických nápojů různých značek, kartony 
s nealkoholickými nápoji a další věci, kte-
ré zde zůstaly po ukončení hudební a ta-
neční akce. Poškozenému majiteli vznikla 
škoda za více než 11 tisíc korun.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-
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Dům čp. 140
Budeme-li se, stejně jako v minulém 

díle, držet plánu města namalovaného 
roku 1847 tehdejším radním Františ-
kem J. Hradeckým, najdeme v zástavbě 
Dolní ulice v sousedství domu čp. 128 
dřevěný domek s číslem popisným 140. 
V pozemkové knize havlíčkobrodské-
ho katastrálního úřadu je rozdělen na 
dvě popisná čísla: 140a a 140b. Zatím 
nejstarší nalezená zpráva o čp. 140a 
je z roku 1856 a je v ní uveden výmě-
nek pro Johanu Opatovou († asi 1894). 
Jako vlastník je v roce 1874 uvedena 
Františka Tomšíková a v roce 1895 Ka-
teřina Svobodová s poznámkou „dům 
už není“. 

Rovněž v regulačním plánu města 
z roku 1906 již není dům zakreslen. 
U čp. 140b je k roku 1817 uvedena slu-
žebnost bydlení matce Josefě Opatové, 
z roku 1847 pochází kupní smlouva 
Jana Provazníka a jako vlastníci jsou 
uváděni v roce 1879 František Tom-
šík, v roce 1894 František a Fridolín 
Tomšíkovi a v roce 1895, stejně jako 
u čp. 140a, Kateřina Svobodová.

V roce 1911 bylo číslo popisné 140 
přiděleno novostavbě Jana Fialy v Lá-
necké ulici.

Dům čp. 76
Další domek po levé straně Dolní ulice 

měl číslo popisné 76 a původně byl také 
dřevěný. První zmínka o něm je z roku 
1832, v roce 1857 je jako bydlící majitel 
uváděn granátník Josef Taršinský, jeho 
žena Barbora, synové Jan, Josef a Franti-
šek a dcery Marie, Anna a Rozálie. V ro-
ce 1878 je jako majitel uveden František 
Taršinský, od roku 1913 krejčí František 
Taršinský ml. (*1883) a Emilie (*1885), 

přičemž byla dána služebnost bytu pro 
Františka a Františku Taršinských (oba 
†1930). Ze dne 26. 3. 1914 je dochován 
protokol, v němž majitel domu oznamuje, 
že „…při domě svém zamýšlí provésti 
opravu terasní zdi, která se na některých 
místech rozvaluje. Oprava provedena 
bude v mezích a hranicích stávajících. 
Stavbu provede pan Emil Prückner.“

Dne 28. ledna 1930 píše farář Antonín 
Sobotka městskému úřadu: „Hodlám 

zbořiti svůj sešlý domek čp. 76 a na místě 
tohoto postaviti nový rodinný domek, jak 
vyznačeno ve dvojmo přiložených plá-
nech. […] Stavbu tuto prováděti bude pan 
Antonín Herink, stavitel ze Světlé n. S.“  
Stavba započatá 17. března byla ukonče-
na 9. července, povolení k obývání bylo 
uděleno 20. července. V žádosti adreso-
vané Berní správě v Ledči n. S. majitel 
domu píše: „…v domě se nachází 2 malé 
byty, z nichž 1 byt o 1 světlé kuchyni a 2 
pokojích v přízemí užívá můj otec Alois 
Sobotka se sestrou Karlou Sobotkovou, 
učitelkou a druhý byt o 1 pokoji v pod-
kroví domu užívám sám.“

Dne 18. srpna 1938 požádal Antonín 
Sobotka o povolení přístavby patra, stav-
bu započal 1. září a ukončil 31. října, dne 
22. listopadu se městská rada usnesla vy-
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Halloweenské nocování ve školce

Podzim je plný barev a vůní, ale také 
nemocí, což nám znemožnilo uskutečnit 
nocování v naplánovaném termínu, ale až 
o týden později.

Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 se děti z od-
dělení „U sluníček“ MŠ Lánecké i se svý-
mi rodiči a sourozenci přesvědčily o tom, 
že podzim je též plný strašidel a duchů... 

Od půl páté odpoledne, kdy jsme si dali 
sraz ve školce, jsme si všichni dohromady 
užívali plno zábavy. Začali jsme vykreslo-

váním malého lexikonu strašidel a osvo-
bozováním dobrého ducha z labyrintu 
chodeb starého hradu nejen na papíře, ale 
i z toho, který vyrostl u nás na koberci 
v herně. Aby se mezi námi duchovi líbilo 
a nepřipadal si tu sám, proměnily se po-
mocí prostěradlových převleků v duchy 
i všechny děti. Nejprve se protáhly při roz-
cvičce s košťátky, která si samy předem 
vyrobily, a vysmejčily řádně celý hrad. Za 
úklid hradu pro ně měl duch připravenu 

spoustu her: slalom mezi duchy v lahvích 
– a to i pozadu, přeskakování překážek, 
chůzi po kouzelných kamenech, „strašid-
lácký“ vysavač,... Ani rodiče samozřejmě 
nepřišli zkrátka. Ti dostali za úkol pomoci 
svým ratolestem s výrobou dýně z krabič-
ky od sýrů. 

Duch si ale pro všechny připravil ještě 
jedno velké a neobvyklé překvapení. Díky 
tomu, že děti byly při plnění všech úkolů 
velmi šikovné, čekala je venku před 

dat povolení k obývání. Starou část domu 
měl pronajatou Antonín Neugebauer, 
o nové části majitel napsal: „V přístavbě 
se nacházejí 2 malé byty, z nichž jeden 
budu používati sám a druhý švagr se se-
strou.“ Dům měl celkem sedm obytných 
místností, v roce 1943 bydleli v patře An-
tonie Sobotková a Antonín Neugebauer, 
přízemní pokoje 4, 5, 6 a koupelnu upra-
venou na dětský pokojík si od 15. 5. 1943 
pronajal Einsatzstab II., Praha.

Od roku 1950 byla majitelkou Františka 
Langellová. V archivu se dochovaly dvě 
její stížnosti:

„Dne 19. 4. 1956 dostavila se paní Fran-
tiška Langellová ve Světlé n. S. čp. 76 a ja-
ko spolumajitelka domu podala stížnost na 
závady, které jsou způsobeny stavebními 
úpravami při skladu v Dolní ul. ve Svět-
lé n. S. Aby bylo zabráněno škodám na 
majetku, doporučujeme, abyste provedli 
zajišťovací opatření a závady odstranili.“ 
Podepsáni tajemník MNV Miroslav Ptáč-
ník a předseda MNV Ladislav Kasal. Zá-
vady ani doporučovaná opatření soudruzi 
nijak blíže nespecifikovali…

O týden později (26. 4.) je datován 
zápis: „Dostavila se paní Františka 
Langellová ve Světlé n. S. čp. 76 a jako 
spolumajitelka přednesla tuto žádost: 
V domě čp. 76 bydlí jako nájemníci manž. 
Jaroslav a Růžena Cechovi, kteří nepří-
pustným jednáním poškozují majetek 
a žádám, aby je odstranili a uvedli do 
původního stavu:

1. Stržený pilíř, jenž je přes 2 roky 
nebezpečím. Pána i paní jsem na pilíř 
upozornila.

2. Oprava vrat, zaviněna pokládáním 
nádoby s popelem na vrata.

3. Okno vyražené u prádelny, na půdě 
a chodbě.

4. Poškození slabého schodiště met-
rákovým stolokrbem, necky, kýble uhlí 
a t. pod.

Našli jsme v letopisech

Sladkosti k mikulášské a vánoční 
nadílce aneb Jak pekly naše babičky 
a prababičky

Sladké kroužky a preclíčky
16 dkg tuku utřeme se dvěma žloutky 

do pěny. Ze 2 dkg kvasnic s troškou 
mléka a mouky a lžičkou cukru se udělá 
kvásek, nechá se vykynouti a pak se přidá 
k utřenému zároveň se 34 dkg mouky, 5 
dkg loupaných mletých oříšků, lžící cukru 
a špetkou soli. Vypracuje se na vále těsto, 
jež má být asi jako na nudle. Tvoří se malé 
kroužky nebo preclíčky, jež se kladou na 
pomaštěný plech, nechají se vykynouti 
a pak se do růžova upekou. Když vychlad-
ly, namáčí se jeden po druhém ve vodě, 
ostříkávají se a obalují ve vanilkovém 
cukru, načež se nechají v otevřené troubě 
osušiti. 

Oříškové čtverce
14 dkg mletých ořechů, 14 dkg práško-

vého cukru, 4 dkg mouky, na špičku nože 
pečivového prášku a jedno vejce se lehce 
spojí v těsto a tence rozválí na vymaštěný, 

moukou vysypaný plech. Na plechu se 
rozkrájí na malé čtverce, jež se upekou do 
žluta. Vychladlé se potřou polevou: Lžíce 
horké vody se tře do husta s práškovým 
cukrem a přidá se půl lžíce malinové 
šťávy. Cukru tolik, aby vznikla hustá 
poleva, kterou se čtverce potřou a nechají 
oschnouti.

Jemné koláčky
20 dkg mouky, 10 dkg cukru, 7 dkg mle-

tých ořechů nebo mandlí, 2 žloutky, šťáva 
a jemně krájená kůra z poloviny citronu 
se uhněte v křehké těsto, jež se vypracuje, 
a vyválí asi na centimetr silně.  Potom se 
vykrajují malé koláčky, potírají se roz-
kloktaným vejcem a na okrajích se sypou 
strouhanými oříšky. Uprostřed každého 
koláčku se udělá prstem důlek. Po upečení 
se tento důlek vyplní jemnou malinovou 
nebo meruňkovou zavařeninou.

Zdroj: Náš rok, 
rodinný kalendář 1947 

nakladatelství ČAT UNIVERSUM v Praze
(neprošlo jazykovou úpravou)

a další menší i větší škody a na všechny 
byly mnou několikráte upozorněni, ale 
náprava se nestala.“

Dalším majitelem byl Zdeněk Fišer, 
bydlela zde rodina Peňázova. Dům byl 
zbourán v roce 1979.

-jv-

▶
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Po problémech na Lánecké pomohla Komenská

Protože jsem před časem vychodila 
základní školu na Lánecké, tak jsem 
i dceru přihlásila do téže školy. Brzy 
jsem však zjistila že, v současnosti je-
dinou předností této školy je, že je to 
ucelený objekt, ale to je pouze skořápka, 
která brzy začne praskat a ukáže svůj 
rub. I když jsou zde nové šatny a výběr 
ze dvou obědů. To vše zastíní nevhodné 
chování zaměstnanců a nepřístupnost 
pana ředitele. Bývalý pan ředitel Po-
hanka vstřícně řešil každý problém, 
ale současný pan ředitel Špatenka se 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své klubovny

Program na prosinec:
Pondělí: 8:30 – 11 hod.: 
 Cvičení pro děti s maminkami
 Divadélko pro nejmenší
Úterý:  18:30 – 21:30 
 Tvořivá dílna pro maminky
Středa:  8:30 – 11 hod.
 Výtvarná dílna pro maminky a děti
 Cvičení pro děti s maminkami
 16:00 – 17:30 - Těhotenské cvičení

Pá 4. 12  setkání s Mikulášem
Út 8. 12.  vyrábění šperků z fima 
St 9. 12.  skřítci z šišek na vánoční 
   stromeček 
Út 15. 12. vánoční dílna: dárečky – šperky
   smaltované, plstěné a z fima
St 16. 12. vlastnoručně vyrobený balicí
   papír – tisk bramborovými razítky
Po 21. 12. vánoční nadílka
Út 22. 12. předvánoční čajovna
St 23. 12. výroba ovocných a zeleninových
   řetězů pro zvířátka
St 23. 12. tradiční zdobení vánočního 
  stromu pro lesní zvěř – odjezd na  
  Stvořidla vláčkem ve 13:47 hod.,  
  návrat v 16:51 nebo v 18:11 hod.

školkou diskotéka s obživlým duchem 
a spoustou světýlek...

Když jsme si všichni dostatečně stra-
šidlácky zaběsnili, měly děti před sebou 
ještě stezku odvahy – vrátit se samy 
setmělou chodbou do třídy. Pak zbývalo 
jen rozloučit se s rodiči a po strašidelně 
obarvené večeři už následovalo pouze 
očekávané vyvrcholení celé akce – no-
cování v MŠ!

▶ Touto cestou nám dovolte pochválit 
děti za odvahu a statečnost a také podě-
kovat všem maminkám, tatínkům, dal-
ším rodinným příslušníkům i ostatním 
zaměstnancům naší školky za skvělou 
spolupráci a pomoc s organizací nevšed-

ního podvečera a noci. Děkujeme všem 
a těšíme se zase někdy příště!

Učitelky z odd. „U sluníček“
MŠ Lánecká

řešení vyhýbá. Například v době, kdy 
se všude buduje bezbariérový přístup 
a maminky s kočárky jezdí do každého 
obchodu, na úřady i k lékařům, ve škole 
nastane problém už při vstupu na hlavní 
chodbu. Paní uklízečka mi řekla, že ko-
čárek mám nechat u šaten a dítě si vzít 
do náruče. 

Uznávám že dcera není premiantka 
a bohužel často marodí, ale vždy jsme 
se snažily doma poctivě dohnat všechno 
učivo. O to horší pro mě bylo, když mi 
po dvou měsících školy oznámili, že 
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Projektový den Náš les 
v ZŠ Komenského

Mateřské centrum Rolnička po dvou 
letech zopakovalo své pozvání na lam-
pionový průvod. Tentokrát k Perníkové 
babce, která se na jeden podvečer usídlila 
ve světelském parku. Průvod vyrazil z Pě-
šinek: jeho chvost tam ještě byl, když prv-
ní lampiony dorazily do parku. A protože 
v parku byla opravdová nefalšovaná tma, 
zářily lampiony tím více. Co na to Per-
níková babka? Nezklamala, seděla u své 
chaloupky a rozdávala dětem perníčky.

R. Bouchalová

by asi bylo pro mou dceru lepší, aby si 
zopakovala celý druhý ročník, z důvodu 
hodně zameškaných hodin. To mě zcela 
šokovalo.

Druhý den jsem se vydala do ZŠ 
Komenská, kde jsem se paní ředitelce 
svěřila se svým problémem. Pani ře-
ditelka Myslivcová mě se zájmem vy-
slechla a uklidnila mě. Domluvily jsme 
se na přechodu dcerky do této školy. 
Už vstřícnost a příjemné jednání pani 
ředitelky a milý přístup pani učitelky 
nasvědčují, že nezáleží na tom, jestli 

je škola „nová“ nebo „stará“, ale na lid-
ském přístupu pedagogického sboru a to 
opravdu ZŠ Komenského má. Nyní je 
dcera spokojená a do školy chodí ráda. 
Trochu jsem se bála cesty do školy, ale 
na bezpečnost našich dětí každé ráno 
dohlížejí na přechodech policisté. 

Tolik moje zkušenost se školami 
v našem městě, teď už záleží jen na kaž-
dém z rodičů zda si pro své dítě vybere 
skořápku s neosobním přístupem, nebo 
menší pohodlí s takřka mateřskou péčí.

Macová Hana

Problémy na Lánecké očima Lánecké

Omlouvám se všem čtenářům, ale ně-
kteří lidé považují svoje osobní názory 
za obecně platné a svůj osobní pohled za 
jediný správný. Každý problém má vždy 
svůj rub a líc. 

Musím se přiznat, že jsem s paní 
Macovou jeden problém řešil. Přišla si 
stěžovat, že ji paní uklízečka požádala, 
ať nejezdí s kočárkem do třídy. Od mého 
nástupu do školy je běžné, že si mamin-
ky kočárky berou s sebou do školy na 
hlavní chodbu a k šatnovým skříňkám. 
Nikdo nemusí nechávat kočárek venku. 
S problémem paní Macové jsem sezná-
mil i Školskou radu a Výbor SRPDŠ. 
Školská rada i všichni rodiče ve výboru 
SRPDŠ se shodli na tom, že tato situace 
všem rodičům naprosto vyhovuje. 

Co se týká opakování ročníku, tak 
každému rozumnému člověku je jasné, 
že o něm nikdo nerozhodne po dvou 
měsících školní docházky. Je pravda, že 
dcera paní Macové zameškala hodně vy-
učovacích hodin. To není u dětí nic neob-
vyklého. Paní třídní učitelka se, tak jako 
všichni ostatní pedagogové naší školy, 

snaží vzdělat svěřené žáky podle jejich 
osobních možností. V tomto případě si 
velmi cení zájmu maminky a její snahy 
zameškané učivo dohnat. Nikdy neřekla 
paní Macové, že by bylo lepší, aby si její 
dcera ročník zopakovala. Ani paní Ma-
cová sama nepíše, kdo jí to řekl. Proto se 
mi tato věta jeví jako lež. 

Jsem velmi rád, že v našem městě mají 
rodiče možnost vybrat pro svoje dítě 
školu, která se jim líbí. Upřímně přeji 
malé Natálce hodně úspěchů a radosti 
ze školní práce.

Vlastimil Špatenka

Vyjádření redakční rady:
Opakovaně upozorňujeme, že otiš-

těním akce a reakce, v tomto případě 
dopisu čtenářky a odpovědi ředitele 
školy, považujeme tuto „kauzu“ za 
uzavřenou a další diskuzi na toto 
téma na stránkách Zpravodaje za 
bezpředmětnou.

Se školou jsme šli do lesa za Bo-
hušice, kde pro nás sedm lesníků při-
pravilo zajímavý program. Vytvořili 
sedm stanovišť a na každém byla jiná 
disciplína:

 1. Pan lesník nám ukazoval, jak se 
pracuje s motorovou pilou v lese, 
jak musí být oblečený a na co má 
při práci dávat pozor.

 2. Poznávali jsme lesní zvířata a je-
jich paroží.

 3. U třetího stanoviště jsme přiřazo-
vali dřevěné koláče ke stromům.

 4. Nadšeně jsme šli střílet ze vzdu-
chovky do terčů.

 5. Další bylo rozpoznávání keřů, 
květin a stromů – jehličnatých 
i listnatých.

 6. Pak jsme si zahráli lesní pexeso.
 7. A nejlepší disciplína na závěr 

– opékání špekáčků.

Všichni si to moc užili. Nejlepší sku-
piny dětí dostaly třeba puzzle a další 
úžasné věci. Lesníci odvedli skvělou 
práci a my jsme se o lese dozvěděli 
spoustu nových poznatků. Děkujeme.

Žáci 4. a 5. třídy
Kresba: Pavel Kroufek

Lampionový průvod k Perníkové babce

C
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Návštěva městského úřadu 

V prvouce se letos učíme o našem 
městě. Byli jsme se podívat i na radnici. 
O návštěvě jsme potom ve škole psali 
dopisy.

Ahoj babičko,
zdravím Tě ze Světlé nad Sázavou. 

Se školou jsme byli na městském úřadě. 
Navštívili jsme obřadní síň, pokladnu, 
dopravní oddělení. Nejvíce se mi líbilo 
na služebně městské policie. V kanceláři 
místostarosty jsme si prohlédli starou 
mapu Světlé z roku 1847.

Měj se hezky.
Ahoj Lukáš

Děkujeme všem pracovníkům měst-
ského úřadu za velice pěkné přijetí 
a paní Jaroslavě Zmrhalové za čas, který 
nám ochotně věnovala.

Žáci 3. tříd ZŠ v Komenského ul.

Z domova pro seniory

V říjnu jsme u nás přivítali Mgr. Janu 
Loudátovou, která nás navštívila v rámci 
naší Univerzity slunečního věku s před-
náškou O stresu. 

Na začátku listopadu jsme si zpříjemnili 
dušičkové počasí naší Kavárničkou – a jak 
jinak, než za hudebního doprovodu skupi-
ny KAJAK. 

V listopadu se u nás konaly poslední dvě 
přednášky z naší Univerzity slunečního 
věku. S přednáškou Potápění s měsíčníky 
a mantami k nám přišel Mgr. Jiří Veselý, 
a o významu canisterapie (s praktickou 
ukázkou) jsme se dozvěděli z úst paní 
Martiny Kohoutové z Občanského sdruže-
ní Kamarád.

Mílovými kroky se blíží vánoční čas 
a závěr roku 2009. Všem čtenářům Světel-
ského zpravodaje přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho zdraví, radosti, 
štěstí a pohody v roce 2010.

Zároveň mi dovolte, abych touto cestou 
poděkovala všem, kteří v letošním roce 
navštívili naše zařízení a potěšili naše 
klienty nějakým vystoupením nebo jen 
milým popovídáním. Také děkujeme 
všem, kteří se rozhodli náš domov podpo-
řit finančními či materiálními dary. 

Velice si těchto návštěv a darů vážíme 
a moc za ně děkujeme. 

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Přednáška Mgr. Jiřího Veselého Z přednášky o canisterapii
C



Světelský zpravodaj prosinec 2009 strana 14 strana 15 prosinec 2009 Světelský zpravodaj 

Z Paříže do Čech na kole

(dokončení z minulého čísla)

8. den – sobota (109 km)
V náš tradiční čas vyjíždíme směrem 

na Rastatt. Obloha je docela zatažená, 
ale na déšť to nevypadá. V Rastattu 
navštěvujeme tržnici a kupujeme si hruš-
kovici, neboť naše zdroje už vyschly. Na 
výjezdu z města měla Pavlína nepříjemný 

pád, naštěstí to odnesla jen rozbitým 
kolenem. Dokupujeme nějaké zásoby 
a míříme do městečka Ettlingen. Opět 
se zastavujeme na tržnici a děláme menší 
pauzu. Poté pomalu míříme na Karlsruhe. 
Město projíždíme po jeho okraji a jsme 
zase rádi mezi poli. Projíždíme Bruchsal 
a doplňujeme zásoby vody na večer. Paní, 
která zalévá zahrádku, by nás nejraději 
nakrmila a možná i uložila. Děkujeme, 
jsou moc hodní, ale jedeme dál. Nachá-
zíme si pěkné místo pod zahrádkářskou 
kolonií u vesničky Leimen nedaleko od 
Heidelbergu.

9. den – neděle (111 km)
Probouzíme se obležení slimáky. Stan 

je jimi úplně posetý, stejně tak kola 
i vozík. Jeden se nějak profiltroval i do 
stanu a „olezl“ Vaškovi spacák! Na kola 

nasedáme zase kolem osmé a jedeme do 
Heidelbergu. Je to moc pěkné historické 
město s nejstarší univerzitou v Ně-
mecku. Prohlížíme si centrum, fotíme 
a podle řeky Neckar pomalu míříme 
k Heilbronnu. Cyklostezka vede místy 
po lesních cestách. Ty jsou po nočním 
dešti dost bahnité, k tomu se přidá něja-
ký kopeček a výsledkem je „vražedné“ 

tempo. Ne, že bychom někam spěchali, 
ale přece jen máme radši, kdy to trochu 
jede. Projíždíme asi zatím nejhezčí úsek 
naší cesty. Podle řeky je toho hodně 
k vidění. Jedeme přes historický Eber-
bach a spoustu dalších městeček. Jednou 
musíme i přívozem. Povrch cesty je 
nyní kvalitní, a tak se pomalu blížíme 
k Heilbronnu. V Neckarsulmu zasta-
vujeme u benzinky a chceme poprosit 
o natočení vody. Byl to první případ, že 
nás vyhnali, a to pěkně zhurta. Dojem 
nám ale vzápětí spraví paní, která nám 
nejen dala vodu, ale přidala i minerál-
ku a nanuky. Ta zmrzlina nás opravdu 
osvěžila. Jsme rozhodnutí, že už nikam 
daleko nepojedeme. Kousek za městem 
se krajina zvedá do kopců s vinicemi. 
Po delším hledání Pavlína nalézá pěkné 
místo za jednou zanedbanou chatkou. 

Máme tam klid, jenom za plotem se pa-
sou koně, které majitel na noc zahání do 
stáje, a to už je klid dokonalý. Přichází 
na řadu hygiena z PETky, zasloužená 
večeře a odpočinek.

10. den – pondělí (92 km)
Ráno jedeme do prvního většího měs-

tečka na nákup a potom se držíme stezky 

na Öhringen. Cesta je dost náročná. Jsme 
moc rádi za každý kousek z kopce. Na-
víc se tady poctivě držíme panevropské 
stezky a máme pocit, že vymete snad 
každý kopec. Z Öhringenu jedeme na 
Neuenstein a Waldenburg. Dnešní etapa 
nás opravdu honí po kopcích, tak ani 
ke hradu nejedeme. Myslíme si, že si 
trochu ulehčíme, ptáme se jednoho míst-
ního muže na další vesnici. Výsledek 
je takový, že tlačíme kola do šíleného 
krpálu a po šotolině, že dost drbeme 
hlavu za ten nápad. Je opravdu horko 
a dá se říct, že sotva jedeme. Vynechá-
váme město Schwäbisch Hall, míříme na 
Braunsbach a Langenburg. Čekají nás 
teď dvě řeky a k nim dvě údolí s velkým 
Ú. Dolů to jde lehko, nahoru vždy tak 
hodinu. V jednom stoupání nám nabízí 
německý motorkář vodu a asi půl hodiny 
si s ním povídáme. Dost nás to povzbu-
dilo. V druhém sjezdu nás zastavují 
čeští manželé. Jedou stezku z Prahy do 
Paříže a jestli  se prý budou cítit dobře, 
tak chtějí až do Španělska. Inu důchodci. 
No nakonec proč ne, když je čas a chuť. 
V Landerburku prosím o vodu do lahví 
na mytí a pán nedá jinak, než že dostává-
me balenou z obchodu. Holt se večer ▶

Lauf

V Ettlingenu
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umyjeme sodovkou. Vaškovi nějak 
nejede kolo ani z kopce, je toho po těch 
dnešních kopcích až dost. Navíc se blíží 
bouřka, tak nalézáme posekanou louku 
za polem kukuřice, kousek za Blauffel-
denem.

11. den – úterý (114 km)
V noci dost prší, stan je ráno jako hou-

ba. Navíc to vypadá na další vodní příděl. 
Nahonem balíme a najednou slyšíme ránu. 
Je jasné, že je to ze silnice. Netrvá ani dvě 

minuty a už slyšíme houkačky. Chceme 
pomalu vyjet a Vašek zjišťuje, proč včera 
to kolo nechtělo jet. V zadním kole jsou 
prasklé dva dráty, samozřejmě u řetězu. 
Ještě štěstí, že to do Rothenburgu není 
moc daleko. Objíždíme kukuřičné pole 
a jedeme na silnici. Přes ně jsme neviděli, 
jak je ta havárka blízko. Pod svahem leží 
zdemolované auto na střeše a hasiči se do 
něho dobývají nůžkami. Brrr. 

Rothenburg je hezké město s historic-
kým středem. U jednoho obchůdku se 
ptáme po servisu. Sláva. Není daleko. 
Cedule na něm však praví, že v pondě-
lí a úterý je zavřeno. Dnes je ÚTERÝ. 
Prostě podraz. Přemýšlíme, jestli jet 
dál, nebo si udělat volný den a počkat na 
zítřek. Nakonec pomalu odjíždíme s tím 
že budeme v každé možné vesnici hledat 
servis. Ponurou náladu nám vylepšuje 
jeden německý cyklista, který má okolí 
rozhodně najeté a dobrou radou nám 
šetří několik namáhavých stoupání. 
V Colmberku je naše štěstí dokonalé. 
Pavlína si všimne prodejny kol. Je u ní 
i servis, a ne ledajaký. Opravují tady 
veškerou možnou techniku, co jenom na 

venkově je. Od zemědělské techniky až 
po kola. Oprava nás ani moc nezdržela. 
Byli velice milí a hlavně rychlí. Cena 21 
euro. Ještě před Colmberkem potkáváme 
další krajany na kole. Pavel a Dana z Br-
na cestují ke kamarádce do Rotterda-
mu. Potom už míříme na Ansbach. Je to 
moc hezké město s historickým jádrem. 
V uličkách na nás dýchla příjemná atmo-
sféra. Je tu spousta kaváren a venkov-
ních restaurací. Lidé tady vychutnávají 
odpolední kafíčko, prostě pohoda. Pro-

jíždíme pomalu městem a děláme nějaké 
fotky. Na jednom rohu mají grilovaná 
kuřata, tak si půlku necháváme zabalit. 
Ansbach opouštíme pěkně do kopce. 
Táhlý, hnusný, rozpálený. Na vrcholu 
se ale nechá zajet na cyklostezku. Na 
cedulce se píše, že je to Norimberská 
stezka. Netrvá dlouho a odjíždíme od 
hlavní silnice a jedeme do údolí. Z toho-
to bodu vlastně jedeme neustále z kopce. 
Je to naprosto pohodová záležitost až na 
předměstí Norimberku. Jenomže čas 
přece jen pokročil a my jsme na kraji 
města téměř v osm večer. Na benzínce si 
kupujeme mapu a hledáme kemp. Už to 
vypadá, že ho nenajdeme a čeká nás dal-
ší noc na volno. Pak nás konečně napad-
ne poprosit slečnu z pumpy, ať zavolá na 
informace, přece jenom se domluví lépe 
než my. Vše dobře dopadlo a s mapou na 
řídítkách jedeme do kempu. Přijíždíme 
na poslední chvíli, právě zavírají recepci. 
Domlouváme se na platbě ráno a už sta-
víme stan. Ještě štěstí, že máme dneska 
sebou to kuře. Náramně nám přišlo 
k chuti. Najednou je jedenáct hodin, to 
nám to dneska pěkně uteklo.

12. den – středa (80 km)
Vstáváme později než obvykle. Máme 

dost času a chceme si v klidu prohléd-
nout Norimberk. V pohodě po stezkách 
jedeme až do centra. Fotíme a popojíždí-
me pomalu po starém městě. V Norim-
berku se moc hezky jezdí na kole. Chvíli 
před jedenáctou nalézáme cyklostezku, 
která nás podle řeky Pegnitz vyvede 
z města. Dneska na nás už doléhá únava. 
Naštěstí máme naplánovanou kratší eta-
pu. Prohlížíme městečko Lauf a kupuje-

me opět kuře. Krajina se kolem začíná 
přeci jenom pomalu zvedat a kilometry 
lezou nahoru dost ztuha. Řeku Pegnitz 
opouštíme před Pomelsbrunnem a dále 
jedeme podle potoka Högenbach, který 
se stává úplně čirou bystřinou.

Ve městě Sulzbach-Rosenberg děláme 
delší pauzu a sedáme si do zahrádky 
na točené. Majitelem penzionu je Čech. 
Povídáme si a on nám nabízí nocleh, 
jenomže by byl trochu problém s koly. 
Hlavně s naším vozíkem. S díky tedy 
odmítáme a jedeme dál. Moc se nám 
ale už nechce, tak kousek za městem 
nacházíme příhodné místo u lesa. Staví-
me stan, večeříme kuře a zjišťujeme, že 
za rohem je nějaká zkratka do sousední 
vesnice. Bohužel, velmi frekventovaná, 
takže máme pocit, že nás už viděla vět-
šina místních obyvatel. Ale už bydlíme 
a za chvíli bude tma.

13. den – čtvrtek (75 km)
Ráno na nás svítí sluníčko. Vypadá to 

na krásný den, pomalu balíme. Mezitím 
se obloha začíná nepříjemně zatahovat. 
Dnes bychom teda moknout nemuseli. 

▶

Ansbach Na hranicích Železná / Tillyschanz
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Program také naleznete na www.svetlans.cz Změna programu vyhrazena. Telefon 569 496 619. Web: www.365dni.cz

Prosinec

Pátek 4. 12., 19.30
Sin Nobre (USA, Mexiko) 96´
Drama. 
Strastiplná pouť imigrantů ze 
Střední Ameriky do Spojených 
států. 
Hrají: P. Gaitan
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle 6. 12., 19.30
Náhradníci (USA) 104´
Akční/sci-fi/thriller. 
Mít svého dokonalého náhradníka. 
Co by se mohlo stát. 
Hrají: B. Willis, R. Mitchell
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Pátek 11. 12., 19.30
Julie a Julia (USA) 123´
Komedie. Vášeň. Odhodlání. 
Máslo. Máš vše, co je třeba. 
Hrají: M. Streep, A. Adams
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 13. 12., 19.30
Chceš mě, chci tě (USA) 96´
Romantická komedie. O mužích 
a ženách, i ty největší protiklady 
se mohou přitahovat. 
Hrají: K. Heigl
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 16. 12., 19.30
Halloween 2 (USA) 101́
Horor. 
Zlo má nový osud. Rodina je 
věčná. 

Hrají: T. Mane, S. Taylor-Compton
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Pátek 18. 12., 17.30
Vzhůru do oblak (USA) 102´
Animovaný. Tisíce balónků odnese 
dům starého prodejce balónků do 
divočiny Jižní Ameriky.
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Neděle 20. 12., 19.30
Ulovit miliardáře (ČR) 94´
Komedie. Drzý pohled na aktuální 
témata. 
Hrají: T. Matonoha, E. Janečková
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Zpočátku jedeme dosti kopcovitým 
terénem. Naštěstí po velice kvalitním 
povrchu. Vítr se postaral o oblohu, už 
je zase hezky vymetená. Za Hirschau 
jedeme kus cesty lesem, je to docela 
příjemné. Kolem nás je tady spousta 
sběračů brusinek. Nic pro nás, myslím 
tím samozřejmě ten sběr. Pomalu se 
dostáváme podle řeky Waldnaab do 
Weidenu i. d. Oberpfalz. Opět projíždí-
me centrum s pěší zónou a se spoustou 
venkovních zahrádek. Zase ta známá 
pohodička. Nevíme jestli je to tak vždy, 
ale působí to velice dobře. Po kratší 
pauze míříme k dnešnímu cíli. Tím je 
sklářské město Neustadt a. d. Waldnaab, 
kde má domov proslulá sklářská firma 
Nachtman. Opravdu nikam nespěcháme, 
přesto jsme poměrně brzy odpoledne 
v kempu. Tak toho využíváme k dů-
kladné sprše a odpočinku. Je tu klid, 
zahradní restaurace na nás přímo volá, 
tak samozřejmě poslechneme. Po chvil-
ce se začínají scházet nějací muzikanti. 
To, co napřed vypadá zcela nenápadně, 
se rozroste na třicetihlavý orchestr. Při-
cházejí i diváci a začíná tu být docela 
živo. Vedle výčepu se grilují klobásy 
a steaky. Tak ihned vyzkoušíme, jestli 
je umí udělat. Umí. Máme trochu strach, 
aby koncert netrval celou noc, ale do-

padne to dobře. Před desátou dávají 
poslední skladbu a lidi se rozcházejí. 
V noci je klid a trochu chladno.

14. den – pátek (97 km)
Ráno naposledy balíme. Najednou 

se konec naší cesty přiblížil nějak moc 
rychle. Ještě před odjezdem si povídáme 
s jedním cyklistou, který je taky v kem-
pu. On se vždycky na něco optá a potom 
dlouze kroutí hlavou a zdvíhá palec. 
Zkrátka, nějak tu naši cestu nemůže 
strávit. Tak tedy odjíždíme. Nachází-
me stezku Bockl-Radweg a začínáme 
stoupat směrem na Floss. Po takovémto 
povrchu to ale jde skoro samo. Přestože 
děláme „kochací“ zastávky, velice brzy 
jsme ve městě Vohenstrauss, a tak za-
stavujeme na delší chvíli a něco málo 
dokupujeme. Na další cestě potkáváme 
krajany. Mají zde autobus a podle zdat-
nosti a věku jedou na kolech různé trasy. 
Kousek za městem je v jedné skupince 
i krajan z Havlíčkova Brodu. Tady se 
profil trasy převrací a odsud jedeme 
z kopce skoro až na české hranice. Stez-
ka končí v Eslarnu, na hraniční přechod 
to jsou asi 4 km. Do Čech vjíždíme ve 
tři odpoledne. Cíl je dosažen! 

Voláme Tomášovi, domlouváme se, 
kam pro nás má přijet. Po chvíli opět 

sedáme na kola a míříme přes Bělou 
nad Radbuzou do Horšovského Týna. 
Tam, i když jedeme pěkně pomalu, při-
jíždíme kolem šesté. Na jedné restauraci 
je nápis, že uschovají kola obědvajícím 
cyklistům. Ptáme se, jestli to platí i pro 
večeři. Prý ano. Domlouváme se, že tu 
strávíme pár hodin, než budeme mít 
odvoz. 

No – a to je vlastně celé. Tomáš přijel 
docela brzo, jen tak trochu zapomněl 
doma držáky na kola. Musíme proto 
kola rozebrat, ale i to se podaří, takže 
jsme kolem půlnoci doma.

Statistika
Start: 18. 7. 2009 Paříž
Cíl:  31. 7. 2009 Horšovský Týn
Ujeto: 1436 km
Průměrná rychlost: 13,6 km/h
Závady na cestě: 
 1 x píchnutá duše, 
 2 x prasklý drát výpletu kola
Pády:  2 x Vašek, 1 x Pavlína
Fotogalerie:
http://vvaclav.rajce.idnes.cz/20090718_

Panevropska_cyklostezka_Pariz_-_Pra-
ha/ 

Text a foto: 
Pavlína a Václav Blažkovi

▶
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Neděle 27. 12., 19.30
2Bobule (ČR) 94´
Komedie. 
Pokračování komedie z poetického 
prostředí jihomoravských vinic.
Hrají: L. Langmajer, T. Hádek
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Leden

Středa 6. 1., 17.30
Zataženo, občas trakaře (USA) 
90´
Animovaný. 
V tomto městě padá z nebe místo 
deště jídlo, připravte si talíře.
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný.
Česká verze

Pátek 8. 1., 19.30
2012 (USA) 158´
Akční/sci-fi / thriller. 
Kalendář Mayů má jasné datum, 
kdy končí svět, varovali nás. 
Hrají: J. Cusack, A. Peet
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Neděle 10. 1., 19.30
Bejvalek se nezbavíš (USA) 101́
Komedie. 
Před minulostí někdy neutečeš. 
Hrají: M. McConaughey, J. Garner
Vstupné: 70 Kč. 
Od 12 let

Středa 13. 1., 17.30
Vánoční koleda (USA) 96´
Animovaný/dobrodružný. 
Podle povídky Ch. Dickense. 
Hrají: J. Carrey, G. Oldman
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Pátek 15. 1., 19.30
Love and Dance (Polsko) 123´
Romantický. 
Mezi rytmem a tancem se rodí 
láska. 
Hrají: M. Damiecki, I. Miko
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Neděle 17. 1., 19.30
Tři sezony v pekle (ČR, SR, 
Německo) 110´
Milostné drama. 

Dokud sníš, nejseš mrtvej! 
Hrají: K. Hádek, J. Kraus
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 20. 1., 19.30
SAW VI (USA) 90´
Horor. 
Zvrácená hra, odstartovaná před 
léty, pokračuje. 
Hrají: C. Mandylor, T. Howard
Vstupné: 70 Kč. 
Od 15 let

Pátek 22. 1., 19.30
Můj život v ruinách (USA) 96´
Komedie. 
Aneb moje velké řecké léto. 

Hrají: N. Vardalos, A. Georoulis
Vstupné: 65 Kč. Přístupný

Neděle 24. 1., 19.30
Zakletý v čase (USA) 107´
Drama/romantický/sci-fi . 
Knihovník Henry může 
nedobrovolně cestovat časem.
Hrají: R. McAdams, E. Bana
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Středa 27. 1., 19.30
Dokonalý únik (USA) 97´
Akční thriller. 
Každý občas potřebuje zmizet. 
Hrají: S. Zahn, M. Jovovich
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

▶

20. prosince od 19.30 hodin
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MEDAILON

Michaela Bartoňová (*1955 v Praze)
vystavuje ve Světlé n. S. výběr loutek, 

které vznikly za posledních deset let pro 
pražské divadlo Tineola. Doprovázejí je 
návrhy, kresby, design loutek, ale i volné 
obrazy a grafika.

Michaela Bartoňová je ředitelkou diva-
dla Tineola, výtvarnicí a loutkoherečkou. 
Od roku 1999 realizovala pro toto divadlo 
osm loutkových her, které vymýšlí, reali-
zuje, hraje a někdy i režíruje. Spolupracuje 
s mnoha evropskými loutkovými divadly 

– viz www.tineola.cz.
Michaela vyučuje design loutek, pře-

devším zaměřený na vysokou estetickou 
hodnotu figur. Iniciovala, organizovala 
a vedla lekce a kurzy na téma Komuni-
kace skrze loutku a Loutka a imaginace. 

V posledních letech se více věnuje tématu 
Kreativita obecně, neboť ji zajímá jako 
fenomén a nástroj vizuálního myšlení, 
který se dá uplatnit v každé profesi i pro 
každého člověka individuálně v soukro-
mém životě. 

Michaela proto doporučuje rozvíjet 
kreativitu: „Jsme-li kreativní, vymýšlíme 
nové cesty. Jestliže zkoušíme nové cesty, 
které neznáme, získáváme nové perspek-
tivy a každá nová perspektiva nám dává 
znovu šanci užít kreativity. Přemýšlím 
o mýtech a pohádkách, které v nás 
rezonují a jsou uloženy a pracují, aniž 
bychom tomu věnovali cílenou pozornost. 
Ale v určitých chvílích, stresových, citově 
vypjatých nebo prostě, když jste otevřeni 
pro větší vnímavost, vám mohou pomoct, 
jsou léčivé, a to nejen pro toho, kdo tvoří, 
ale i pro toho, kdo se dívá, kdo se s tím 
setkává... Domnívám se, že proto člověk 

´potřebujé  umění – hudbu, obrazy, divadlo, 
literaturu, loutky – protože se tam setkává 
naše kolektivní nevědomí, my si před- ▶



Světelský zpravodaj prosinec 2009 strana 20 strana 21 prosinec 2009 Světelský zpravodaj 

ložené dílo interpretujeme po svém 
a když to rezonuje s našimi zkušenostmi 
a zážitky, je nám toto umění blízké, nebo 
k nám prostě promlouvá.”

Michaela Bartoňová vystavovala napří-
klad v Praze ve Vrtbovské zahradě a v Cí-
sařské konírně, v Muzeu loutek v Chru-
dimi, na hradě Křivoklát, v Berouně, 
Břeclavi či Ústí nad Labem, v německém 
Norimberku, dánském Silkeborgu, belgic-
kém Gentu či švédském Lundu, v Berlíně, 
Lübecku, Antverpách, ale také ve Francii, 
Sýrii, Japonsku, na Taiwanu a v Austrálii.

M. B., Praha 2009

▶

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá n. S.

zve malé diváky, ale i dospělé příznivce 
pohádek  na představení Divadla Úsměv

VÁNOCE 
se zvířátky

Kuba a Zdravěnka píší Ježíškovi a společ-
ně se zvířátky budou čekat na Mikuláše 

i čerta a slavit Vánoce. 
Pro děti MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro veřejnost.

Společenský dům – divadelní sál 
ve Světlé n. S.

v úterý 8. prosince 2009 
v 8.30 a v 10 hod.

Vstupenky za 40 Kč je možno zakoupit půl 
hodiny před představením v pokladně sálu.

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 19. října do 17. listopadu:

Beletrie
Ali Nojoud - Dětská nevěsta

  - skutečný příběh o zneužívání dětí 
v Arábii

Bauer Jan - Číše jedu pro krále
  - historická detektivka z Prahy konce 

14. století

Dvořáková Petra - Já jsem hlad
  - psychologický román s tematikou 

mentální  anorexie

McCain Charles - Válka jednoho
Němce

 - strhující válečný román o mladém 
  německém důstojníkovi

McClure Ken - Bezedná propast
  - napínavý thriller z lékařského pro-

středí

Monyová Simona - Hříšný kanec
  - nový román oblíbené české autorky

Morrell David - Bludičky
  - další thriller známého autora

Švrčinová-Cunnings Líba - 
Bez slitování

  - výjimečný příběh skutečného zlo-
činu,  který změnil zákon ve pro-
spěch oběti



Světelský zpravodaj prosinec 2009 strana 20 strana 21 prosinec 2009 Světelský zpravodaj 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
vydalo novou knihu o nejnovějších re-
gionálních dějinách s názvem Přeško-
lovací tábor Lípa a podtitulem Součást 
nacistického plánu na vyvraždění Židů. 
Tábor, jehož historii kniha mapuje, byl 
založen v červenci 1940 v Lípě u Hav-
líčkova Brodu a měl sloužit k přeško-
lování Židů na zemědělské práce. Ve 
skutečnosti zde však nacisté pokračovali 
ve své protižidovské politice, která vedla 
až k šesti milionům mrtvých. V táboře 
k žádnému přeškolování nedocházelo, 
Židé zde byli nuceni pracovat na statku 
zabaveném židovské rodině Krausových. 
Místo do Palestiny byli deportováni do 
Terezína a pak dále na východ. 

„Kniha rozebírá vznik tábora v Lípě, 
srovnává ho s přeškolovacími tábory 
v Rakousku, zkoumá podíl sionistických 
organizací na založení tábora, popisuje 
strukturu tábora, osazenstvo a náplň 
práce vězňů,“ prozrazuje Alena Jindro-
vá z havlíčkobrodského muzea, která se 
významnou měrou podílela na vzniku 
knihy. Tábor fungoval až do konce vál-
ky, počet vězňů v táboře se pohyboval 
kolem tří set. Jednalo se o jediný tábor 
svého druhu v protektorátu.

Kniha navazuje na brožuru Oldřicha 
Stránského a Oty Ullmana Lípa 1940-
1945, vydanou v roce 1990. Využívá 
dostupných pramenů, literatury a výpo-
vědí svědků, doplněna je také o dobové 
fotografie. Kniha je vázaná, má 178 stran 
a vyšla v nákladu 400 výtisků.

-jv-

Tip na knihuNaučná literatura
Doncaster Lucy - Největší záhady 
světa

 - nový průvodce záhadami a nevysvět-
litelnými jevy

Havlíček David - Sumec
  - metody lovu naší největší ryby pro  

začátečníky i zkušené rybáře

Kulhánková Eva - Řemesla 
ve hře, písni a tanci

  - hudebně pohybové hry inspirované 
starými řemesly

Lukáčová Markéta - Mámo, táto, 
tvořte se mnou!

  - inspirace pro společnou výtvarnou 
práci  rodičů s dětmi

Knihy pro děti a mládež
Dvořák Jiří - Minimax a mravenec 
aneb Jeden den v říši hmyzu

  - dobrodružství malého 
  přírodovědce Maxe

McCombie Karen - Moje trhlá 
rodinka

  - dívčí románek

Schneider Sylvia - Kámošky navždy
  - psychologická sonda do vztahů 

mezi dospívajícími děvčaty

Suchá Romana - Veršované rozcvičky 
pro kluky a holčičky

  - básničky a říkanky pro naše  
nejmenší

Eva Kodýmová 
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Vánoční stromeček

Odkud se vzal vánoční stromeček? Pod-
le jednoho z legendárních vyprávění byl 
irský opat Kolumbán z Luxeuilu a Bobba 
v 6. století vyslán do Burgundska, aby 
zdejšímu pohanskému obyvatelstvu při-
blížil svátek narození Krista. Kolumbán 
tedy 24. prosince zapálil pochodně do tva-
ru kříže na jejich starobylém jehličnanu, 
který uctívali o zimním slunovratu, a zář 
ohně přilákala zástupy lidí, k nimž pak 
mohl Kolumbán pronést kázání o narození 
malého Ježíška v dalekém městě Betlémě. 
To bychom mohli považovat za počátky 
vánočního stromečku.

Další zmínka pochází z roku 1570 
z brémské kroniky, kdy stál pro děti 
ozdobený stromeček v cechovní budově. 
Pak se začal šířit po německých zemích 
a počátkem 19. století se dostal i do zemí 
českých. Režisér Stavovského divadla Jan 
K. Liebich, bavorský rodák, ho v Praze 
poprvé vystrojil ve své vile jako překvape-
ní pro hosty roku 1812. A lidé si tento zvyk 
oblíbili. Roku 1843 již bylo nakupování 
vánočního stromku bráno za běžnou věc, 
lidé jej nazývali Kristovým strůmkem. 
Zdobený stromeček se v 60. letech 19. sto-
letí ujal i na českém venkově, koncem 

Betlémské světlo ve Světlé

I o letošních Váno-
cích bude v provozní 
místnosti stanice 
Českých drah ve 
Světlé hořet Betlém-
ské světlo, které si 
bude moci připálit 

každý z nás a přinést si jej domů. 
Jaká je historie další z tradic vánočních 

svátků? Poprvé v roce 1986, jako součást 
charitativní akce Světlo ve tmě, byl při-
vezen letecky ve speciálním kahanu do 
rakouského Lince plamínek zažehnutý 
v dalekém Betlémě, v místě narození 
Ježíše Krista. Pracovníci rakouského roz-
hlasu v Linci tak chtěli poděkovat všem 
dobrodincům, kteří přispěli do sbírky 
pro zrakově postižené. Od té doby se 
akce Betlémské světlo rozrostla do celé 
Evropy. Každoročně je na počátku cesty 
onoho plamínku vybráno jedno handi-
capované dítě, které se vydává do Bet-
léma, aby odtud přivezlo poselství míru, 
přátelství a naděje v podobě zázračného 
světýlka. V počátcích se na předávání 
Betlémského světla podíleli sami rakouští 
skauti. Postupně se tato tradice rozrostla, 
a tak její centrum bylo přeneseno z Lince 
do Vídně, odkud je skauti rozváží dnes již 
po celé Evropě. Letos se předávání světla 
uskuteční 12. prosince ve vídeňském srb-

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

Adventní zamyšlení

Uvažovali jste už někdy nad občan-
ským a církevním rokem? Představte si, 
že by nebyl advent. Byly by pak Vánoce 
tím, čím jsou? Advent nás učí: každé 
pravé a hluboké radosti musí předcházet 
těšení, čekání. K životu patří i čekat, 
připravovat se. 

Advent nám pomáhá upevnit v sobě 
vědomí: Bůh přichází, čekejme. Nemá 
to být čekání pasivní, nemáme život pro-
spat. „Nevíte, kdy Pán přijde. Ať vás při 
svém příchodu nenalezne ve spánku!“ 
Všech se týká tato výzva – od papeže 
až po laiky; všichni společně máme od-
povědnost za tento svět. Všichni máme 
napomáhat růstu dobra na světě. 

Mnozí si to dělají s bděním lehké, jen 
hlídají, co kdo je povinen. Proč není 
uděláno ono? Proč je ten člověk takový, 
proč to není jinak, proč, proč? Mluvení, 
souzení, kritizování. Znají povinnosti 
všech, všechny posuzují. Nelze říct, že 
by tito lidé spali – oni bdí, ale jen mluví 
tam, kde by měli jednat. Tam, kde vidí 
nejvíc nedostatků, tam by měli nejvíc 
pomáhat – a oni jen mluví. 

Adventně čekat znamená ztišit se, 
znamená nepospíchat, znamená mít čas. 
Pokusme se v této době najít trochu času 
na popovídání si o radostech i strastech 
s dětmi, manželkou, manželem, souse-
dem a kamarádem. Najděme si čas na 
ztišení, v klidu přemýšlejme nad přichá-
zejícím časem Vánoc a snažme se udělat 
z našeho života otázku: „Jak?“ Neptej-
me se proč, ptejme se jak to udělat, jak 
být lepším, pozornějším, vnímavějším 
a dobrým člověkem. Všem vám přeji 
krásný advent a o to krásnější a milosti-
plné Vánoce plné lásky, naděje a pokoje. 

Marek Marcel Šavel 

sko-ortodoxním kostele při ekumenické 
mši, kde je převezmou skautské dele-
gace většiny evropských zemí. Pro nás 
do České republiky přivezou ten vzácný 
plamínek skauti brněnského 1. střediska 
Řehoře Mendla do Brna a o týden poz-
ději, v sobotu 19. prosince, za spolupráce 
ostatních skautů rozvezou vlaky ČD po 
celé republice.

Pro Světelský zpravodaj za všechny 
skauty brněnského střediska Řehoře 
Mendla jeho vedoucí Brigita Kolářová 
napsala: 

„Mít doma betlémský plamínek a nene-
chat ho zhasnout po dlouhé cestě, pro nás 
znamená stát se součástí nekonečného 
řetězu domovů propojených symbolem 
naděje a duchovního poselství vánočních 
svátků. Stát se poslem pokoje a přinést 
toto světlo jako dar lidem ve svém okolí, 
a zapojit se tak do velké rodiny lidí dobré 
vůle, to je pro nás letos velkým vánočním 
přáním a radostí.“

Betlémské světlo bude pro všechny zá-
jemce, kteří si ho budou chtít zažehnout 
a přinést domů, hořet na stanici ČD ve 
Světlé od soboty 19. prosince až do Štěd-
rého večera. Komu tedy doma plamínek 
předčasně uhasne, bude si jej tam moci 
znovu připálit.

jív
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Tříkrálová sbírka

Stejně jako v minulých letech vyrazí 
na začátku příštího roku do ulic našeho 
města i přilehlých obcí skupinky bíle 
oděných koledníků, kteří představují 
biblické mudrce. Ti se přišli krátce po 
nejslavnější betlémské události poklonit 
malému dítěti, Ježíši Kristu. 

Každý rok je sbírka, pořádaná Chari-
tou, určena na konkrétní projekty. Letos 

19. století i na zbytku Moravy, a vytlačil ze 
světnic betlémy.

Až do poloviny 20. století se zdobily 
především nádherné jedle – dnes je však 
pro svou vzácnost nahradily levnější 
voňavé smrčky a málo opadavé borovice. 
Po 1. světové válce se ujal zvyk stavět 
rozsvícené vánoční stromky i na veřej-
ných prostranstvích, čehož u nás poprvé 
využila Plzeň roku 1925. Lidé zdobili 
své stromky různě. Především se je ale 
snažili osvětlit, jelikož plamen o Vánocích 
symbolizuje příchod světla (a to ve smys-
lu příchodu křesťanského Mesiáše nebo 

pohanského slunovratu). První svíčky se 
objevily na stromcích bohatých rodin na 
počátku 18. století, rozšíření však přinesl 
až vynález parafínu roku 1830, který způ-
sobil výrazné zlevnění svíček. Koncem 
19. století se čeští skláři proslavili v cizi-
ně ozdobičkami skleněnými, objevily se 
také první prskavky, elektrické svíčky či 
lamety nastříhané z cínové folie, později 
se začaly používat i napodobeniny sněhu. 
Nejspíše ryze českým zvykem je zdobení 
čokoládovými fi gurkami.

J. M.
(zdroj: internet)

budou malí králové vybírat peníze na 
vybudování stacionáře pro mentálně 
a tělesně postižené v Ledči nad Sáza-
vou. Už předem děkujeme všem lidem, 
kteří 8. ledna (v některých vesnicích až 
9. ledna) mile přijmou naše koledníky 
a třeba jen skromně přispějí do zapeče-
těné kasičky. 

Marek Marcel Šavel 

Víte, že...

…pobočka České pošty ve Světlé 
n. S. má od října nová telefonní čísla?

vedoucí  569 432 200
peněžní přepážka 569 431 020 
   569 431 021
listovní přepážka 569 431 022
pokladna  569 426 032

Číslo faxu zůstává nezměněné 
– 569 456 579

-jv-
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Vytrvalec Tichý s dalšími poháry

V sobotu 14. listopadu se konalo v Jih-
lavě slavnostní vyhlášení výsledků 33. 
ročníku běžeckého seriálu Běžec Vyso-
činy. Tato celosezonní akce měla v letoš-
ním roce 19 závodů, a to jak na dráze, tak 
i přespolní běhy a běhy silniční. Každý 
závod se boduje, po sezoně se výsled-
ky sečtou a vyhlásí  pořadí v několika 
kategoriích. Světelák František Tichý 
potvrdil, že patří mezi vytrvaleckou 
elitu nejen na Vysočině. Vždyť počtvrté 
v řadě zvítězil v kategorii mužů 40 až 49 
let a zaslouženě si tak za své prvenství 
převzal pohár. A co víc, na pomyslné 
stupně vítězů se při tomto slavnostním 
vyhlášení výsledků v Jihlavě postavila 
celá rodina Tichých! 

V kategorii žen nad 35 let obsadila cel-
kově druhé místo Monika Tichá a Franti-
šek Tichý junior skončil v letošním Běžci 
Vysočiny na pěkném třetím místě v kate-
gorii starších žáků 14 až 15 let. Rozmach 
triatlonového sportu na Vysočině se 

Podzim fotbalistů v I. A třídě

covat, na hřišti se ukáznil. To vše se na 
jeho výkonech muselo projevit. Se svojí 
agresivitou je klasickým útočníkem do 
vápna. Jeho důraz před brankou soupeře 
na protihráče platil.

– Vyberte z podzimních třinácti zápasů 
ten nejméně povedený – a naopak: po kte-
rém zápase jste mužstvo chválil?

Mužstvo ve většině zápasů nevydrželo 
hrát koncentrovaně po celých devadesát 
minut. Z toho se vždy v zápasech obje-

vovala hluchá místa. Z tohoto pohledu 
byly nejhorší zápasy v Humpolci 0:1, 
0:0 v Dobroníně a v Pohledu 2:2. Naopak 
největší radost ze hry celého mužstva jsem 
měl po zápase ve Věžnici, kde jsme vyhrá-
li 5:2. Dobrá byla i druhá půlka domácího 
zápasu se Speřicemi. Ale skutečně pyšný 
jsem byl na kluky po zápase v Ledči. Tam 
sice nebyl výkon ideální, ale vůle po vítěz-
ství byla obrovská.

– Co tedy podzim napověděl?
Předně to, že máme hráče na rozestave-

ní 4-4-2 a naším střelcem není jen Mirek 
Křikava. Ten sice dal 5 branek, ale Josef 
Štros dokonce 9 a Martin Karel 4. Nesmím 
zapomenout ani na ty další: Tůma, Klaus 
a Císař se trefili dvakrát a po jednom gólu 
dali Rezek, Náděje a také brankář Janota. 
Na jaro se tedy můžeme těšit, ale musíme 
poctivě trénovat. Vítězství bez kvalitní 
přípravy nepřijdou.

Text a foto: jív

Po třinácti podzimních zápasech 
skončilo A družstvo FK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. na šestém místě čtrnác-
tičlenné tabulky s aktivní zápasovou 
bilancí 6 vítězství, 4 remízy a 3 prohry. 
Brankové skóre 28:16 a 22 bodů není 
špatná podzimní bilance. A jak pod-
zimní polovinu soutěže hodnotí trenér 
František Polák?

– Před startem soutěže jste vyslovil 
přání, aby se mužstvo pohybovalo v ta-
bulce do pátého místa a hrálo líbivý fotbal. 
V podzimním účtování je mužstvo šesté se 
ztrátou dvou bodů na onu pátou příčku. 
Otázka tedy zní: Spokojen či nespokojen?

Pochopitelně z mé strany je spokojenost 
jen částečná. Mrzí mě dvě domácí prohry. 
Diváci, kterých chodí na naše zápasy do-
cela dost, by si zasloužili, abychom doma 
vyhrávali.

– Při pohledu na skóre světelských fot-
balistů po třinácti podzimních zápasech, 
které je 28:16 a při porovnání s ostatními 
mužstvy, na tom není Světlá špatně. Vždyť 
pouze vedoucí Žirovnice inkasovala méně 
branek (11). Co tedy mužstvu chybí k lep-
šímu umístění?

Až do posledního zápasu v Janovicích 
jsme celý podzim hráli na tři útočníky, 
což měla být naše velká ofenzivní síla. Ale 
opak byl pravdou, na každý vstřelený gól 
jsme potřebovali moc šancí. Když jsme 
v Janovicích nastoupili v rozestavení 4-
4-2, byl výkon na hřišti z mého pohledu 
perfektní. Proto bychom chtěli v tomto 
moderním fotbalovém trendu pokračovat. 
Dostali jsme pouze 16 branek a při tom 
máme mladou obranu. Vždyť například 
ve vítězném janovickém zápase byl věko-
vý průměr obranné čtveřice 22,5 roku. To 
je naděje pro jaro.

– Asi i vás – trenéra – překvapila stře-
lecká produktivita Josefa Štrose. Vždyť 
během podzimu vylétl na fotbalové nebe 
jako kometa. V čem je jeho střelecké pro-
buzení?

Josefovy výkony mě vůbec nepřekva-
pily. Byl velice zodpovědný v trénincích, 
bylo na něm vidět, že chce na sobě pra- Rodina Tichých

promítl i do tak masové běžecké akce 
jakou Běžec Vysočiny nesporně je. Proto 
má tento seriál v posledních třech letech 
také svůj pohár triatlonu, do kterého se 
v letošní sezoně započítávaly výsledky 
šesti triatlonů z Vysočiny. A i v tomto 
sportu potvrdil František Tichý svoji su-
verenitu, když vyhrál triatlonový pohár 
Běžce Vysočiny 2009 v kategorii mužů 
40 až 49 let. Tento výkonný sportovec 
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Pingpong  má ve škole 
v Lánecké zelenou

Ty tam jsou doby, kdy se ve školách 
o přestávkách korzovalo po chodbách 
v zástupech se svačinou v ruce, pod 
dohledem službu konající soudružky 

učitelky. To pamatují už jen ti dříve 
narození. 

V základní škole v Lánecké ulici mají 
žáci postaráno o sportovní náplň přestá-
vek. Po chodbách tam mají rozmístěno 
pět pingpongových stolů a každý ná-
vštěvník této školy se může přesvědčit, 
že ani jeden stůl o přestávce nezahálí. 
Sotva zvonek oznámí konec vyučovací 
hodiny, vyrazí žáci ze svých tříd s pál-
kami v ruce, aby byli u stolů první. 

Ponejvíc se hraje takzvaná obíhačka. 
To může hrát i deset zájemců, všichni 
se posunují při hře kolem stolu a ten 
kdo je právě v čele, ten hraje. Nutno 
připomenout, že za stoly nejsou pouze 
páni kluci. 

Pro divizní oddíl stolního tenisu TJ 
Sklo Bohemia to je návod, kde hledat 
nové Vosyky či Růžičky. 

Text a foto: jív

vyhledává každou možnost k měření sil 
s dalšími vytrvalci. Proto vedle běžec-
kých závodů a triatlonů ho lze potkat 
také na startu duatlonového závodu. Pro 
nezasvěcené, toto sportovní odvětví se 
skládá ze dvou disciplín, dvakrát se běží 
a jednou jede na kole. 

Posledním velkým úspěchem Františka 
Tichého ve zmíněném sportu bylo celko-
vé 4. místo na duatlonu Kolesman, který 
se konal v září v Kolesech u Chvaletic, 
kde startovalo 84 vytrvalců. Závod měl 
3 km běhu, 30 km jízdy na kole a opět 
1,5 km běhu. Vítězem se stal pětatřice-
tiletý Petr Novotný z Kolína, který celý 
závod zvládl v čase 1:00:18 hod., o osm 
let starší Tichý byl v cíli o 1 minutu a 12 
vteřin později a vyhrál tak svoji věkovou 
kategorii.   jív

Stolní tenisté na divizních 
stolech

Světelští stolní tenisté jsou nováčky 
divizní soutěže družstev, ale trémou ve 
společnosti zvučných soupeřů rozhodně 
netrpí. Vždyť po první čtvrtině soutěže 
má kvartet Ladislav Vosyka, Radek Vo-
syka, Martin Karel a Josef Bříza na svém 
kontě 2 vítězství, 3 nerozhodné výsledky 
a 2 prohry. Je z toho 14 bodů a sedmé 
místo ve dvanáctičlenné tabulce. V tabul-
ce úspěšnosti mezi jednotlivci je Ladislav 
Vosyka na pěkném šestém místě, když po 
odehraných šestadvaceti divizních zápa-
sech jen pětkrát odešel od stolu poražen. 

V posledním divizním utkání, které se 
hrálo v sobotu 14. listopadu, zvítězili stol-
ní tenisté TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. nad 
B družstvem Spartaku Pelhřimov 10:4.

jív

Boleslav, Boleslav, překrásné 
město, zpívá se v jedné české 
lidové písni. Odbor KČT 
Auto Škoda Mladá Boleslav, 
který letos slaví 90 let od 
svého založení, byl spolupo-
řadatelem akce Za posledním 
puchýřem. Jde o tradiční, popu-
lární a pro turistickou veřejnost velkou 
sportovní a společenskou událost, na 
kterou se sjíždějí i turisté z okolních 
zemí, aby symbolicky ukončili turistic-
kou sezonu. Letošní 38. ročník se konal 
ve dnech 12. – 15. listopadu, zúčastnilo 
se jej na 1500 turistů, z toho 690 účast-
níků bylo ubytovaných na internátech. 
Samozřejmě, že stejně jako v minulých 
letech nechyběli ani členové KČT Sklo 
Bohemia.

Pořadatelé měli pro přihlášené zájemce 
připraveno šest autobusových zájezdů, 
jeden lákavější než druhý. Posuďte sami: 
Kokořínsko, Jabkenicko, Nymbursko, 
Český ráj, okolí Ralska – všude hrady nebo 
jejich zříceniny, památky na Bedřicha 
Smetanu, půvabné lidové stavby, skalní 
města, také jedna rozhledna a návštěva pi-
vovaru. A což teprve téměř čtyřhodinová 
exkurze do výrobního závodu Škoda Auto 
s návštěvou fi remního muzea? 

Hlavní program byl ovšem soustředěn 
na sobotu, která patřila především vlast-
nímu pochodu zařazenému do IVV. Z tras 
vedených malebným Pojizeřím si turisté 
mohli podle svých možností vybrat dél-
ky 8, 12, 19, 25, 31, 34, 42 a 50 km, které 
bylo navíc možné absolvovat obousměrně, 

Turistika

takže se nikde nešlo „husím pocho-
dem“ a na kontrolách se netvořily 

fronty. Počasí bylo pro pochod 
opravdu ideální, navíc byla 
cestou taková lákadla, jako 
zříceniny hradů Zvířetice 
a michalovická Putna, obdi-

vovaná kdysi Karlem Hynkem 
Máchou, všechny kontroly se 

konaly v útulných hospůdkách, všude 
vládla pohoda. Večer se v domě kultury 
konala Puchýřovská zábava, v neděli byly 
na výběr trasy 12 a 20 km, tentokrát Pod-
chlumím a zalesněným přírodním parkem 
Chlum.

-jv-

Rozpis zápasů HC Světlá 

Datum Domácí Hosté
Odjezd autobusu pro 
fanoušky (z náměstí)

6. 12., 17:00 HC Spartak Choceň HC SB Světlá n. S.

13. 12., 17:00 HC Litomyšl HC SB Světlá n. S.

16. 12., 18:45 HC SB Světlá n. S. HC Chotěboř 17:30

20. 12., 17:00 HC Skuteč HC SB Světlá n. S.

27. 12., 17:00 HC Chrudim B HC SB Světlá n. S.

3. 1., 17:00 HC SB Světlá n. S. HC Slovan M. Třebová 15:45

6. 1., 18:30 HC ETA Hlinsko HC SB Světlá n. S.

9. 1., 17:00 HC SB Světlá n. S. HC Spartak Choceň 15:45

16. 1., 17:00 HC SB Světlá n. S. HC Litomyšl 15:45

Rozpis utkání „A“ mužstva HC SB Světlá n. S. s odjezdy autobusu pro fanoušky do Humpolce
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Radostné vyšlápnutí do roku 2010

členové Klubu českých turistů Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou
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Vám přejí
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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

P R O D Á M
dveře vchodové plastové vč. zárubně, 
2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené, 

PC 7 a 15 tis. Kč, 
nyní 4 800 Kč a 8 800 Kč. 

Dále různá plastová okna 
a balkónové dveře - levně. 

Vše nové z neuskutečněné stavby. 
Přivezu zdarma. 

Tel: 777 106 709

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU



Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 658, 
fax 569 456 001. Redakční rada: Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Šárka Nevoralová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jaroslav Vála, Jiří Víšek. 
Redakce: Jaroslav Vála, Zdena Horní, Helena Kostincová, korektury Mgr. Hana Křivská, Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656. 
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. 
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách 
www.svetlans.cz. Vychází v nákladu 1100 ks. Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz  -jkd-

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU

Prosto
r p

ro vaši 

REKLAMU






