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Vážení čtenáři,
čas, ten se opravdu nezastaví před 

ničím. Když jsme si konečně pevně 
zvykli psát na konci letopočtu desít-
ku, již nás nutí k další změně. 

Leden je jako každoročně mě-
sícem, kdy se snažíme dokončit 
bilanci předchozího roku (i vy, milí 
čtenáři, najdete v tomto Zpravodaji 
drobné ohlédnutí za nejvýznamněj-
šími událostmi světovými, český-
mi i těmi, které se bezprostředně 
dotýkaly našeho města) a zároveň 
si dáváme různě bláhová předse-
vzetí, ze kterých pak nenápadně 
slevujeme. Německý mistr aforismů 
z 18. století G. Ch. Lichtenberg tuto 
skutečnost už před více než 200 lety 
vystihl takto: „Leden je měsíc, kdy 
dobrým přátelům přednášíme svá 
přání, ostatní jsou měsíce, kdy ne-
bývají splněna.“ 

Inu, člověk se v průběhu věků 
příliš nemění. Naši předkové si 
tuto lidskou vrtkavost ve vlastních 
předsevzetích snažili pojistit hned 
na Nový rok koledou, při které měl 
bohatě nazdobený proutek přinést 
štěstí a úspěch v nadcházejícím roce. 
Můžete sami vyzkoušet funkčnost 
tohoto „fíglu“, potřebujete k tomu 
jen ústřižky pestrobarevných látek, 
hrášek, jablko či oříšek. 

A protože ve středověku se lehce 
podlézavým způsobem na začátku 
roku prezentovali i učitelé, kteří 
posílali vrchnosti či městské radě 
krátká veršovaná přání, nezbývá mi, 
než tento úvodník zakončit několika 
veršíky:

Jen pokoj ať vám hladí duši,
ať pouze velký úspěch sluší

a varuje se zhouby.

Nechť tento rok vám zdraví slouží,
a splněno je, po čem touží
vaše srdce někde v hloubi.

J. P.

Slovo úvodem Schůze rady 22. listopadu 

Na úvod chci poznamenat, že zápis se 
může zdát v některých pasážích strohý, 
ale – bohužel – nemůžeme zveřejňovat 
osobní údaje jednotlivých osob, protože 
bychom se dopustili porušení zákona na 
ochranu osobních údajů.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

Rada města Světlá n. S.:
1.  Změnila jmenování PhDr. Jany 

Myslivcové, ředitelky Základní 
školy Světlá n. S., Komenského 234, 
příspěvkové organizace, z doby ur-
čité na dobu neurčitou s účinností 
od 23. 11. 2010.

2.   Neschválila přidělení bytu v Dolní 
ul. čp. 939, rozhodla o jeho pone-
chání pro potřeby města.

3.   Schválila přidělení bytu 1 + 2 v Sá-
zavské ul. čp. 546. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou od 
1. 12. 2010 do 31. 12. 2010 s mož-
ností prodloužení do 31. 1. 2011 (tj. 
do doby přidělení náhradního bytu 
o velikosti 1+1 v Lipničce čp. 30).

4.   Souhlasila se zřízením sjezdu na 
části městského pozemku parc. 
č. 1169 v k. ú. Světlá n. S. za do-
držení podmínky, že v případě re-
alizace přemostění Sázavy mezi 
nádražím a Penny marketem bude 
celý pozemek bez ohledu na vybu-
dovaný sjezd sloužit k účelu vybu-
dování propojky. 

5.   Schválila záměr pronájmu částí po-
zemku parc. st. č. 619 v k ú. Světlá 
n. S. u BD čp. 486 v Kolovratově 
ul.

6.   Schválila povolení výměny oken 
v pronajatých nebytových prosto-
rách v čp. 506 (nad kinem) nájem-
ci na jeho náklady. Souhlasila se 
započtením nákladů vynaložených 
nájemcem oproti platbě nájemného 
za rok 2011.

7.   Souhlasila s poskytnutím fi nanční-
ho příspěvku paní J. P., bytem Dol-
ní ul., Světlá n. S., na již provede-
nou výměnu oken.

8.   Souhlasila s poskytnutím fi nanč-
ního příspěvku paní H. J., bytem 
Dolní ul., Světlá n. S., na již prove-
denou výměnu oken.

9.   Souhlasila s doplněním pojistné 
smlouvy na pojištění majetku měs-
ta Světlá n. S. o umělý povrch SUP-

REME v tenisové hale v hodnotě 
1 mil. Kč, navýšení hodnoty teni-
sového areálu na částku 4,5 mil. Kč, 
navýšení hodnoty tenisových kurtů 
vč. oplocení na pozemku parc. č. 47/
2 na částku 1,6 mil Kč a s úpravou 
pojistné smlouvy pojištění majetku 
města, týkající se navýšení hodnoty 
pojištěných nemovitostí a nárůstu 
roční platby pojistného.

10.  Schválila bezplatný pronájem čás-
ti pozemku parc. č. 235/57 v k. ú. 
Světlá n. S. (před domovem dů-
chodců) o výměře cca 20 m2 za 
účelem zřízení parkovacího místa 
pro držitele průkazu ZTP s platební 
účastí žadatele na instalaci doprav-
ního značení ve výši 20 %, zbývají-
cí část uhradí město Světlá n. S.

11.  Schválila podání žádosti o příspě-
vek na Státní fond dopravní infra-
strukrury pro rok 2011 na část akce 
Rekonstrukce mostu v km 46,640 
trati Kácov – Světlá n. S.: chodníky, 
komunikace.

12.  Souhlasila s provedením ekonomic-
ké varianty ozvučení víceúčelové 
sportovní haly dle cenové nabíd-
ky fi rmy MusicData, s. r. o., Soko-
lovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 
a s nákupem 2 ks mikrofonů.

13.  Schválila poskytnutí fi nančního 
daru ve výši 3 000 Kč Sdružení 
Linka bezpečí.

14.  Schválila provedení řádné inventa-
rizace majetku a závazků města za 
rok 2010.

15.  Jmenovala kontaktní osobou ve 
věci projektu Rekonstrukce zimní-
ho stadionu na víceúčelové zařízení 
Ing. Lenku Arnotovou.

16.  Zřídila tyto komise: komisi byto-
vou, komisi pro koordinaci sportů, 
komisi sociální, zdravotní a pro 
výběr obyvatel do DD, komisi pro 
rozvoj a výstavbu města, komisi 
kulturní a cestovního ruchu a ko-
misi pro školství.

17.  Schválila změnu ceníku společnos-
ti Sportovní zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o., v následujícím znění:

  Poskytování kluboven spolkům 
a neziskovým zájmovým organiza-
cím 

   120 Kč/rok
  MŠ, SŠ, ZŠ Světlá n. S. + mikroregi-

on + Golčův Jeníkov, Lipnice n. S.
   120 Kč/rok
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Schůze rady 6. prosince 

Rada města Světlá n. S.:
1.   Uložila příslušným odborům MěÚ 

vypracovat návrhy řešení dopravní 
obslužnosti pěší zóny a zjistit po-
drobnosti jejího vzniku.

2.   Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci Revitalizace 
náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n. S. 

– inženýrské sítě mezi městem Svět-
lá n. S. a krajem Vysočina.

3.   Pověřila odbor MIRR a finanč-
ní odbor přípravou a uzavíráním 
smluv o reklamě a propagaci umís-
těné na fotbalovém stadionu, v are-
álu tenisových kurtů a Sportovní-
ho centra Pěšinky, jejichž výtěžek 
bude použit na financování činnosti 
sportovních klubů a neziskových 
organizací.

4.   Schválila záměr pronájmu pozemku 
parc. č. 898/3 v katastrálním území 
Dolní Březinka o výměře 2036 m2.

5.   Schválila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor – objektu klubovny 
v Josefodole za účelem schůzovní 
činnosti a organizování různých 
společenských akcí občanů Josefo-
dolu.

6.   Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na dodávku žaluzií pro za-
krytí severní strany víceúčelové 
haly.

7.   Schválila Ceník za pobyt, stra-
vu a služby v domově pro senio-
ry Sociálního centra města Svět-

  Hokejová hala – tréninky dětí 
a mládeže HC Světlá n. S. 
 100 Kč vč. prov. příplatku

  Zimní využití haly – neziskové or-
ganizace 100 Kč za akci 

  Letní využití haly – sportovní kluby 
(tréninky) a neziskové organizace

   120 Kč/rok
  Turnaje pořádané pod záštitou města 

Světlá n. S., bez výběrů startovného

   100 Kč  za akci
  Vyhověla žádosti Základní a mateř-

ské školy Lučice na snížení částky za 
pronájem ledu na 10 výukových kur-
zů dle výše uvedeného ceníku. 

  Pověřila prokuristu společnos-
ti Sportovní zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o., jednáním s dotčenými 
organizacemi ve věci úpravy ceníku 
poskytovaných služeb.

18.  Povolila výjimku do 4 dětí u Ma-
teřské školy Světlá n. S., Lánecká 
698, Světlá n. S. z počtu stanovené-
ho Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, dle poža-
davku ředitelky MŠ.

19.  Schválila konání ohňostroje dne 
1. 1. 2011 od 17.00 hod. na náměstí 
Trčků z Lípy. Náklady na ohňostroj 
zaplatí sponzoři.

lá n. S. dle návrhu s účinností od 
1. 1. 2011 (viz tabulku)

  Vratky uživateli za pobyt 
  mimo domov:
 a) Nemocnice, LDN, ODN, PL
  • denní vratka za stravu – snídaně + 

přesnídávka 20 Kč, oběd + svačina 
36 Kč, posílená večeře 21 Kč.

  • celodenní vratka 77 Kč za stravu.
 b) Dovolená 
  • denní vratka za stravu – snídaně + 

přesnídávka 20 Kč, oběd + svačina 
36 Kč, posílená večeře 21 Kč,

  • vratka za příspěvek na péči – po-
dílem na skutečný počet celých dní 
v měsíci.

  • celodenní vratka 77 Kč za stravu.
  Minimální měsíční kapesné je pod-

le zákona 108/2006 Sb. 15 % ze sta-
robního, invalidního + vdovského/
vdoveckého důchodu.

  Úhrada za péči dle skupin:
  I.  800 Kč za měsíc 
  II.  4 000 Kč za měsíc
  III.  8 000 Kč za měsíc
  IV.  12 000 Kč za měsíc
  Fakultativní služby:
 1. Zabezpeční dovozu a odvozu uživa-

tele ze soukromých důvodů – 1 km = 
8 Kč, 1 hod. doprovodu = 96 Kč.

 2. a) masáže (poskytované uživateli 
nad rámec doporučení ústavního 
lékaře) – 1 min. = 1,50 Kč

  b) nahřívání pomocí rašelinových 
polštářků – každých 15 min = 6 Kč

 3. Ceny za vstupné na kulturně spole-
čenské akce až do výše vstupenky.

8.   Bere na vědomí výsledek výběrové-
ho řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace ve stupni pro vydá-
ní rozhodnutí o umístění stavby, 
stavebního povolení, studie zasta-
věnosti lokality pro průmyslovou 
zónu ve Světlé n. S. (za sklárnami) 
a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s vítěznou firmou Transcon-
sult, s. r. o.

9.   Stanovila, že závěsný odznak mo-
hou při významných příležitostech 
a občanských obřadech kromě 
starosty používat tito zastupitelé: 
Ing. Lenka Arnotová, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, 
Mgr. Vlastimil Špatenka, Josef 
Böhm a při skládání státoobčan-
ského slibu i tajemník MěÚ.

10.  Jmenovala předsedy a členy jednot-
livých komisí: 

  Komise pro rozvoj 
  a výstavbu města:
  Předseda: Marie Kovandová, čle-

nové: David Bašta, František Paš-
tika, Karel Borek, Zbyšek Fučík, 
Antonín Čížek, František Aubrecht, 
Jakub Čapek, Jiří Zajíc, Miroslav 
Beránek, Luboš Vacek, Jaroslava 
Paštiková, Dušan Chatrný, Radek 
Volšanský

  Zapisovatel: Ilona Císařová, Ilona 
Hladíková

  Komise bytová:
  Předseda: Vladimír Kasal, členové: 

Zdeněk Paulíček, Stanislav Bárta, 
Miroslav Havel, Pavel Mašek, Lud-
mila Havránková, Miroslav Časar, 
Lenka Pavlovičová

  Zapisovatel: Jaroslava Holoubková 
  Komise pro koordinaci sportů:
  Předseda: Radek Volšanský, členo-

vé: Jaroslav Kaiser, Lubomír Slabý, 
Jaroslav Beránek, František Polák, 
Martin Bezouška, Roman Kupilík, 

▶

Členění pokojů 1 lůžk. s balk. 1 lůžk. bez balk. 2 lůžk. s balk. 2 lůžk. bez balk.

Strava/den 148 148 148 148

Bydlení/den 154 151 139 136

DEN 302 299 287 284

MĚSÍC – orient. na 30 dnů 9060 8970 8610 8520



Světelský zpravodaj leden 2011 strana 4 strana 5 leden 2011 Světelský zpravodaj 

Zasedání zastupitelstva 8. prosince

ZM Světlá n. S.:
1.   Schválilo rozpočtový výhled měs-

ta Světlá n. S. na roky 2011–2013.
2.   Vzalo na vědomí výsledek dílčího 

přezkoumání hospodaření města 
Světlá n. S. za rok 2010.

3.   Schválilo rozpočtové provizorium 
na rok 2011.

4.   Schválilo rozpočet 2. oblasti – vý-
stavba, správa a údržba majetku 
města na rok 2011 ve výši 22.125 
tis. Kč.

5.   Schválilo:
  • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/

2010, o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zaříze-

Zdeněk Fiala, Jaroslava Šrámková, 
Zdeňka Štěrbová

  Zapisovatel: Jaroslava Holoubková
  Komise sociální, zdravotní a pro 

výběr do DD:
  Předseda: Stanislava Brhelová, čle-

nové: Jana Lacinová, Květoslava 
Pavlovičová, Hana Mašková, Josef 
Hnik, Marie Prchalová, Lucie Cou-
falová, Věra Tyčová, Lenka Volani-
nová, Věra Weingärtnerová

  Zapisovatel: Věra Weingärtnerová
  Komise kulturní a cestovního ruchu:
  Předseda: Michal Hošek, členové: 

Iva Obselková, Jiří Hlaváček, Jan 
Borek, Lenka Boudníková, Jaro-
slava Chládová, Josef Böhm, Jana 
Kupčíková, Zdeňka Horní

  Zapisovatel: Zdeňka Horní
  Komise pro školství:
  Předseda: Martin Kubín, členové: 

Hana Zajícová, Miroslav Kubíček, 

Marie Libosvárová, Michal Hošek, 
Petra Vondrová, Eva Milfaitová, 
Josef Böhm

  Zapisovatel: Jaroslava Zmrhalová, 
Bohuslava Vondrušová

11.  Schválila úpravu úředních hodin 
MěÚ Světlá n. S. dne 31. 12. 2010 
od 8.00 do 12.00 hod.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

▶

ní povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu.

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/
2010, o místním poplatku za psy – 
sazby zůstávají ve stejné výši jako 
doposud (viz tabulku)

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 4 
/2010, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů – sazba zůstává ve stejné 
výši jako doposud 492 Kč/ trvale 
hlášený občan, 492 Kč/rekreační 
objekt.

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 5/
2010, o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství.

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 6/ 
2010, o místním poplatku z ubyto-
vací kapacity.

  • Obecně závaznou vyhlášku 
č. 7/2010, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška města Světlá 
n. S. č. 2/2003 o místním poplat-
ku za lázeňský a rekreační pobyt 
ze dne 10. 12. 2003.

  • Obecně závaznou vyhlášku 
č. 8/2010, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška města Svět-
lá n. S. č. 4/2003 o místním 
poplatku ze vstupného ze dne 
10. 12. 2003 a obecně závazná vy-
hláška města Světlá n. S. č. 7/2005 
o místním poplatku ze vstupného 
ze dne 7. 12. 2005.

6.   Schválilo Plán odpadového hospo-
dářství města Světlá n. S. na roky 
2010-2015.

7.   Schválilo bezúplatný převod po-
zemku parc. č. 1838 v k. ú. Svět-
lá n. S. o celkové výměře 32 m2 
z vlastnictví Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Světlá nad 
Sázavou (připravovaná rekon-
strukce chodníku v Lánecké ul. 

– před viaduktem).
8.   Schválilo nový název ulice Pod 

Kadlečákem (výstavba nových 
RD u komunikace na Žebrákov).

9.   Schválilo prodej dle GP č. 288-73/
2010 nově vytvořeného pozem-
ku parc. č. 1282 o výměře 37 m2 
v k. ú. Dolní Březinka.

10.  Schválilo uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi 
společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., (oprávněný z VB) 
a městem Světlá n. S. (povinný 
z VB) za cenu 840 Kč bez DPH za 
zřízení věcného břemene (vedení 
veřejné komunikační sítě v délce 

za prvního psa
za druhého 
a každého 

dalšího psa
a) ve městě v rodinném domě a stavbě pro individuální rekreaci 300 Kč 450 Kč

b) ve městě v bytových domech 1 000 Kč 1 500 Kč

c) ve všech místních částech města 100 Kč 150 Kč
d) ve městě v rodinném domě a stavbě pro individuální rekreaci, 

jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského 
a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 
a nebo poživatel sirotčího důchodu

100 Kč 150 Kč

e) ve městě v bytových domech, jehož držitel je poživatelem invalid-
ního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč 300 Kč

f) ve všech místních částech města, jehož držitel je poživatelem 
invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu

50 Kč 75 Kč

g) byty v ostatních budovách (např. byty v administrativních bu-
dovách, školách, provozních budovách, průmyslových objektech 
apod.) a ostatní budovy neobsahující byty

300 Kč 450 Kč

h) byty v ostatních budovách (např. byty v administrativních bu-
dovách, školách, provozních budovách, průmyslových objektech 
apod.) a ostatní budovy neobsahující byty, kdy držitelem psa 
je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel 
sirotčího důchodu

 100 Kč 150 Kč
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Sběr a svoz přírodních vánočních stromků

Odstrojené vánoční stromky nevy-
hazujte do popelnic!

Za účelem zajištění čistoty město 
Světlá n. S. a Technické a bytové služ-
by města Světlá n. S. oznamují obča-
nům, že ve dnech od 4. do 17. ledna se 
uskuteční sběr a svoz PŘÍRODNÍCH 
vánočních stromků. 

Svoz bude probíhat následujícím způ-
sobem:
 • Ve stanovený den a čas budou na 

určená místa přistaveny kontejnery. 
 • Kontejnery zde budou umístěny 

v níže uvedené dny; v průběhu 
prvního dne budou kontejnery při-
staveny od 7.00 hodin. Po uplynutí 
stanovené lhůty budou odváženy 
v průběhu dne do 14.00 hod.

 • Tento svoz je určen pouze pro od-
kládání odstrojených přírodních 
vánočních stromků pocházejí-
cích od fyzických osob s trvalým 
pobytem na území města Světlá 
n. S. a jeho místních částí, dále 
na odpad pocházející od osob, 
které vlastní na území města 
a v jeho místních částech stavbu 
sloužící k individuální rekreaci, 
tj. osob, které platí poplatek za 
odpad městu Světlá n. S.  

 • Po odvozu kontejneru budou umís-
těny kontejnery, do kterých se bu-
dou odkládat stromky přímo.

V rámci svozu se nesmí 
odkládat jiné odpady!

Mimo svozové dny je nutné vánoční 
stromky odvážet pouze na sběrný dvůr!

14 m – přípojka k bytovému domu 
čp. 593, ul. Na Sídlišti).

11.  Schválilo prodej výše podílu 12/
177 pozemku parc. č. 896/1 (4835 
m2), parc. č. 896/4 (173 m2), parc. 
č. 896/5 (1994 m2) a parc. č. 896/6 
(298 m2) – vše v k. ú. Kouty u Bo-
jiště, za cenu 30 Kč/m2 vlastníku 
hotelu LUNA v Koutech.

12.  Schválilo převod pozemků ohled-
ně popelnicových přístřešků v uli-
ci Na Bradle.

13.  Schválilo prodej částí pozemku 
parc. č. 363/1 v k. ú. Leštinka 
u Světlé n. S. z důvodu zříze-
ní příjezdové komunikace k RD 
čp. 14 v Leštince a uvedení do 
právního stavu.

14.  Schválilo záměr prodeje – vyhlá-
šení 3. kola městské soutěže na 
prodej:

  • části pozemku parc. č. 1226/2 
o výměře 184 m2 v k. ú. Horní 
Bohušice, 

  • bytu č. 16/2 o velikosti 1+1 s po-
dílem 541/4899 na společných 
částech domu čp. 16 a pozem-
ku parc. č. st. 582, v k. ú. Horní 
Bohušice, obci Světlá n. S., části 
obce Josefodol.

15.  Schválilo záměr prodeje částí 
pozemků parc. č. 370/31, 370/32, 
370/33, 356/2, 370/34, 370/35, 355, 
vše v k. ú. Světlá n. S. – plocha 
č. 3 v podnikatelské zóně Na Roz-
koši.

16.  Schválilo Dodatek č. 4 ke zřizova-
cí listině Technických a bytových 
služeb města Světlá n. S., týkající 
se nabývání majetku do vlastnic-
tví příspěvkové organizace.

17.  Odložilo projednání záměru vstu-
pu města Světlá n. S. do Národní 
sítě Zdravých měst do příštího za-
sedání ZM a uložilo OMIRR pro-
věřit současné podmínky a výho-
dy vstupu (s uvedením příkladů). 

18.  Neschválilo záměr zřídit sociální 
fond.

19.  Neschválilo změnu jednacího 
řádu ZM.

20.  Zvolilo tyto členy finančního vý-
boru: Jindřich Chlad, Věra Hla-
váčková, Jiří Adam, Jiří Říha, Ja-
roslava Wagnerová, Jiří Hudera.

21.  Zvolilo tyto členy kontrolního vý-
boru: Lenka Vávrová, Josef Adam, 
Pavel Mašek, Vlastimil Špatenka, 
Eva Kořínková, Josef Havel.

22. Rozhodlo zřídit osadní výbory 
v těchto místních částech měs-

ta Světlá n. S.: Kochánov, Horní 
Dlužiny, Dolní Dlužiny, Horní 
Březinka, Dolní Březinka, Jose-
fodol, Závidkovice, Radostovice, 
Benetice, Opatovice, Mrzkovice, 
Lipnička, Žebrákov a Leštinka. 
ZM uložilo tajemníkovi MěÚ za-
jistit provedení voleb do osadních 
výborů ve výše uvedených míst-
ních částech.

23. Schválilo poskytnutí 10 tis. Kč 
z rezervy rozpočtu města Světlá 
n. S. pro FK Bohemia na přere-
gistraci hráčů.

24.  Schválilo termíny řádných zase-
dání ZM v roce 2011 následov-

ně: 26. 1., 23. 2., 27. 4., 29. 6., 
21. 9. a 7. 12.

25.  Schválilo plán činnosti finančního 
výboru na rok 2011. 

Úplné znění usnesení zastupitelstva 
města najdete na webových stránkách 
města www.svetlans.cz (městský úřad 

– samospráva – usnesení zastupitel-
stva). Občan města, který dosáhl věku 
18 let, má právo nahlížet do zápisů 
a usnesení z jednání zastupitelstva 
města na podatelně MěÚ.

Mgr. Jan Tourek
 starosta města

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

DEN SVOZU: od 4. 1. do 17. 1. 
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ  

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

cí U Stromečku u sběrného hnízda
 • Jelenova ulice – parkoviště proti 

ZŠ
 • Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

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

u sběrného hnízda
 • Na Sídlišti – u trafostanice 

u čp. 933

Martina Uhrová
vedoucí skládky a sběrného dvora

Obnovení žádosti o byt 

Všem, kteří mají žádost o byt ve-
denou na Městském úřadu ve Světlé 
n. S.,  připomínáme, že od 3. ledna do 
31. ledna 2011 je stanoven termín na 
obnovení žádostí. Toto je možné pí-
semně, případně osobně na MěÚ u pa-
ní Jaroslavy Holoubkové. Neobnovené 
žádosti budou automaticky vyřazeny 
z evidence.

MěÚ Světlá n. S.
bytová agenda
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Děkanský chrám sv. Václava, 
mučedníka

Již déle než deset let se prostřed-
nictvím tohoto seriálu touláme 
křížem krážem po městě, pátráme 
po nejstarší historii jednotlivých 
domů, jejich stavebních proměnách 
a předchozích majitelích. Při našem 
pomyslném putování proti prou-
du času se tentokrát vrátíme zpět 
o více než 65 let a prostřednictvím 
dobových fotografií navštívíme dům, 
v němž se po dlouhá staletí setkávají 
obyvatelé města i jeho blízkého okolí, 
zdejší děkanský chrám sv. Václava, 
mučedníka.

Kriminalita na Světelsku

V pátek 26. 11. v odpoledních ho-
dinách byl policejní hlídkou ve Světlé 
n. S. kontrolován 53letý řidič osobního 
vozidla. Provedenou orientační decho-
vou zkouškou mu bylo naměřeno 1,87 
promile alkoholu v dechu. Na místě 
mu byl zadržen řidičský průkaz a další 
jízda mu byla zakázána. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Další řidič, tentokrát žena, byla 
v sobotu 27. 11. krátce po 22. hod. kon-
trolována policejní hlídkou ve Světlé 
n. S. V tomto případě policisté zjistili, 
že 21letá řidička z Blanenska má do 
listopadu 2011 vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Je podezřelá ze 
spáchání přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí.

V pátek 3. 12. ve večerních a nočních 
hodinách proběhla na Havlíčkobrodsku 
akce zaměřená zejména na kontrolu 
zákazu podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let. Policisté kontro-
lovali restaurační zařízení ve Světlé n. S., 
Ledči n. S., Golčově Jeníkově, Přibyslavi 
a Chotěboři. Akce se zúčastnili policisté 

Nový policejní ředitel

Krajské ředitelství policie kraje Vysoči-
na má od středy 1. prosince 2010 nového 
ředitele. Na základě výsledků nabídkové-
ho řízení se jím stal dosavadní statutární 
zástupce – náměstek krajského ředitele 
pro vnější službu plk. Mgr. Miloš Trojá-
nek. Ve funkci nahradil plk. Mgr. Josefa 
Bačkovského, který dnem 30. listopadu 
2010 odešel po 31 letech a 90 dnech ak-
tivní služby v policejním sboru ze služeb-
ního poměru do civilu.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

pořádkové a dopravní služby, služby 
kriminální policie a vyšetřování a také 
dva pracovníci městských úřadů (OS-
POD). Během pětihodinové akce bylo 
zkontrolováno více než 300 osob. U čty-
řech osob mladších 18 let bylo zjištěno 
požití alkoholických nápojů. Tři dívky 
nadýchaly do 0,5 promile, u mladíka 
policisté naměřili hodnotu přes jedno 
promile. Pracovnice OSPODu provedla 
na místě s mladistvými pohovor. Poli-
cisté zaevidovali dva přestupky na úse-
ku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi a na místě uložili dvě 
blokové pokuty. Během policejní akce 
nedošlo k narušení veřejného pořádku 
ani jiné mimořádné události.

Policisté z Obvodního oddělení 
Světlá n. S. zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z trestných činů 
výtržnictví a ublížení na zdraví. Ve 
čtvrtek 9. 12. hodinu po půlnoci 38letý 
muž z Havlíčkobrodska v baru ve Wol-
kerově ulici po předchozí hádce strčil 
oběma rukama do 40leté ženy, která 
poté upadla na podlahu a při pádu 
utrpěla lehké zranění. K uvedenému 
jednání došlo za přítomnosti dalších 
hostů baru.

Ve čtvrtek 16. 12. v nočních hodi-
nách neznámý pachatel v restauraci 
v Sázavské ulici využil nestřeženého 
okamžiku a ze stolu odcizil pánskou 
peněženku. Spolu s ní zmizela fi-
nanční hotovost, doklady, tři platební 
karty a různé slevové karty. Poškoze-
nému vznikla škoda ve výši nejméně 
7 900 Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

V přetěžké době německé okupace 
byla firmou Foto-fon vydána dopisnice 
s dvojím názvem Swietla a. d. Sasau 

– Světlá nad Sázavou, jejíž fotografie 
– stejně jako snímek z loňského roku, 
zachytila pohled na západní průčelí 
chrámu. Rok ani den jejího vzniku se 
zatím zjistit nepodařilo, omítku se svět-
lým lemem měl kostel již v roce 1938. 
Jak ukazují věžní hodiny s ciferníkem 
s římskými číslicemi, byla tato fotogra-
fie pořízena o půl deváté ráno. 

Atmosféra starých časů na nás dýchá 
z kamenného dláždění z kočičích hlav, 
rozpadající se zdi, jíž byl kdysi obehnán 
kolem kostela se rozprostírající hřbitov, 
i důvěrně známých soch sv. Floriána 

a sv. Barbory, které vyhlížejí o mnoho 
lépe než dnes. Vchod do chrámu, který 
působí ani ne tak nádherou stavby jako 
svou starobylostí a rázovitostí (Panora-
ma církevních památek, duben 1941), 
bohužel zakrývají stromy.

Jedinečný pohled se však naskýtá 
na početná barokní okna v bočních 
lodích. Důvod jejich postupného mize-
ní neznáme. Tou dobou ještě zazděné 
okno u Božího hrobu bylo obnoveno 
až v roce 1971, ale současně bylo zru-
šeno okno v horní části lomeného štítu, 
které můžete dnes vidět, jak ukazuje 
fotografie Ing. Vladimíra Kunce z ro-
ku 2009, v půdním prostoru severní 
boční lodi. 
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Interiér kostela na staré fotografii

Dovnitř nahlédnete díky nedatované 
fotografii z Pamětní knihy světelského 
děkanství. Všimněte si, že na svém 
místě jsou již všechny oltáře, kazatelna, 
lavice, veliký krucifix, oba staré obrazy 
v presbytáři i osvětlovací ramínka.

I kdysi poutala pozornost návštěvní-
ků především gotická okna v presbytáři 
s barevnými obrazy patrona kostela 
sv. Václava, Panny Marie a sv. Josefa. 

Památná historická dlažba nebyla v té 
době pokryta kobercem a presbytář od 
hlavní lodi oddělovala více než 140 let 
stará umělecky provedená ozdobná že-
lezná mříž. Se zájmem bychom si pro-
hlédli i rostlinným dekorem vyzdobená 
žebra klenby presbytáře či bělostné 
antipendium s malovaným květinovým 
motivem zakrývající jednoduchou 
menzu hlavního oltáře. Kromě svíček 
a obvyklé květinové výzdoby bychom 
na hlavním oltáři, stejně jako na oltá-
řích bočních, objevili latinsky psané 
mešní tabulky, neboť mše v té době 
byly slouženy výhradně v latinském 
jazyce. Na oltáři sv. Josefa navíc stála 
soška Jezulátka. 

Přehlédnout se nedá ani visacím zám-
kem opatřená plechová kasička, kterou 
vidíme na lavici blízko vchodu. Starších, 
pro nás něčím zvláštních, tou dobou 
používaných věcí, tu byla spousta. Mno-
hé z nich jste mohli vidět na nedávné 
výstavě církevních předmětů v Muzeu 
Světelska. 

Podobně jako my by se divili i tehdejší 
farníci a obyvatelé Světlé, kdyby se ocitli 
v chrámu dnes. Nikdy totiž neviděli jeho 

interiér v takovém lesku, záři a nádheře, 
kterou mu vrátila nedávná odborná re-
staurace oltářů, kazatelny, Božího hro-
bu, křtitelnice i erbů na stěnách hlavní 
lodi. V úžasu by zůstali stát nad dneš-
ními nádhernými vitrajemi na oknech 
v presbytáři, číselníkem umístěným na 
kazatelně a nejnověji i nad kamerou 
a LCD obrazovkami v bočních lodích, 
pořízenými z peněžních darů místních 

podnikatelů v roce 2009. 
Se zájmem by si prohlédli 
moderní obětní stůl i ko-
berec položený v červnu 
roku 2008. Rádi by určitě 
vystoupali i na věž, aby 
uviděli současné zvony 
s elektrickým pohonem. 
Rekonstrukci jejich elek-
trických součástí provedla 
firma Jiří Kopečný Olo-
mouc 10. srpna letošního 
roku. 

Určitě by se i na mnohé 
ptali. Třeba proč na kříži 
v průčelí chybí korpus 
Ježíše Krista? Jak se při-
hodilo, že má socha sv. 
Jana Nepomuckého ura-
žené prsty na ruce, kam 
se poděla světcova kovová 
svatozář s pěti hvězdička-
mi či kam zmizel prastarý 
kamenný chrlič z opěrné 
zdi naproti tehdejšímu 
Rokosovu pekařství (dnes 
turistické informační cen-
trum)? 

Pohlednice ze 40. let minulého století Současný pohled na kostel Pohled na okna v půdním prostoru 
severní boční lodi

S rychle letícím časem mizí mnohé. 
Jedno však musí i do budoucnosti zůstat. 
Úcta k dědictví, které nám zanechali 
naši předkové. Děkanský chrám sv. Vác-
lava je vzácným dědictvím, které je po-
třeba zachovat. 

Mgr. Alena Křivská
Foto: archiv (2), 
Ing. V. Kunc (1), 

J. Vála (1)



Světelský zpravodaj leden 2011 strana 8 strana 9 leden 2011 Světelský zpravodaj 

Úspěch žáků v deskových hrách

Díky ledečskému Středisku volného 
času se mohli v průběhu října žáci zá-
kladní školy v Lánecké ulici seznámit 
s novými deskovými hrami Ubongo 
a Pentago. Po jednodenním seznamová-
ní a následném měsíčním procvičování 
se čtyři žáci této školy zúčastnili 19. lis-
topadu krajského kola Mistrovství ČR 

Zápis prvňáčků se blíží

ních škol (www.zskomenskehosns.cz; 
http://zslanecka.svetlans.cz), případně 
na webových stránkách našeho města 
(www.svetlans.cz). 

Zájmem města je naplněnost obou škol, 
neboť do nich investuje nemalé prostřed-
ky a jejich vybavenost je na vysoké úrovni. 
Dovoluji si proto, vážení rodiče, připome-
nout školské obvody, pod které vaše děti 
svým bydlištěm patří a kde je povinností 
školy je k základní výuce přijmout. 

Školský obvod:

1. Základní školy Světlá n. S., 
Komenského 234:

 ulice: Sázavská, Dolní, Nové město, Na 
Sídlišti, Lánecká (od náměstí po vi-
adukt), Horní, náměstí Trčků z Lípy, 
Jelenova, Komenského (po trať), Poš-
tovní, Pěšinky, Nádražní, Kolovrato-
va, Čapkova (od Nádražní po trať), 
Josefodolská, Haškova, Wolkerova, 
Zámecká, Malostranská, Nerudova 

 místní části: Leštinka, Mrzkovice, Dol-
ní Březinka, Kochánov, Radostovice, 
Závidkovice, Lipnička

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

klubovny

Program na leden: v lednu nás čeká 
pohádka Dvanáct měsíčků

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
Úterý:  18:30 hod. 
 Večerní tvořivá dílna 
Středa:  8:30 – 11 hod.
 Volná herna
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší
Pátek:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší

Keramická dílnička: 
Kachle – čtyři roční období
Výtvarná dílna (dopolední):
7. 1.  tiskátka – jahody
14. 1. koláž – zima
21. 1.  jaro – sejeme
28. 1.  oheň 

Zveme vás na dětský karneval, který připravu-
jeme na sobotu 12. února od 14 hod.
ve Společenském sále ve Světlé n. S.

2. Základní školy Světlá n. S., 
Lánecká 699:

 ulice: Na Bradle, U Rybníčku, Za-
hradní, Lánecká ul. (od viaduktu 
nahoru), Rozkoš, V Polích, Příčná, 
Panuškova, Havlíčkova, Vysočan-
ská, Sklářská, U Stromečku, Na 
Úvoze, Sadová, Zahrádecká, Nad 
Cihelnou, Havířská, Komenské-
ho (od trati), Krátká, Revoluční, 
Zelená, Nad Tratí, Čapkova (od 
trati nahoru), Nová čtvrť, Boženy 
Němcové, Na Hrázi, F. A. Jelín-
ka, J. J. Staňka, Pplk. Hradeckého, 
Dolní Bohušice, Horní Bohušice, 
U Dílen, Kamenická, Školní, Pod 
Kadlečákem, Vodárenská

 místní část: Josefodol,  Dolní Dlužiny,  
Horní Dlužiny,  Žebrákov,  Opato-
vice,  Horní Březinka,  Benetice

Těšíme se na naše malé prvňáčky 
a přejeme jim úspěšné zahájení školní 
docházky.

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Jaroslav Vála

Tak jako každý rok proběhne počát-
kem února zápis dětí do prvních tříd 
našich základních škol. Chtěla bych Vás 
proto upozornit na dny otevřených dveří, 
které v obou školách probíhají, dále na 
různé akce, kterých se můžete se svý-
mi dětmi zúčastnit. Veškeré informace 
o probíhajících a připravovaných akcích 
najdete na webových stránkách základ-

v deskových hrách v Ledči n. S. Kraj-
ské kolo prověřilo dovednosti hráčů ve 
hrách Carcassonne, Pentago a Ubongo. 
Všichni čtyři světelští zástupci soutěžili 
ve hře Ubongo. V této hře není hlavní 
být nejrychlejší, přestože každé kolo 
je nemilosrdně odměřováno pískem 
v přesýpacích hodinách.  Úspěšný hráč 
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musí být především bystrý a musí umět 
takticky přemýšlet. 

Navzdory krátkému času, po který 
měli žáci hru před soutěží k dispozici, 
podařilo se jim uspět v konkurenci se 
zkušenějšími soupeři. Žákyně 6. třídy 
Barbora Tylichová se umístila v kate-
gorii do 15 let na 3. místě. Žák 5. třídy 
Vít Hemerka v kategorii do 10 let vy-
bojoval stříbrnou medaili a postoupil 
do celorepublikového kola Mistrovství 
ČR v deskových hrách, které se konalo 
27. listopadu v Praze. V tomto kole se 
mu již proti soupeřům z dalších krajů 
prosadit nepodařilo.

Veronika Skálová
vychovatelka ŠK

Vpravo Vít Hemerka

Adventní čas a jarmark 
v ZŠ Lánecká

Víte, co mají společného? No přece 
určitý druh vzájemné pomoci jeden 
druhému a hlavně dělání radosti jeden 
druhému! Již několikátým rokem patří 
vánoční jarmark neodmyslitelně k naší 
škole a každým rokem přivítá víc a víc 
návštěvníků. 

S jeho přípravou žije škola  mnoho 
dní dopředu. Zapojují se děti ze všech 
tříd a ročníků, učitelé i ostatní za-
městnanci, aktivizují se mnozí ochotní 
rodiče. A tak se peče, zdobí, shání, 
vyrábí – zkrátka dělá se všechno proto, 
aby bylo co nabídnout k občerstvení, 
prodeji či jen potěše srdce a duše.

Ve čtvrtek 9. prosince se do vánočně 
vyzdobené školy začali trousit první 
návštěvníci jarmarku už před pat-
náctou hodinou – krátce po ní se už 
hrnuly zástupy. I v občasné tlačenici, 
chvályhodně svědčící o velkém počtu 
příznivců školy, padala vlídná slova 
a hřály spokojené úsměvy. Vždyť bylo 
co nabídnout! Za doprovodu reprodu-
kované vánoční hudby se improvizo-
vané prodejní stánky prohýbaly pod 
nabízeným zbožím ryze domácí ▶
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Vánoční dílny v ZŠ v Komenského ulici

Ve třídách 1. stupně…
Své dojmy ze zajímavě stráveného 

dne sdělují žáci třetích tříd:
Jako každý rok se u nás na škole 

v Jelenově ulici konaly vánoční dílny. 
(Dan) Každá třída se připravila na 
výrobu vánočních ozdob, perníčků 
a čertů. Vyrábělo se z papíru, chleba 
i z přírodnin. (Honzík) 

Naše třída III. A se rozhodla s dětmi 
vyrábět sáčky na výrobky. (Dan) Vy-
zdobili jsme si třídu a starší spolužáci 
ze 2. stupně nám připravili papírové 
sáčky. (Katka)

Připravili jsme si ubrus, štětce 
a bramborová tiskátka s vánočními 
motivy. (Veronika) Paní učitelka nám 
do skupin rozlila různé barvy. (Ště-
pánka) 

Než děti a učitelé z mateřinek přišli, 
vyráběli jsme vánoční přání a jiné 
výrobky. (Anetka) Konečně jsme se 
dočkali a děti přišly. Každý jsme si 
k sobě vzali jedno dítě, se kterým jsme 
pracovali. (Filip) Já jsem si vybral 
malou holčičku Terezku. Byl jsem 
sice upatlán, ale bavilo to děti z mateř-
ských škol a nás také. (Vojta) 

Když vánoční dílny skončily, celou 
třídu jsme uklidili a kdo měl ještě 

výroby a adventního charakteru. 
Hodné obdivu byly důkazy šikovnosti 
žáků i ochotné spolutvůrčí činnosti ro-
dičů: vánoční pečivo, krásně zdobené 
perníčky, sváteční přáníčka, upomín-
kové předměty a dárečky… Nejen ruce 
dětí, ale i dospělých si mohly ověřit 
svou šikovnost v nainstalovaných 

„uměleckých dílničkách“ a své výrob-
ky si odnést s sebou domů.

Postaráno bylo i o občerstvení. Pro 
dospělé vinný punč, pro malé čaj a vá-
noční cukroví. Pochvalu sklidily grilo-
vané klobásy, jejichž vůně soupeřila 
s chutným ražniči.

Myslíme si, že tato školní akce má 
význam právě v adventním čase, kdy 
má člověk trochu zvolnit své nasa-
zení, rozjímat a věnovat trochu času 
druhým...

Žáci 3. A a 8. A ZŠ Lánecká

▶ Mikulášská nadílka

3. prosince byli v naší škole tři čerti, 
jeden Mikuláš a anděl. Hodně jsme 
se lekli, protože čerti řehtali řetězy. 
Všem nám čmárli na tvář černou nebo 
červenou barvou a prohlíželi nám 
žákovské knížky. Mikulášovi jsme 
všichni  zazpívali písničku a některé 
děti přednášely vánoční básničky. Na 
oplátku pro nás měli čerti připravené 
hádanky a anděl přečetl hříšníky, kte-
ré měl zapsané ve velké knize. Přesto-
že čerti měli s sebou uhlí, každý z nás 

C

dostal čokoládový penízek. Moc se 
nám to líbilo.

Anna Pejcharová, 4.b ZŠ Komenského

chvilku, vyrobil si svůj vánoční sáček. 
Barvy a tiskátka jsme znovu připravili 
pro děti a rodiče, kteří přišli odpoled-
ne. (Pavel)

***
Připravovat vánoční dílny jsme 

začali už v listopadu. Nejdříve jsme 
vymysleli, že si ze III. B  uděláme 
pravé peklo, a to se nám také podařilo. 
Vyrobili jsme pavouky, netopýry, na-
malovali obrázky čerchmantů a okna 
jsme vyzdobili papírovými čertíky. 
(Magdalénka)  Všude jsme navěsili 
opravdové pytle, papírové i železné 
řetězy a nakonec jsme nainstalovali 
kotel nad ohniště a trůn pro Lucifera. 
(Péťa) 

Ve čtvrtek 2. prosince jsem vůbec 
nemohl dospat, vstával jsem proto už 
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Z domova pro seniory

Ve středu 24. listopadu se v rámci Uni-
verzity slunečního věku uskutečnila po-
slední přednáška letošního ročníku. Na 
téma první pomoc přednášel zdravotník 
Rychlé záchranné služby Martin Šupka 
a podle ohlasů našich studentů se jedna-
lo o nejlepší přednášku tohoto ročníku.

Ve čtvrtek 25. listopadu jsme v našem 
domově přivítali velmi šikovnou aran-
žérku paní Ježkovou i s její pomocnicí. 
Obě dámy nám předvedly neuvěřitelné 
vánoční aranžmá a dekoraci. Naši oby-
vatelé si mohli též vyzkoušet nějakou 
tu vánoční dekoraci sami zhotovit. Bylo 
to velmi příjemné odpoledne, které nás 
velmi mile naladilo na nadcházející dobu 
adventu. 

V úterý 30. listopadu se uskutečnila 
naše další Kavárnička, tentokrát za 
hudebního doprovodu živé hudby z Pel-
hřimova. 

v šest hodin ráno. (Ondra) Ve třídě 
jsme se převlékli za čerty a paní uči-
telka nám namalovala obličeje a ruce 
černými barvami. (Jakub)  

Promítali jsme si prezentaci čertov-
ských obrázků s písničkami a potom 
k nám přišly děti z mateřských škol. 
Seděli jsme u kotle, říkali jsme jim 
básničky a pak jsme jim pomohli 
s výrobou papírových čertů na špejli. 
(Martin) Školkáčci si je vybarvili a my 
jsme k nim přilepili ocas a špejli. Na-
konec se šli podívat k holkám čerticím 
do čertovské knihovny. (Sebastián) 

Paní učitelka nám dovolila jít na 
oběd v maskách, cestu  jsme si proto 
náramně užili. (Vojta) Lidé, kteří šli 
kolem nás i ti v autech se lekli, co to 
jde za čertovskou třídu. (Klárka)

Po návratu do školy jsme čekali na 
příchod dalších dětí a našich rodičů. 
Společně jsme vyráběli čertovskou 
hračku a promítali si čertovskou pre-
zentaci. Všichni byli pohoštěni kávou, 
čajem, vánočkou (v pekle mouchami, 
šváby a ještěrkami). (Péťa)

Tento den se mi moc líbil a chci 
poděkovat rodičům, že mi dovolili zde 
být až do večera a učitelkám, že tento 
den vymyslely. (Magdalénka) 

***
Také my děkujeme všem rodičům 

svých žáků za podporu nejen při pří-
pravě této školní akce. 

H. Štercová a E. Dušková, 
třídní  učitelky

…a ve třídách 2. stupně
Na 2. stupni Základní školy v Ko-

menského ulici 20. prosince žáci 

připravili pro sebe, své mladší spo-
lužáky i veřejnost zajímavý vánoční 
projekt. Každý žák si bez ohledu na 
třídu vybral vlastní rozvrh tak, aby 

během dopoledne mohl vystřídat čtyři 
pracoviště. Zněla Rybova Česká mše 
vánoční, zpívaly se koledy, učily se 
irské tance, vyráběly různé vánoční 
ozdoby, žáci zkoušeli malovat na sklo, 
nacvičoval se živý Betlém, zařazen byl 
i zimní orientační běh. 

Ve Sportovním centru v Pěšinkách 
proběhl současně Vánoční turnaj ve 
stolním tenise. Tímto bychom také 
rádi poděkovali vedení oddílu stolní-
ho tenisu, že nám umožnil využít své 
nové zařízení. 

A výsledek? Samé povedené výrob-
ky a příjemná předvánoční atmosféra. 
V naší škole podobné projekty zařazu-
jeme pravidelně. Společně se učí starší 
žáci s mladšími, což příjemně změní 
školní rutinu a zároveň vede ke zlepšo-
vání celkového školního klimatu.  

Mgr. Jiřina Dvořáková, 
projektová vedoucí

Foto: Mgr. Jan Mikeš

Ve čtvrtek 2. prosince se u nás roz-
poutalo hotové peklo na zemi. Náš 
domov totiž navštívil Mikuláš se svou 
družinou. Čerti řádili jako o život, do-
konce některé obyvatele nasoukali do 
pytlů a chtěli nám je odnést, ale my 
jsme je nedali. A tak i přes snahu čertů 
jsme nakonec zůstali všichni pěkně na 
zemi a i drobný dáreček od Mikuláše 
jsme dostali. Mikuláš i se svou druži-
nou se s námi rozloučil s přáním všeho 
dobrého a se slovy, že se na nás těší zase 
napřesrok.

V neděli 5. prosince jsme navštívili 
akci pořádanou kulturním zařízením 
KyTICe A možná přijde i Mikuláš. Naši 
obyvatelé navštívili nejenom trhy, které 
se konaly na náměstí a kde bylo možno 
nalézt i stánek s výrobky našich klientů, 
ale i středověké podzemí, kde se to čerty 
v čele s Luciferem jenom hemžilo. ▶
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Na kolech podél Rýnu a Mosely 

(dokončení)
V noci na pátek jsme se vyspali, i když 

byla trochu „kosa“. Vypadá to, že bude 
hezky a navíc bychom měli mít podporu 
větru. Jenže, jak už to tak bývá, on se 
do zad moc nepředře. Vracíme se zpět 
stejnou cestou na Bruggy a Gent, který 
máme v úmyslu detailněji si prohlédnout. 
Už od Brugg je jasné, že denní příval 
vody bude i dnes. A vypadá, že velice 
kvalitní. Z obou stran vidíme bouřky 
s provazy deště. Je jenom otázka času, 
kdy budeme zalití i my. 

A už je to tady, zajíždíme pod most 
a alespoň poobědváme. Jenže to bychom 
museli obědvat každou půlhodinu. Tak se 
přískoky, jinak se to nedá nazvat, blížíme 
do Gentu. Tam nás chytla opravdu průtrž. 
Tak ze slibované klidné prohlídky zase 
nic moc není. Jsme rádi, že natrefíme 
cyklostezku podle Šeldy. Najednou je 

krásně a sluníčko peče, ale je pichlavé. 
Vypadá to, že bude zase pršet. Ale co, 
hlavně když je teplo. Podle řeky dojede-
me až do města Wetteren. Tam doplňu-
jeme v Lidlu zásoby a míříme na Lede. 
Ovšem ještě než opustíme Wetteren, do-
slova nás vtáhne turecký bufet s kebabem. 
Máme vyřešenou večeři. Stojí čtyři eura 
a je toho pořádná porce naprosto odpoví-
dající ceně. 

Pomalu se blíží večer a my zalézáme 
do poměrně hustého lesíka. Večer Vašek 
lepí další díru v zadním kole a nadává, 
protože má plášť plný drobných střípků. 
Dnes je snad nejteplejší večer, svítí slun-
ce a mokrý stan krásně osychá. Ujeli jsme 
105 km.

V sobotu vstáváme za střelby. Není to 
vtip, někde mezi polemi se ozývají rány 
a my se jen modlíme, aby to bylo dost 
daleko. Raději rychle balíme, posnídáme 

cestou. Projíždíme Aalstem a na jeho 
kraji má Vašek opět prázdné zadní kolo. 
U jedné benzinky lepíme – v plášti je 
další střep. To už začíná být k vzteku. Na 
to, že je nový, nám připadá měkký jako 
bláto. 

Po včerejším teplém večeru ani pa-
mátka, je zima a fouká studený vítr. Po 
vedlejších silnicích objíždíme Brusel. 
Naším cílem je Waterloo a Butte du Lion. 
Bitva u Waterloo v roce 1815 znamenala 
definitivní Napoleonův konec. Monu-
mentální památník je za vstupní branou 
a samozřejmě za eura. Spokojujeme se 
s prohlídkou přes plot. 

Odjíždíme směrem na Genape a poté 
na Villers la Ville s ruinami jednoho 
z největších klášterů zaniklých za napo-
leonských válek. Roviny jsme nechali za 
sebou, hezká krajina, pěkné silnice, nic 
nechybí ke spokojenosti. Dokonce snad 

Akce to byla mimořádně zdařilá 
a ještě více nás navnadila na blížící se 
Vánoce. Ty se blížily mílovými kroky, 
a tak i v našem domově voněly perníčky, 
linecké cukroví či vanilkové rohlíčky 
a neopomněli jsme ani na výrobu věnců 
a svícnů.

Ve čtvrtek 9. prosince se naši obyvate-
lé vydali na vánoční jarmark do Základ-
ní školy v Lánecké ulici, tuze se jim tam  
líbilo a  obdivovali zejména šikovnost 
tamních dětí.

V sobotu 11. prosince bylo možno na 
vánočních trzích najít stánek s výrobky 

našich klientů. I tento stánek byl zdařilý 
a mnoho výrobků se zde prodalo.

Ve čtvrtek 16. prosince proběhlo 
slavnostní zakončení čtvrtého ročníku 
Univerzity slunečního věku. Svým 
povídáním o Vánocích je zahájil farář 
Marek Marcel Šavel společně s pracov-
nicí místní knihovny Jiřinou Roženskou. 
Poté již následovalo slavnostní předání 
diplomů, medailí a závěrečného sborní-
ku, to vše z rukou ředitele Josefa Hnika. 
Celé slavnostní odpoledne bylo završe-
no a ukončeno za hudebního doprovodu 
pánů Čecha a Hrocha.

Text a foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Mikuláš se svou družinou Na konci návštěvy podzemí

▶
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ani nezmokneme. Večer nalézáme místo 
v lese, pár metrů od dálnice. Její hluk 
nám nevadí, po chvíli ho nevnímáme 
a v noci je to tak monotónní, že to spíše 
uspává. Ujeli jsme 109 km.

První město na nedělní trase je Namur. 
Sídlí zde valonský parlament a valon-

ská vláda. Sídlo parlamentu se nachází 
v Grognonu, historickém jádru města na 
soutoku řek Maas a Sambra, a vláda sídlí 
v budově Élysette na protějším břehu 
řeky Maas. 

Ještě před příjezdem do města zase 
začíná pršet. V pláštěnkách se jede nanic, 
tak doufáme, že to zase bude jenom na 
chvíli. Jenže to je jen zbožné přání. Prší 
více či méně celé dopoledne. 

Jedem určitě hezkou krajinou, ale 
vidíme tak na 100 metrů. Za městem 
Ciney obědváme. V euforii sundáváme 
pláštěnky, ale jen na chvíli. Potom se 
spustilo opravdu boží dopuštění. Jet se 
v tom nedá, a tak v Rochefortu stojíme 
v čekárně a mrzneme. Nejen, že lije, ale 
teploměry u silnic ukazují mezi 13 až 
15 °C. Po hodině trochu polevuje, tak je-
deme dál. Na náměstí je šipka ke kempu, 

odbočujeme a za chvilku už stojíme na 
recepci. Ujeli jsme 67 km, kape z nás jak 
z celého vodnického oddílu. Pan domácí 
nám ukazuje, kam postavit stan a až prý 
budeme mít hotovo, můžeme si sednout 
do společenské místnosti. Toho rádi 
využijeme. Když nás vidí, pouští topení 

a buďte si tady jak dlouho chcete. Prostě 
paráda, dokonce usušíme skoro všechny 
věci. Venku pořád lije. Když jdeme spát, 
máme ve stanu potopu, přece jen už něco 
pamatuje. 

V pondělí ráno, podle šumění zvenku, 
nikam nemusíme chvátat. Tak posnídáme 
ve spacáku a zatím vymýšlíme plán, jak 
strategicky sbalit a alespoň  nějaké věci 
zachovat suché.

Pak vše nataháme pod střechu k recep-
ci. Tam je alespoň trochu šance na přebrá-
ní věcí a relativně pohodlné sbalení. Jsme 
tam za atrakci.

Jedeme po deváté, déšť už není tak pro-
tivný, protože jenom normálně prší. Cesta 
ale ubíhá pomalu, přece jen to takhle stojí 
za starou bačkoru. Přes Saint Hubert je-
deme na Laneuville. Na naší mapě nejsou 
ani zdaleka všechny vesničky, takže nám 

na křižovatkách často nezbývá, než jet 
podle citu. A také se ptát, ale po zkuše-
nostech z dřívějška s určitou opatrností. 
Dnes se nám to hodně vyplatilo, dvakrát 
nás poslali v podstatě do háje. Tam jsme 
potom jeli podle svého, ale ten vnitřní boj, 
než se naše rozhodnutí potvrdilo. Potom 

jsme najeli na hlavnější silnici a už to 
bylo jasné. Na hranici s Lucemburskem 
je to asi tak 15 km. V Martelange zasta-
vujeme u nějakého tarasu a doplňujeme 
vodu. Jsme před policejní stanicí. Jeden 
policista zrovna myje auto. Vidí nás a na-
bízí nám vodu. S díky přijímáme. Když 
dojedeme na hranice, vidíme na jedné 
ulici všechny benzínky, co si jen dovede-
me představit. A cena benzínu 1,14 eura. 
Neuvěřitelné.

U cedule děláme nezbytné foto a vy-
rážíme. Po pěkné silnici zdoláme první 
táhlé stoupání v Lucembursku. Projede-
me obcí Rambrouch a zajíždíme do lesa 
na nocleh. Stačíme tak akorát postavit 
stan a polévku už dovařujeme při dalším 
větším přídělu vláhy. Prší opět celou noc. 
Ujeli jsme 89 km.

V úterý ráno využíváme chvíle bez 
deště a balíme. Bez pláštěnek ujedeme 
alespoň 10 km. To je super. Krajina je 
tu kopcovitá. Nejsou to žádné krpály, ale 
buď jedeš nahoru nebo dolů. Nic mezi 
tím. Na kraji hlavního města Lucemburk 
dofukujeme vozík a Vašek nevěřícně zírá 
na plášť zadního kola. Už z něho pomalu 
létají cucky. Je nad slunce jasnější, že ten 
do Koblenze nemá šanci dojet. Tak při 
prohlídce města navíc hledáme prodej-
nu kol. Do této doby jsme je viděli na 
každém rohu, teď se snad někam scho-
valy. Prohlížíme si město, ale moc nás 
to nebaví, je zima a navíc fouká studený 
vítr. Fotíme katedrálu s kryptou  českého 
krále Jana Lucemburského. Potom raději 
vyrážíme, chceme se alespoň trochu za-
hřát šlapáním.

V Sandweileru se na nás usmálo štěstí 
a my kupujeme nový plášť. Vašek ho chce 
přehodit až večer v kempu. Máme 

Waterloo

Na belgicko-lucemburské hranici Příjezd k Mosele

Oprava na cestě

▶
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Městské kino Světlá nad Sázavou
Leden

Pátek 7. 1., 19.30
Občanský průkaz (ČR) 137´
Tragikomedie
O tom, jací jsme byli 
v sedmdesátých letech minulého 
století, kdy big beat a dlouhé vlasy 
byly rebelií proti husákovskému 
socializmu, kdy k průšvihu stačil 
i natržený občanský
průkaz nebo jen ty dlouhé vlasy. 
Hrají: L. Kovář, A. Geislerová

Vstupné: 70 Kč
Přístupný

Neděle 9. 1., 19.30
Benga v záloze (USA) 107´
Akční komedie
Nejdrsnější a nejoblíbenější 
poldové široko daleko dostanou 
příležitost, jaká se naskytne  
jednou za život. Mají ale na to, aby 
se jí chopili? 
Hrají: W. Ferrell, M. Wahlberg

Vstupné: 70 Kč
Od 12 let

Pátek 14. 1., 17.30
Já, padouch (USA) 95´
Animovaná komedie
Udržet se na špici světového 
zločinu dá pořádnou fušku. 
Největší zloduch pod sluncem 
teprve pod vlivem tří malých 
děvčátek zjistí, že není takovým 
darebákem, jak si myslel.

v plánu dojet do Trieru. Sjíždíme 
k Mosele a těch 20 km jde opravdu jako 
po másle. V Remichu přejíždíme most 
a nabíráme směr Trier. Doteď jsme ujeli 
1066 km. Jen nás děsí představa, že pršet 
přestane až v Koblenzu. Ani ne kvůli 
nám, jako fotkám. Takovou cestu a pak 
mít fotky deštivé? Hrozná představa.

Po jedné zastávce na focení Vaškův 
plášť nadobro odchází. Tak žádná vý-
měna někde v suchu, ale hezky u řeky. 
Naštěstí moc neprší. Tak na novém plášti 
bylo najeto přesně 1460 km. To jsme sa-
mozřejmě spočítali až doma, opravdu to 
není mnoho. No ale je po nervech, cesta 
zase příjemně ubíhá. Netrvá dlouho a je-
deme přes Saar. To je největší přítok Mo-
sely a po nějaké době dojíždíme do města 
Trevír. Tam nacházíme kemp a jsme rádi, 
že dneska bude horká sprcha. Ujeli jsme 
107 km.

Celou noc na středu to vypadalo, že 
bude ráno hezky. No, zase jen takový 
chyták, odjíždíme za mokra. Prohlížíme 
Trevír, fotíme památky. Už takhle brzo 
po ránu je město plné turistů. K řece se 
vracíme před dvanáctou. Po vymotání 
z města jedeme vlastně jednou velikou 
vinicí. Řeka se kroutí jako dlouhý had 
a stráně plné hroznů jsou prostě úchvatné. 
Dokonce se i místy klube sluníčko. Že 
by ten závěr přece jen nebyl tak hrozný? 
Raději to nezakřiknout, ale vrací se i sluš-
nější teplota. Po čtyřech dnech jedeme 
dokonce jen v dresu. V Neumagenu ku-
pujeme na večer kuře, je to spíš holoubě 
než kuře, ale večer přijde vhod. V Kinhe-

imu kupujeme u vinaře láhev moselského. 
Ve spojení s kuřetem to bude dokonalé. 
U jedné z vinic fotíme jakousi zubatku 
a traktůrek na ní jezdící. V těch stráních 
je to asi nezbytná věc. Pomalu se blíží 
večer, ustýláme si kousek od stezky na 
nějaké travnaté cestě. Ta je však tak tvrdá 
a kamenitá, že usadit stan a zapíchnout 
kolíky je téměř nemožné. Tak prostě stan 
zatížíme jenom našimi maličkostmi. Uje-
li jsme  102 km.

Ve čtvrtek ráno je obloha modrá, bez 
jediného mráčku. Pokračujeme vinicemi 
a před námi je železniční tunel. Cedule 
informuje, že je 460 metrů dlouhý, my 
však podle mapy musíme najet nejméně 
10 km, než se dostaneme k jeho ústí. Ale 
ten oblouk stojí za to. Jeden hezčí po-
hled než druhý. Objíždíme Marienburg, 
z výšky fotíme Zell am Mosel. Kolem 
poledne jsme u hradu Cochem. Hrad je 
zmiňovaný od roku 1130, v roce 1151 byl 
obsazený králem Konrádem III. V roce 
1689 byl zničený a dlouhou dobu zůstal 

zříceninou. Roku 1868 byl berlínským 
kupcem Louisem Frédericem Jacquesem 
Ravené za 300 zlatých marek koupen 
a v novogotickém stylu zase vybudován. 
Od roku 1978 je v držení města Cochem. 
Vypadá to tam trochu jako u nás na Ka-
rlštejně.

Na další cestě střídáme oba břehy. 
Prostě jen tak, pořád je na co se dívat. Je 
krásný den a my si užíváme pohodové 
jízdy. Do Koblenze dojedeme kolem páté, 
jedeme do kempu a opět řešíme problém. 
Tam mají totiž zajímavý systém ubytová-
ní. Místo přiděluje chlapík na kole a není 
možné diskutovat. Přiděluje nám místo 
vedle válce na trávu, ale na hlíně. Celý 
kemp je travnatý, jen snad těch pár metrů 
je hlína. Co hlína, naprosté oraniště. „Jo, 
můj milej zlatej německej, s tím se jdi teda 
vycpat!“ Vůbec se mu to nelíbí, ale pro-
stě s námi nehne. Kemp je poloprázdný 
a tak nám nakonec milostivě dovolí být 
jinde. Má tady zkrátka svoje malé krá-
lovství a svoji moc si náležitě užívá. My 
si nechceme kazit závěr dovolené, tak se 
zbytečně nerozčilujeme.

Po jídle si jdeme pro auto, platíme fot-
balistům za úschovu a jedeme nakoupit 
nějaké drobnosti domů. Pak už jen ulo-
žíme kola do auta a ráno můžeme vyrazit 
k domovu. Ujeli jsme 107 km.

V pátek dopoledne balíme a jedeme 
domů, celá cesta proběhla bez problémů 
a za krásného počasí. 

Bilance: 1320 km, 5 x píchnuté kolo, 
z toho 2 x přívěsný vozík

Pavlína a Václav Blažkovi

▶

Cyklostezka a vinice
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Program též najdete: http://www.svetlans.cz, http://www.365dni.cz,  http://www.SMS.cz 
Telefon 569 496 619. Změna programu vyhrazena. 

Dobře, že vás máme

Bývá údělem prosincových vydání, že 
obsahují mnohem více slov poděkování, 
než čísla ostatní. Je to i tím, že se v tom-
to období více zamýšlíme nad obecnými 
věcmi a s přicházejícím koncem roku 
i více bilancujeme.

Ráda bych jedno poděkování přidala 
i já. Je určeno lidem, kteří si dokáží 
navzdory tlakům dnešní hektické doby 
udělat čas pro nás druhé.  V tomto 
případě mám na mysli dobrovolníky, 
spolupracovníky a nevím jak přesně je 
nazvat – lidi, kteří nejen v loňském roce 
pomáhali při akcích KyTICe. Lidi, kteří 
si našli čas…

Nelitovali hodin a někdy i dnů bez ná-
roku na hmotnou odměnu nebo veřejné 
ocenění. A tak si mohly děti v knihovně 
poslechnou povídání ing. Hladovce a po-
dívat se s ním do Pavlova. Měli možnost 
si prohlédnout světelskou faru i kostel 
a slyšet vyprávění pana faráře. 

Kluci ze světelské ZUŠ i s panem 
Vajem odvážně vylezli na kostelní věž 
a troubili Večerku jako překvapení po 
rozsvícení vánočního smrku, malí „šku-
bánci“ statečně mrzli u mikulášského 
zpívání před kašnou. O tom, že Peklo by 
nebylo Peklem bez mnoha hodin příprav 
i samotného strašení, by mohli povídat 

Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Neděle 16. 1., 19.30
The Social Network (USA) 120´
Drama
Dostaneme možnost nahlédnout 
do okamžiků, kdy vznikal 
Facebook, nejrevolučnější 
sociální fenomén nového století, 
prostřednictvím odlišných 
pohledů. Hrají: J. Eisenberg
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 21. 1., 19.30
Ďábel (USA) 80´
Horor
Když výtah v mrakodrapu 
nečekaně zastaví mezi patry, je to 
peklo. A když je tam s vámi
někdo, kdo vám usiluje o život, je 
to horor. 
Hrají: Ch. Messina, M. Craven
Vstupné: 60 Kč. 
Od 15 let

Neděle 23. 1., 19.30
Red (USA) 115´
Akční komedie
Souboj na život a na smrt mezi 
špičkovým, ale zestárlým agentem 
a celým zbytkem CIA. Na 
motivy stejnojmenné komiksové 
mikrosérie W. Ellise a kreslíře 
C. Hamnera.
Hrají: B. Willis, M. Freeman 
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Pátek 28. 1., 19.30
Dívka, která si hrála s ohněm 
(Švédsko) 129´
Krimi/thriller
Novinář spolupracující 
s časopisem Millénium a jeho 
partnerka jsou zavražděni krátce 
pře publikováním materiálu 
o dětské prostituci, korupci 
a obchodu s bílým masem. Podle 
druhé části trilogie Millenium, 
švédského spisovatele S. Larssona.
Hrají: M. Nyqvist, N. Rapace
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 30. 1., 19.30
The Expendables: Postradatelní 
(USA) 103´
Akční
Skupina žoldáků se vydá na 
nebezpečnou misi do Jižní 
Ameriky. Zjistí, že se ocitli v pasti, 
která je může stát život. Začíná 
nelítostný boj, na jehož konci 
může být jen jeden vítěz. 
Hrají: S. Stallone, Jet Li
Vstupné: 70 Kč. Od 15 let

Únor

Pátek 4. 2., 19.30
Tron (USA) 126´
Dobrodružný/sci-fi
Pátrání po ztraceném otci zavede 
Sama do digitálního světa, ve 
kterém je jeho otec již dvacet let 
uvězněn. Společně se vydávají na 
smrtelně nebezpečnou pouť po 

vizuálně úchvatném digitálním 
světě. 
Hrají: J. Bridges, G. Hedlund
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

Neděle 6. 2., 19.30
Hlava-ruce-srdce (ČR) 110´
Historický film 
Rakousko-Uhersko v době 
1. světové války a po ní, příběh 
o lásce bez lásky, o válce bez 
války a magii bez kouzel. 
Hrají: V. Čermáková, R. Zach
Vstupné: 60 Kč. Od 12 let

Pátek 11. 2., 19.30
Paranormal Activity 2 (USA) 91́
Horor
V hlavní roli jsou opět průmyslové 
kamery, které mají znepokojeným 
majitelům ukázat, co nekalého se 
děje v jejich domově, když klidně 
spí. 
Hrají: K. Featherston, B. Boland
Vstupné: 60 Kč. Od 15 let

Neděle 13. 2., 19.30
Rodinka (ČR) 90´
Rodinná komedie
Nová setkání s oblíbenými hrdiny 
Pavlou, Káčou, Zdeňkem, raubíři 
a dalšími členy rodinky, která 
ani po letech neztratila smysl pro 
legraci, milou ujetost a zálibu ve 
ztřeštěných nápadech. 
Hrají: J. Štěpánková, D. Kolářová, 
J. Hanzlík
Vstupné: 70 Kč. Přístupný

členové a příznivci světelské Pionýrské 
skupiny Jiřího Wolkera s vedoucím Pe-
pou Pavlů. Spousta dětí si po absolvování 
Pekla odnesla domů krásného látkového 
čertíka. Tyhle dárky nám našili, stejně 
jako už spoustu jiných, v Sociálním cen-
tru. A to dobré cukroví, které rozdávali 
během odpoledne téměř zmrzlí andělé, 
již tradičně upekly děti ze školy v Ko-
menského ulici. Ty ze školy v Lánecké 
ulici nám zase krásně zazpívaly na pod-
večerním koncertu v kostele.

O pravidelné a pravidelně ochotné 
účasti hasičů nebo zdravotnic při na-
šich akcích se musím zmínit také. ▶
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– Děkujeme jim za pocit bezpečí, to 
kdyby něco náhodou…!

Rádi využíváme ochoty a vstřícnosti 
Petra Šebesty. Fotografie jeho a Mar-
tina Soukupa najdete ve Světelském 
zpravodaji, kronice i naší fotografické 
databázi.  

Hodně často s námi na různých 
akcích spolupracuje celá rodina Pilge-
rových. Za laskavou a vždy vstřícnou 
spolupráci děkujeme Ivě Těsnohlídko-
vé, Daně Hamarovičové a zejména Jir-
kovi Vencovskému, který svou hudbou 
už potěšil hodně návštěvníků našich 
vernisáží.

▶

Světýlka naděje

Čertice Berta Puberta

Zpívá Škubánek

Poděkování za finanční, materiální 
i jinou pomoc patří dále Jarce Zmrha-
lové, Jarce Šejnostové a Lídě Hokové, 
Karlu Čeledovi z prodejny TIP Jednoty 
OVD ve Světlé n. S., firmě LION PRO-
DUCTS, s. r. o., Humpolec, Jindřišce 
Švondrové, volejbalovému oddílu Světlá 
n. S., p. Vavřičkovi z firmy TOST Ledeč 
n. S., světelské firmě JOCHOVO, firmě 
Dvořák z Golčova Jeníkova a dalším, 
na které jsem možná – ač nerada – za-
pomněla.

Jana Kupčíková
ředitelka KyTICe

Foto: Jaroslav Vála

P. ThMgr. Marek Marcel Šavel a anděl 
s Mikulášem

Zaplněné prostranství před kostelem

Škubánek ozdobil předvánoční čas

V sobotu 11. prosince prožili ná-
vštěvníci v divadelním sále krásné 
odpoledne, ve kterém se světelský 
folklorní soubor Škubánek se svými 
hosty, jihlavskými soubory Pramínek, 
Šípek a Vrabčátka, představil v kom-
ponovaném pořadu Štědrý den na 
Horácku. Dvouhodinový pořad připo-

mněl všem v sále, jak dříve probíhal 
Štědrý den na vsi s mnoha tradičními 
zvyky a koledami vztahujícími se též 
k adventu a celým vánočním svátkům. 
Vždyť Vánoce jsou pro nás magické 
svátky a dříve tomu nebylo jinak. A že 
se pořad líbil, o tom svědčil potlesk 
z hlediště po každém čísle.

Celý pořad měl důstojnou tečku, když 
v jeho závěru pozvala místostarostka 
Lenka Arnotová na jeviště vedoucí 
souboru Evu Pejchalovou a veřejně 
pogratulovala za ocenění, kterého se 
jí dostalo od Folklorního sdružení ČR, 
a Mílu Brtníka z Jihlavy, jemuž podě-
kovala za pomoc, kterou po dlouhá léta 
světelskému Škubánku věnuje. 

Text a foto: jív

Vlado Urlich Quartet v kostele sv. Václava
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Nebyla to Pátá, byla to Devátá

Dne 30. listopadu jsme byli pozváni 
kulturním zařízením KyTICe na kou-
zelnické představení s názvem Kouzelné 
Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek ale Koží-
šek. Toto představení bylo pro předškolní 

děti z MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro veřejnost. 
Na pódiu se nám představil kouzelník 
Pavel Kožíšek se svou asistentkou Mar-
tinou Dvořákovou. Ukázali nám spoustu 
kouzel s vánoční tématikou. Do kouzle-
ní zapojil i diváky – děti a učitelky. 

Některá kouzla nás velice zaujala, na-
příklad složení Rubikovy kostky pomocí 
zaklínadla. Při každém kouzlu použil 
jiné. Po představení rozdávali fotografi e 
s věnováním.

Kouzelnické představení se nám velice 
líbilo. Proto bychom chtěli také poděko-
vat zaměstnancům kulturního zařízení 
KyTICe za zorganizování tohoto velice 
zajímavého představení, které nás poba-
vilo a zároveň již navodilo přicházející 
vánoční atmosféru.

Kateřina Bártová, Jan Šimůnek, 
Vojtěch Rauer, 

děti ze ZŠ a MŠ Sázavka

Kouzelník Pavel Kožíšek 
ve Světlé 

Přilepí se na vás ženská, organizuje vám 
život, přivlastní si vás a nakonec žádá věci, 
až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout 
i šťastně. A to právě autor moc dobře vy-
myslel. Komedie je skvělá již svým námě-
tem a dokonalá díky mistrným dialogům.

Jsou-li dva, může se zrodit láska. 
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. 

Vážné nebo směšné, často obojí, stří-
davě i současně. Bylo-li nejčastějším 
námětem staré komedie namlouvání 
s překážkami, nejčastějším námětem 
měštácké komedie (od jejich výšin až po 
pokleslý „bulvár“) se stává manželská 
nevěra a nejčastějším situačním sché-
matem trojúhelník. Častým používáním 
se ovšem trojúhelník opotřeboval a je-
ho současným autorským uživatelům 
nezbývá než pracně hledat jeho dosud 
nevyčerpané možnosti. Italskému dra-
matikovi Aldovi Nicolajovi se v komedii 
Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: 
nikoli Beethovenova „Osudová“ symfo-
nie, ale poslední „Devátá“ s Ódou na ra-
dost) podařilo objevit možnost vskutku 
originální, ba senzační.

-zh-
(převzato z www.harlekyn.cz)

Na podpis si děti sice chvíli počkaly, 
ale fotografi e s podpisem slavného 

kouzelníka stála za to

Nový Kalendář akcí

Kalendář s přehledem kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které 
se od ledna do dubna uskuteční ve Světlé 
n. S. nebo v blízkém okolí, je zájemcům 
zdarma k dispozici v turistickém infor-
mačním centru. Vydavatelem kalendáře 
je kulturní zařízení KyTICe.             -zh-
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Hanky Panky

Po předchozím úspěchu a zhruba po 
půlroční odmlce se do vašeho města opět 
vrací známá pražská travesti skupina 
Hanky Panky, tentokrát zcela premiérově 
s pořadem Z pohádky do pohádky. Další 
zcela nová zábavná show, plná nápa-
ditých převleků, humoru, choreografií 
a známých hudebních melodií spolu se 
slečnami Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. 
Jak napovídá už samotný název pořadu, 
tento večer se bude odehrávat v duchu 
pohádkových melodií a nejen těch. Pořad 
je koncipován opět tak, že si na své přijdou 
zaručeně všechny věkové generace. Kro-
mě ráčkující princezny přivítáme na jevišti 
například Leonu Machálkovou, Hanku 

Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, 
Pink, Dádu Patrasovou, legendární duo 
Petr Kotvald a Standa Hložek, současnou 
královnu hitparád Lady Gagu a nebo 
zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Ne-
nechte si ujít pořad nejlepší české travesti 
skupiny, který se těší oblibě v řadě měst po 
celé České i Slovenské republice. 

Bližší informace naleznete na inter-
netových stránkách www.hankypanky-
show.eu.

Termín: 16. února v 19:00 hod.
Vstupné: 
 210 Kč v předprodeji, 
 230 Kč na místě

Rozhovor  

Významnou osobností kulturního ži-
vota v našem městě je již šestadvacet let 
Mgr. Eva Pejchalová, učitelka základní 
školy v Komenského ulici. Její dlouhole-
tá práce vedoucí dětského folklorního 
souboru Škubánek byla po právu oceně-
na Folklorním sdružením České repub-
liky a bylo tedy na místě položit obětavé 
paní učitelce několik otázek, vždyť tak 
obětavých lidí není nikdy dost a je třeba 
si jich vážit.

– Paní učitelko, folklorní soubor Šku-
bánek vedete již více než čtvrtstoletí, co 
vám tato práce dává?

Předně – mám ráda děti, mám ráda pís-
ničky, mám ráda partu nadšenců. Dále 

– zvolila jsem si tuto práci jako způsob 
života tak, jak jsem to viděla u svých 
rodičů, venkovských učitelů. Díky skvě-
lému postoji mé rodiny – manžela, dětí 
i rodičů, jsem se „škubánkování“ mohla 
plně věnovat. Vzdala jsem se spousty 
koníčků, které jsem měla, ale naučila 
se mnoha novým věcem. Počítačem 
počínaje, organizací všeho druhu i psaní 
projektů a žádostí o granty konče. Infor-
movaní vědí, že vedení takového souboru 
lze přirovnat ke středně velkému podni-
kání. S tím rozdílem, že jsme „zisk“ 
investovali do dětí a mladých lidí. V prů-
běhu té řady let, kdy Škubánek existuje, 
jsem poznala mnoho lidí s krásnou duší, 
kterých si stále vážím a na které nikdy 
nezapomenu.

– Máte přehled o tom, kolik dětí od 
roku 1984 souborem prošlo? 

Po pravdě řečeno jsem je nikdy nepo-
čítala, jen odhadovala. Když jsme slavili 
25. výročí, uváděla jsem, že jich mohlo 
být kolem šesti set. Teď dodávám, že jich 
mohlo být i více.

– Folklór má u nás svá tradiční místa, 
známé festivaly, která z nich jste navští-
vili? Viděli vás i v zahraničí? ▶
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Ve Světlé se mi splnil sen

Adventní čas bývá často v našich mys-
lích spojen s plněním snů. Nevím, jak 
kdo, ale já ten zázrak zažila.

Již od dětství jsem obdivovala ženy, 
které něco v životě dokázaly nebo byly 
něčím jiné, zvláštní… Je jich mnoho, 

každá z nich je jiná, všechny mají zají-
mavý osud. Některé z nich již patří his-
torii, ale tři mají jedno společné: toužila 
jsem po osobním setkání s nimi.

Herečka Květa Fialová a zpěvačky 
Hana Hegerová a Marta Kubišová. Obdi-

Světelsko ve fotografii

Fotoklub Světlá n. S., o. s., zahájil 
v neděli 12. prosince ve vnitřních pro-
storách sportovního centra Pěšinky 
slavnostní vernisáží svou historicky 
první výstavu. Ta nese symbolický ná-
zev Světelsko ve fotografii. V souboru 
91 uměleckých a reportážních foto-
grafií mohou návštěvníci zhlédnout 
naše město z tradičních i netradičních 
míst a úhlů pohledu. 

Vernisáže se zúčastnilo mnoho 
významných hostů společenského 
a kulturního života na Světelsku, z ve-
dení města byli přítomni místostarostka 
Ing. Lenka Arnotová a starosta Mgr. Jan 
Tourek a zavítal i krajský radní pro kul-

Z těch známých festivalů to byly: 
2 x Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice, Dětská Strážnice, Luhačo-
vice, Praha, Mělník, Poděbrady, Písek, 
Veselí nad Moravou, Třebíč, Nymburk… 
Akce souboru: několik Horáckých bálů 
ve Světlé a 7 folklorních festivalů Ho-
rácko zpívá a tančí, Letní soustředění 
dětských horáckých souborů. Ano, i za 
hranicemi jsme propagovali náš folklór. 
Nejčastěji jsme byli v Polsku, tam jsme 
byli pětkrát, dvakrát jsme navštívili 
Nizozemí, viděli nás ve Francii a Slo-
vinsku.

– Folklorní sdružení České republiky 
vám před vánočními svátky udělilo plake-
tu a ocenění „Za výjimečný přínos k ucho-
vání a rozvoji hodnot tradiční lidové kultu-
ry.“ Co pro vás toto ocenění znamená? 

Jsem potěšena, že jsem byla oceněna 
spolu s významnými osobnostmi, např. 
s Čestmírem Komárkem, uměleckým 
vedoucím Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš, či se slavnou choreografkou 
Evou Rejškovou. Nejdřív jsem si myslela, 
že došlo k nějakému nedopatření, ale pak 
jsem si vzpomněla na svoji další činnost 
pro folklór a Folklorní sdružení České re-

publiky... několikaletou práci předsedkyně 
Horáckého folklorního sdružení, vydávání 
zpěvníku Míly Brtníka, pořádání – jako 
zástupkyně ředitele – Národního krojo-
vaného plesu ve Žďáře n. S., podílu na 
zpracování Folklorního kaleidoskopu Vy-
sočiny podporované Evropskou unií i mé 
působení tajemnice poroty na celostátní 
přehlídce Zpěváček ve Velkých Losinách.

Děkuji za rozhovor a přejí vám mnoho 
dalších radostných chvil při práci s dětmi 
v souboru.

Text a foto: Jiří Víšek

▶

Sourozenci Cudlínovi při svém vystoupení

Starosta s předsedou fotoklubu 

Z průběhu vernisáže

turu a cestovní ruch Ing. Tomáš Škaryd. 
Po úvodním slově předsedy fotoklubu 
Jakuba Čapka pronesl krátkou řeč také 
starosta města. Zajímavým zpestřením 
vernisáže byla  hudební produkce na 
bicí sourozenců Cudlínových, která 
byla zároveň i jejich prvním veřejným 
vystoupením.

Fotoklub Světlá n. S., o. s., by chtěl 
závěrem poděkovat: MěÚ Světlá 

n. S. za pomoc s organizací výstavy, 
Kulturnímu zařízení KyTICe za mate-
riální podporu, Sportovnímu zařízení 
města Světlá n. S. za možnost usku-
tečnění výstavy a spoustě dalším part-
nerům, bez jejichž podpory bychom se 
neobešli.

Jan Borek
Foto: Milan Horní
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vuhodný postoj k životu Květy Fialové je 
pro mne vzorem dodneška. Písně posled-
ních dvou jmenovaných mě provázely od 
dětství a od prahu dospělosti mi pomáha-
ly v těžkých chvílích mého života. 

S Květou Fialovou jsem se v posled-
ních letech setkala již třikrát a vždy to 
pro mne bylo neopakovatelným zážit-
kem. Koncert Hany Hegerové a následná 
audience u ní patří k mým nejsilnějším 
emocionálním prožitkům loňského roku. 

Minulý týden můj sen došel konečného 
naplnění. Na vlastní oči, uši, srdce i duši 
jsem si vychutnala nádhernou, fantas-
tickou, obdivuhodnou – jedním slovem 
úžasnou – ženu, bojovnici a zpěvačku 
Martu Kubišovou. Je mnoho důvodů, 
proč si jí vážím a proč ji obdivuji. Je 
krásná, statečná, má šarm a neuvěřitelné 
charisma.

Za vše patří dík pracovnicím kultur-
ního zařízení ve Světlé nad Sázavou 

– Zdeňce Horní, Dagmar Sedmíkové 
a Heleně Kostincové. Jejich ochota 
a vstřícnost patří k vlastnostem, které se 
z našeho života pomalu vytrácejí. Zejmé-
na děkuji paní Kostincové za její přístup, 
a to i jménem svého manžela. Dokud bu-
dou v oblasti kultury ve Světlé fungovat 
takoví lidé, nemusejí se místní obyvatelé 
bát nudy. 

Děkuji vám a přeji nejen mnoho tako-
vých špičkových interpretů, ale zejména 
nespočet spokojených a nadšených divá-
ků a posluchačů, jako jsme byli my dva 
s manželem. 

Daniela a Josef Chaloupkovi, 
Pelhřimov  

Současný autogram zpěvačky v notýsku 
Daniely Chaloupkové z dětských let

Nové číslo Havlíčkobrodska

Koncem minulého roku, tak jako 
v minulých letech, vydaly Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod a Morav-
ský zemský archiv v Brně – Státní 
okresní archiv Havlíčkův Brod 
sborník příspěvků o historii regionu 
Havlíčkobrodsko. Nad stránkami 
jeho již 24. čísla si na své přijdou 
všichni milovníci dějin Havlíčkova 
Brodu i širšího okolí. Tři příspěvky 
se týkají našeho města. 

Světelský zámek se v době následu-
jící po mnichovském diktátu stal úto-
čištěm uprchlíků z obsazených území, 
zejména německých antifašistů, kteří 
se ocitli v přímém ohrožení života. 
Tuto pohnutou dobu a její události ma-
puje článek Aleny Jindrové Uprchlický 
tábor ve Světlé nad Sázavou v letech 
1938–1939. Čtenářům Světelského 
zpravodaje známá badatelka Alena 
Křivská referuje ve své zprávě o listině 
opata Jaroslava II. ze 13. 7. 1318, která 
nás zpravuje o nejstarších dějinách 
Světelska, o tragických událostech ne-
klidných časů na počátku vlády krále 
Jana Lucemburského i o problémech 
staroslavného vilémovského klášte-

ra. A konečně článek Emila Edgara 
Vznik průmyslu kamene na Světelsko-
-Lipnicku, který pochází z časopisu 
Kámen z roku 1924, je patrně jediným 
souvislejším pramenem k poznání 
raných dějin této kdysi významné 
výroby v našem kraji. Čtenář vedle 
informací samotných jistě ocení také 
krásný jazyk textu, který sborník při-
náší v nezkráceném rozsahu.

V dalších příspěvcích týkajících se 
našeho regionu se čtenář seznámí na-
příklad s problematikou Dvory v okolí 
Havlíčkova Brodu a možnosti jejich 
zkoumání (Pavel Rous), s kaplí Božího 
hrobu při augustiniánském klášteru sv. 
Rodiny v Havlíčkově Brodě (T. Řepa), 
s tradicemi i současností masopustu 
na Havlíčkobrodsku (V. Holendová), 
s šedesátiletými dějinami významné 
německobrodské textilní firmy Jan Ve-
selý a synové (Michal Kamp). Obsah 
sborníku tradičně uzavírají výroční 
zprávy vydavatelů za rok 2009.

Sborník má 257 stran, vyšel v ná-
kladu 200 výtisků a lze jej zakoupit za 
150 Kč v Havlíčkově domě.

-jv-

Po uzávěrce

O prodloužení vánoční atmosféry se 
v úterý 28. prosince postaraly dětí ze 
ZŠ v Komenského ulici pod vedením 
učitele Jana Práška, které na prostran-

ství před kostelem sv. Václava sehrály 
živý betlém. A dokonce dvakrát – v 17 
a v 18 hodin, navíc o hodinu později se 
v kostele konal vánoční koncert skupiny 

NaPrášky a sboru Výkřik, což je volné 
sdružení mladých, kteří každoročně 
přijíždějí z Kališť u Humpolce. Živý 
betlém i koncert se totiž uskutečnil již 
počtvrté.

Text a foto: -jv-
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2010 – takový to byl rok!

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

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených 15. 11. – 19. 12. 2010

Beletrie
Coelho Paulo - Valkýry

 - autobiografický a zároveň široce plat-
ný příběh dvou povahově odlišných 
lidí, jejichž manželství se ocitne 
v krizi

Miller Rebecca - Soukromé životy  
Pippy Leeové

 - zábavný román pro ženy kolem čtyři-
cítky od divokého mládí přes šťastné 
manželství až po objevení manželo-
vy nevěry

Naučná literatura
Haškovcová Helena - Fenomén stáří

 -  publikace je určena nejen studentům 
a  institucím, ale i pro samotné pří-
slušníky starších  generací

Virtue Dotčen - Můj anděl strážný
 - andělé se zjevují odjinud, zachraňu-

jí životy, nabízejí vedení a poskytují 
láskyplnou péči

Knihy pro děti a mládež
Dary Terry - Temný příběh

 -  napínavý temný příběh z konce 
2. světové  války obsahuje i zajíma-
vosti o tehdejších událostech

Eva Kodýmová 

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Při zemětřesení na Haiti zahynulo více 
než  222 000 lidí, po pěti letech výstavby 
zahájila provoz Burdž Chalífa v Dubaji, 
nejvyšší stavba světa (828 m), zemřel 
americký spisovatel Erich Segal (72), au-
tor zfilmovaného románu Love story.

Zemřel Ivan Medek (84), novinář, po 
emigraci spolupracovník Hlasu Ameriky 
a Svobodné Evropy, po roce 1989 vedou-
cí Kanceláře prezidenta republiky.

Tříkrálová sbírka přinesla 76 tis. Kč, 
které byly určeny na rekonstrukci LDN 
v Ledči n. S., sjezdovka na Kadlečáku 
už zažila 30. sezonu, koncert Hany a Pe-
tra Ulrychových s novou kapelou Javory 
Beat.

Únor

Ukrajinským prezidentem se stal Viktor 
Janukovič (59), rychlobruslařka Martina 
Sáblíková získala na ZOH v kanadském 
Vancouveru 2 zlaté a 1 bronzovou medai-
li.  Zemřel Dick Francis (89), autor oblíbe-
ných detektivek z dostihového prostředí.

Nejvyšší správní soud rozpustil Děl-
nickou stranu, spojovanou s ultrapravi-
covým extremismem, pražským arcibis-
kupem se stal Dominik Duka, zemřela 
spisovatelka Zdena Frýbová (75).

Paní Marie Zelenková oslavila 100. na-
rozeniny, Gabriela Slováková se stala 
novou ředitelkou ženské věznice, ma-
sopustní rej v podání žáků ZŠ v Komen-
ského ul., slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců.

Březen

V moskevském metru se odpálily dvě 
sebevražedné atentátnice, zahynulo na 
40 lidí, jihokorejskou korvetu potopilo 
torpédo vypálené ze severokorejské 
ponorky, Ford prodal švédskou automo-
bilku Volvo čínské firmě Geely.

Návštěva britského následníka trůnu 
prince Charlese s manželkou Camillou, 
vévodkyní z Cornwallu, Mirek Topolánek 
rezignoval na funkci šéfa ODS, odstoupil 
také ministr pro lidská práva Michael 
Kocáb.

Návštěva místopředsedy TOP 09 
Miroslava Kalouska na radnici, sólista 
liberecké opery a člen sboru Gaudeamus 
Pavel Vančura obdržel Cenu Thálie, MO 
ČČK zorganizovala humanitární sbírku, 
na náměstí se konaly Josefské trhy.

Duben

V Mexickém zálivu explodovala ropná 
plošina a způsobila ekologickou kata-
strofu, popílek z islandské sopky Eyjafjal-
lajökull zkomplikoval leteckou dopravu, 
u Smolenska se zřítilo letadlo, v němž za-
hynuli polský prezident Lech Kaczyňski 
(60) s chotí a 94členným doprovodem.

V Praze se setkali prezidenti USA 
a Ruska Barack Obama a Dmitrij Med-
veděv, aby podepsali dohodu o snížení 
počtu strategických jaderných hlavic, Mi-
loslav Vlček složil funkci šéfa sněmovny.

Zápisy dětí do mateřských škol, vý-
stava výtvarníků-neprofesionálů, dětský 
muzikál Sněhová královna světelské au-
torky Lucie Hrochové, svoz objemného 
odpadu, účast na akcích Čistá Vysočina 
a Čistá řeka Sázava 2010.
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Květen

Ve Velké Británii vznikla po 65 letech 
koaliční vláda konzervativců s liberálními 
demokraty, v Číně začala výstava Expo 
Šanghaj 2010, čeští hokejisté se neče-
kaně stali  mistry světa, zemřel Dennis 
Hopper, americký herec a režisér, který 
se proslavil filmem Bezstarostná jízda.

Volby do Poslanecké sněmovny přivo-
dily rezignaci hned čtyř předsedů hlavních 
stran (ČSSD, KDU-ČSL, Strany zelených 
a Strany práv občanů) a raketový nástup 
TOP 09 a Věcí veřejných, zemřel Otakar 
Motejl (77), bývalý předseda nejvyššího 
soudu a pozdější ombudsman.

Tradiční rybářské závody na rybnících 
v zámeckém parku, v Galerii Na Půdě 
výstava soch, fotografií, knih a doku-
mentů pod názvem 4 generace Janouchů, 
Pohádkový les v Josefodole, oslavy Dne 
matek, Český den proti rakovině - Květi-
nový den.

Červen

Při nepokojích mezi Kyrgyzstánem 
a Uzbekistánem zahynula stovka lidí 
a 40 000 jich uprchlo do Uzbekistánu, 
odstoupil japonský premiér Jukio Hato-
jama (63).

Zemřeli Ladislav Smoljak (78), režisér, 
scenárista a herec Divadla Járy Cimr-
mana a Vladimír Dlouhý (52), divadelní 
a filmový herec.

V Muzeu Světelska slavnostní otevření 
nové expozice Sklářské Světelsko,  Svá-
tek hudby na náměstí, propagační jízda 
mopedů Vysočinou.

Červenec

Novým polským prezidentem byl zvolen 
maršálek Sejmu Bronislaw Komorowski 
(58), rozsáhlé záplavy v důsledku silných 
monzunových dešťů na severu Pákistánu 
byly nejhorší pohromou od roku 1929.

Prezident republiky jmenoval nový ka-
binet, jehož členové se sami označili jako 
Vláda rozpočtové odpovědnosti. V jejím 
čele stanul Petr Nečas, v Praze se při 
ražbě už potřetí propadl tunel Blanka.

U Lipničky začala výstavba fotovol-
taické elektrárny, státní podnik Povodí 
Vltavy prováděl čištění koryta Sázavy 
pod splavem, zemřel hudební skladatel 
Vlastislav Dvořák.

Srpen

Americké bojové jednotky opustily 
Irák, Čína předstihla Japonsko a stala 
se druhou nejsilnější ekonomikou světa, 
francouzská vláda zahájila deportaci 
bulharských a rumunských Romů z ne-
legálních osad po celé zemi.

Nečekaně silné a rychlé ničivé povodně 
na severu Čech – na Liberecku a Ústec-
ku, začátek nedůstojného přetahování 
mezi Prahou a Moravským Krumlovem 
o Muchovu Slovanskou epopej. 

Povodeň na Sázavce, Zbožském a Žeb-
rákovském potoce, ve Společenském 
domě Sraz heligonkářů.

Září

Norsko podepsalo po 40 letech s Rus-
kem dohodu o průběhu hranice v Barent-
sově moři, sebevražedný útok islamistů 
v Tádžikistánu, v severní Koreji učinil Kim 
Čong-il (69) ze svého nejmladšího syna 
Čong-una (28) nástupce.

Novým ombudsmanem se stal  bývalý 
ústavní soudce Pavel Varvařovský, Pl-
zeň získala titul Evropské hlavní město 
kultury 2015, zemřel překladatel, zpěvák 
a herec Rudolf Pellar (87), zastřelil se 
novinář a bývalý ministr kultury Martin 
Štěpánek (63).

Slavnostní otevření Sportovního cent-
ra Pěšinky, návštěva prezidenta republi-
ky s chotí, festiválek Světelské babí léto 
s dechovkou, Svatováclavská pouť.

Říjen

Po téměř třech měsících bylo v Chile 
zachráněno z hloubky 600 m 33 zasypa-
ných chilských horníků, ve městě Ajka 
se protrhla hráz odkalovací nádrže hli-
níkárny, zemřelo 9 lidí a voda s obsahem 
jedovatých kovů zaplavila 40 km2. Byl 
proražen gotthardský železniční tunel, 
s 57 km nejdelší na světě.

V senátních volbách posílila ČSSD 
a ovládla tak horní komoru parlamentu, 
komunální volby, studenti si nanečisto 
vyzkoušeli státní maturity, žokej Josef 
Váňa (57) se stal posedmé vítězem Velké 
pardubické steeplechase.

V den státního svátku se starostka 
města zúčastnila na pozvání prezidenta 
republiky slavnostního setkání na Praž-
ském hradě, v komunálních volbách se 
podle počtu hlasů umístily: KDU-ČSL 
a Nezávislí kandidáti, Nezávislí, KSČM, 
ČSSD, ODS, TOP 09 a Svěžest.

Listopad

Japonskou vládu rozčílila návštěva 
ruského prezidenta Dmitrije Medveděva 
na Kurilských ostrovech, které si Japon-
sko po prohrané válce  roku 1945 stále 
nárokuje. 

13. 11. zemřel psychiatr a sexuolog 
MUDr. Miroslav Plzák (85), vytvoření 
koalice ODS a ČSSD v Praze i jiných 
městech vyvolalo znechucení mnoha vo-
ličů, neboť strana, která získala nejvyšší 
počet hlasů, odešla do opozice.

Novým starostou se stal Mgr. Jan 
Tourek, Ing. Lenka Arnotová místosta-
rostkou, funkce druhého místostarosty 
zrušena, koncert Václava Hudečka.

Prosinec

Severní Korea napadla jihokorejský 
ostrov.

Korupční aféra ministra životního pro-
středí Pavla Drobila.

Mikulášský den, Peklo v podzemí, vá-
noční trhy, koncert pěveckého sboru Gau-
deamus a komorního orchestru Region.
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Poděkování za Peklo

Chtěla bych Vám poděkovat za miku-
lášskou akci, které jsme se zúčastnili. 
Děti byly nadšené a patřičně jsme si při-
šli na své i my, rodiče. Vzhledem k tomu, 
že i u nás pořádáme akce různého typu, 
vím, že příprava zabere hodně času, 
a tak bych chtěla vyjádřit poděkování 
všem organizátorům i ostatním, kteří se 
na této akci podíleli. Současně bych vás 
chtěla pozvat na živý betlém v klášteře. 

Pěkné adventní dny plné Božího po-
žehnání :-)

Lenka Vacková, Opatství Želiv, s. r. o.

DiaKoutek

Vážení čtenáři,
v této nové rubrice Světelského 

zpravodaje můžeme postupně zmapo-
vat současné možnosti léčby diabetiků 
v okrese, zajištění odborné péče od 
praktických lékařů po okresní nemoc-
nici a specializovaná oddělení, mož-
nosti zajištění domácí péče, sociální 
pomoci.

Důležité je seznámit se také s dal-
šími zdroji informací užitečných pro 
diabetiky i jejich rodinné příslušníky. 
Sem především patří časopisy DiaStyl 
a Diaživot, internetové poradenství 
a některé konkrétní adresy (viz dia-
hb.iprostor.cz), Svaz diabetiků a jeho 
činnost v okrese, webové stránky sva-
zu, kontakty a plánované akce, další 
organizace sdružující diabetiky na 
Vysočině i na celostátní úrovni, mož-
nosti lázeňských pobytů hrazených 
i nehrazených, edukační akce apod.

Možná by vás zajímala i diabetická 
dieta. Čili současný pohled na její slo-
žení a jak to dokázat s co nejmenšími 
finančními i časovými náklady. Zna-
čení DIA výrobků, co to je GDA, BE, 
jak se vyznat v sacharidech a cukrech 
na popisu, která umělá sladidla jsou 
kalorická a která k pečení, jak upravit 
diabetickou dietu s ohledem na vyso-
ký tlak, cholesterol nebo onemocnění 
ledvin či léčbu léky na ředění krve.

Velmi často pacienty i jejich okolí 
zajímají výživové doplňky od zinku 
až po bylinné čaje, stejně často i no-
vé léky „školní“ medicíny jako „ten 
výtažek z ještěra“ nebo „ta injekce na 
hubnutí“ a nové druhy inzulinových 
analog nebo „tablet na cukrovku“, 
kterých už je minimálně 6 druhů 
a každý působí jinak a jinde v těle. 
Zajímavé jsou také současné možnosti 
transplantací buněk tvořících inzulin, 
novinky v léčbě diabetických kompli-
kací, inzulinové pumpy, přístroje na 
nepřetržité sledování krevního cukru 
a další a další otázky. Co přesně byste 
chtěli číst, si řekněte sami, zasláním 
připomínky nebo přání do redakce 
Světelského zpravodaje na mail re-
dakce@svetlans.cz. Budu se snažit 
vyhovět. 

Na dotazy se těší

MUDr. Eva Pěkná
diabetologická ambulance 

okresní nemocnice HB

Andělé a čertíci vyrazili na bruslích

Veřejné bruslení pojaté jako karneval na 
ledě zorganizoval 4. prosince na zimním 
stadionu Český svaz žen a Svěžest. 

Děti uvítal u vchodu Mikuláš s andělem. 
Programem provázel Mirek Sklenář, který 
se rovněž postaral o hudbu. Eva Milfaitová 

s Jaroslavou Chládovou zase organizovaly 
v oddělené části kluziště různé soutěže. 
Rej na ledě sledovala odborná porota. 
Přišla spousta krásných malých i větších 
masek, a tak se  rozhodla ocenit drobností 
každého, kdo byl v kostýmu. Nejlepší 

kostýmy anděla a čerta byly navíc odmě-
něny perníkovými Mikuláši od Jaroslavy 
Wagnerové. 

Dostalo se i na ty, kdo si přišli zabruslit 
bez kostýmu. Při odchodu dostal každý 
účastník malou sladkost a kynutý koláček 
z dílny Marie Rauerové. Šlo o další zdaři-
lou akci a v příštím roce bychom ji chtěli 
zopakovat. Děkujeme všem, kdo ke zdaru 
akce přispěli.

Text a foto: Mgr. Eva KořínkováRej na ledě

Marie Rauerová, David Slabík, Lenka Volaninová a Jaroslava Wagnerová

Zdravím Vás. Bol som sa pozrieť na 
„vašich čertov“ a musím povedať, že to 
bol úžasný zážitok... tak z prostredia, 
ako aj z účinkujúcich... Čo ma tiež 
veľmi potešilo, že čerti boli komunika-
tívni a milí, že to nebolo stresujúce... :-)
Zaujal aj program na pódiu, najmä deti, 
ale aj my dospelí sme sa pobavili aj nap-
riek dosť krutej zime...  Máte môj obdiv 
ako organizátori, tak aj účinkujúci... 
v tej kose tam vystupovať a nedať na 
sebe poznať, že som zmrznutý na smrť, 
to chce viac ako len herectvo... Odkážte 
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Staročeské Vánoce v Pohledi

Tradiční předvánoční program ve 
skansenu v Pohledi Staročeské Váno-
ce na Michalově statku opět poutal 
o posledním předvánočním víkendu 
pozornost mnoha návštěvníků. Nejví-
ce jich přijelo auty, však také v sobotu 
dopoledne bylo těžké najít na návsi 
místo k zaparkování, ale přišli i pěší 
turisté a někteří přijeli vlakem. Ti si 

moje poďakovanie a obdiv aj celému 
teamu :-) 

Ján Fandro 46 r., Slovensko

Dobrý den. 
Dne 5. 12. 2010 jsem se rozhodla se 

svojí rodinou navštívit Peklo ve světel-
ském podzemí. Touto cestou bych ráda 
poděkovala celému kolektivu, všem čer-
tům, kteří tuto super akci připravili. Byl 
to zážitek, rovněž i program pro děti na 
náměstí. Ještě jednou dík a těšíme se na 
příští rok. S pozdravem  

Jana Záhorská, Čejov   

I do Světlé přijelo Betlémské světlo

Stalo se již tradicí, že přibližně týden 
před Štědrým dnem rozvážejí brněnští 
skauti vlaky Českých drah po celé re-
publice Betlémské světlo. A bylo tomu 
tak i před letošními Vánocemi. V sobotu 
18. prosince ráno před půl devátou připu-

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou, 
vydavatel Světelského 

zpravodaje, 

děkuje odcházející dlouholeté 
korektorce Haně Křivské za její 

náročnou a vždy kvalitně odvedenou 
práci a současně touto cestou hledá 
nové přispěvatele a členy redakční 

rady, kteří by pomohli rozšířit 
obsahové i názorové spektrum 
informací v tomto periodiku. 

Nabídky s uvedením kontaktu 
zasílejte na mailovou adresu:

redakce@svetlans.cz

Pracovní světelské stanice ČD Irena Wendlová s Miroslavem Tvrdým a zástupce skautů 
z Ledče n. S. si předávají vzácný plamínek Betlémského světla.

toval na světelské nádraží po trase Betlém 
– Vídeň – Brno ten vzácný plamínek, který 
se stává novodobým symbolem Vánoc. 
Světýlko naděje, pokoje a míru, zažehnuté 
v místě narození Ježíše Krista, spojuje lidi 
dobré vůle a v mnoha rodinách již nesmí 
chybět na štědrovečerním stole. Tradice, 
která vznikla v roce 1986 ve stanici ra-
kouského rozhlasu v Linci, se postupem 
času přesunula do Vídně a odtud se světlo 
šíří po celé Evropě. Dnes se tato tradice 
rozšířila již do pětadvaceti zemí světa.

Na nádraží ve Světlé n. S. přijali od 
brněnských skautů Betlémské světlo pra-
covníci stanice ČD Irena Wendlová s Mi-
roslavem Tvrdým a přenesli je do provozní 
místnosti stanice, kde hořelo až do noci 
Štědrého dne, to aby si je mohli přijít při-
pálit všichni, kteří je chtěli mít při večeři 
na svém slavnostně prostřeném stole. 

Text a foto: jív

Brněnská skautka předává Betlémské 
světlo zájemcům, kteří si pro něj přišli 

přímo k vlaku na světelské nádraží.

▶

pochvalovali krásnou zimní scenérii 
při cestě od vlakové zastávky.

Program opět připomínal Vánoce 
venkovského lidu. Jindřich Holub, tra-
dičně hlavní postava všech podobných 
akcí na Michalově statku, ve vytopené 
světnici u prostřeného stolu poutavě 
vyprávěl návštěvníkům o tom, jak se 
selský lid na vánoční svátky připra-

Vlastivědný spolek

Ve středu 15. prosince se konala 
výroční schůze Vlastivědného spolku 
Světelsko. Na programu bylo zhodno-
cení činnosti nejen za uplynulý rok, ale 
za celých deset let trvání spolku, zpráva 
o hospodaření a návrh činnosti v dalším 
období. Důležitým bodem byla volba 
nové spolkové rady, jejímiž členy se 
stali předseda Karel Coufal, místopřed-
seda Josef Böhm a hospodářka Ludmila 
Chvátalová.

-jv-
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10 let modelářských výstav

Takřka se tomu nechce věřit, ale 
v roce 2010 nachystal LMK Světlá 
n. S. pro všechny příznivce mode-
lařiny již desátý ročník tradiční 
podzimní výstavy. Jubilejní výstava 
proběhla v termínu 26. až 28. lis-
topadu a shlédlo ji kolem šesti set 
návštěvníků. 

Když jsme v malém kolektivu v roce 
2001 krátce po založení leteckomode-
lářského klubu začínali, nikoho z nás 
nenapadlo, že založíme tradici, která se 
takhle udrží. Stalo se a my v letošním 
roce vstupujeme do druhé desítky je-
denáctým ročníkem, taktéž ve stejném 
kolektivu tvůrců jako na začátku.  

V rámci kulatého výročí jsme se 
snažili připravit co nejpestřejší průřez 
širokou částí spektra letecké modela-
řiny. Bezesporu magnetem byl stíhací 
letoun JAS 39 D Gripen, jehož tvůrcem 
je náš kolega Petr Jirous z Pelhřimova. 
Představili jsme také řadu replik histo-
rických modelů, tedy modelů, jejichž 
předlohy vznikly ve čtyřicátých a pade-
sátých letech dvacátého století. Stavba 
takovýchto replik je v současnosti po-

voval a samotné Vánoce prožíval, 
jak trávil dlouhé zimní večery. Světel-
ský soubor Škubánek zpestřil sobotní 
program známými koledami a říkán-
kami. Ovšem všední dny kolem Vánoc 
byly na vsi vyplněny zimními pracemi, 
ve stodole se mlátilo obilí, štípalo dříví 
nebo se například vyráběly ze smrko-

vého dřeva šindele, potřebné k opra-
vám střech. Opět nechyběly lidové 
umělkyně, které předváděly například 
pečení a zdobení perníčků, pletení vá-
nočních ozdob ze slámy, k vidění byl 
krásný betlém zhotovený z kukuřičné-
ho šustí. Pod kůlnou na dvoře udivo-
val Jindřich Holub návštěvníky svojí 

zručností, když sedíc na „dědkovi“ 
předváděl výrobu dřevěných šindelů. 
Kdo v tom předvánočním víkendu na 
Michalův statek zavítal, určitě nelito-
val, vždyť návštěva skansenu navodila 
tu krásnou předvánoční atmosféru. 

Text a foto: jív

▶

Děti ze Škubánku zpívaly u vánočně prostřeného stolu

 Jindřich Holub předvádí 
výrobu šindelů

 Tři králové vyrobení z hadříků z dílny 
lidové umělkyně Jany Koťarové

pulární, řada modelářů ráda vychutnává 
kouzlo a nostalgii letu modelů ze dřeva 
a papíru. Poměrně náročnou kategorií 
je stavba polomaket a maket (tedy co 
nejpřesnějších napodobenin skutečných 
letadel). Pro diváky jsme nachystali ně-
kolik takových ukázek, a to od menších 
polomaket poháněných elektromotory 
(například Hawker Tempest v barvách 
známého francouzského druhováleč-
ného pilota Pierra Clostermanna) až po 
velké modely s pohonem spalovacími 
motory, jež zde reprezentoval třeba 
český Zlin Z-50, na jehož předloze létal 
dvojnásobný mistr světa v letecké akro-
bacii Ing. Petr Jirmus. 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou moc poděko-
vat pracovníkům pobočky České spoři-
telny ve Světlé n. S. za nebývalou ocho-
tu při komplikacích, které mi vznikly 
u bankomatu.

Jana Sýkorová

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou 

hledá z řad důchodců 
nebo studentů dobrovolné 

spolupracovníky pro práci kustodů 
v Galerii Na Půdě a dále šatnářů 

a organizátorů 
při kulturních představeních 

a dalších akcích.



Světelský zpravodaj leden 2011 strana 26 strana 27 leden 2011 Světelský zpravodaj 

Víte, že…

…Světelákovi Vladimíru Novotné-
mu vyšlo pokračování velmi úspěšné 
učebnice Na kytaru snadno a rychle? 
Bez pomocí učitele rozvíjí získané 
znalosti na vyšší technické i hudební 
úrovni. Seznámíte se zde se systémem 
durových stupnic, naučíte se spojovat 
akordy, dozvíte se, co jsou složené 
akordy a jak se hrají, naučíte se také 
spoustu nových doprovodů. Tato kniha 
je na rozdíl od prvního dílu věnována 
spíše moderní pop/rockové hudbě, 
takže zvládnete písně, které denně 
slýcháte v rádiu.

-jv-

Plastikové modely. Přesné napodo-
beniny letadel, bojové techniky či lodí 
z plastů doplněné detaily z fotoleptů 
a opatřené patřičnou povrchovou 
úpravou – lidově řečeno modely do 
vitrínky. Jejich stavba je náročná na 
přesnost a trpělivost, což návštěvní-
kům předváděl J. Jelínek z Ledče nad 
Sázavou při stavbě modelů bitevního 
křižníku v měřítku 1:350. Svou sbírku 
plastikových modelů letadel zde rovněž 
prezentoval náš světelský kolega Milan 
Kratochvíl. 

Musíme poděkovat také RC autíčká-
řům ze sdružení RC Rally Tábor, kteří 
pod vedením Václava Balouna přišli 
podpořit svým uměním výstavu v so-
botu, připravili pěknou expozici svých 
modelů a předvedli divákům v jedné 
z učeben alespoň malou exhibici svého 
řidičského umění. 

Jsme rádi, že nás tradičně podpořilo 
také město Světlá nad Sázavou a my 
mohli připravit oblíbenou hlasovací 
anketu pro děti a v nedělní odpoledne 
slosovat věcné ceny ve formě stavebnic 
modelů, které jsme poté předali jejich 
šťastným výhercům. 

Závěrečné poděkování za spolupráci 
letí spřáteleným modelářským klubům 
do Havlíčkova Brodu, Ledče n. S., Jiřic 
u Humpolce, Pelhřimova a modelář-
ským potřebám L. Rezler z Chotěboře. 
Jejich zapůjčené modely pomohly vý-
stavu zatraktivnit. 

Věřím, že se se všemi příznivci mo-
delářství setkáme opět v listopadových 
dnech tohoto roku, kdy budeme pořádat 
výše uvedený 11. ročník. Kdo by ne-
chtěl tak dlouho čekat, může vyrazit 
od 17. do 23. ledna na modelářskou 
výstavu jiřických kolegů, která se koná 
ve výstavním sále muzea Dr. Aleše Hr-
dličky na Dolním náměstí v Humpolci. 
Tam bude možné shlédnout i některé 
naše modely, neboť hodláme své kolegy 
na oplátku podpořit. 

Mgr. M. Šimek, 
předseda LMK Světlá n. S. 

…a v létě zase voda (foto: Jiří Víšek)
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Fotbalisté s novým názvem i logem

Světelský fotbal vstou-
pí do nového roku 2011 
s novým názvem, neboť 
z toho původního zmize-
lo slovo Sklo. Nyní fotba-
lový klub ponese jméno 

FK Bohemia Světlá nad Sázavou a jeho 
nový znak či logo má též změněnou 
podobu: uprostřed modrobílého míče 
je umístěn znak města a v kruhu kolem 
míče je nápis FK BOHEMIA SVĚTLÁ 
NAD SÁZAVOU.

Co je nového u nejsledovanějšího muž-
stva světelského fotbalového klubu? Před 
vánočními svátky měl trenér A mužstva 
František Polák zimní přípravu již na papí-
ře. Proti minulým letům bude mít ta letošní 
několik novinek. Pod širým nebem začnou 

Z fotbalové historie

dimírem Ptáčníkem vyhráli v sezoně 
1973/1974 I. B třídu Východočeského 
kraje a postoupili do I. A třídy. Jako 
nováček tuto soutěž vyhráli, když na-

sbírali 34 bodů za 13 vítězství, 8 remíz 
a 5 proher (tenkrát se za výhru přidě-
lovaly 2 body a za remízu 1). Jen pro 
zajímavost, na čtvrtém místě skončili 
velcí rivalové, fotbalisté TJ Kovofi -
niš Ledeč n. S. se ziskem 30 bodů 
a až v druhé polovině čtrnáctimístné 
tabulky se umístilo na osmém místě 
mužstvo Jiskry Havlíčkův Brod, které 
nasbíralo 25 bodů, TJ Chepos Chotě-
boř byla devátá s 24 body.

V sezoně 1975/1976 vstoupila Světlá 
do krajského přeboru východních Čech 
a ač se nováčkovi tehdy předpovídal 
v přeboru jepičí život, skončil tým 
vedený nejprve ještě trenérem Ptáční-
kem a od jara mladým Mílou Kafkou 
na pěkném 9. místě. Po této úspěšné 
sezoně se fotbalisté Světlé na několik 
let v krajském přeboru zabydleli a tři 
sezony dokonce bojovali o nejvyšší 
příčky soutěže. Mnozí pamětníci na 
tuto dobu vzpomínají jako na zlatou 
éru světelského fotbalu.

jív
Foto: archiv M. Novotného

Stojící zleva: Ladislav Šuráň, Bohuslav Čížek, Pavel Korejtko, Jiří Krupička, Ladislav 
Ptáčník, František Ptáčník, trenér Vladimír Ptáčník a předseda TJ Sklo Bohemia Karel 

Přerovský, dolní řada zleva: Josef Havel, Miroslav Hořejš, Miroslav Hubínek, Jiří 
Czosnyk, Lubomír Bárta a Josef Plánka

Mirek Křikava, který dokázal v podzimní 
části I. A třídy nastřílet soupeřům 

20 branek

Jak ten čas letí! Černobílá fotografi e 
fotbalového mužstva TJ Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou je z jara 1975. Svě-
telští fotbalisté vedení trenérem Vla-

fotbalisté nabírat formu v úterý 18. ledna 
na hřišti v Nádražní ulici a potom budou 
trénovat vždy čtyřikrát týdně. V úterý, 
ve středu a v neděli na hřišti ve Světlé, 

každý pátek budou pravidelně dojíždět 
do Habrů, kde mají větší hřiště s umělou 
trávou a osvětlením. To je první z novi-
nek, druhou bude čtyřdenní soustředění 
ve Vlašimi. Trenér Polák k tomu dodává: 

„Bude to soustředění ve velmi kvalitních 
podmínkách, kde budeme mít k dispozici 
hřiště s umělou trávou, prostornou halu 
a regenerační linku včetně plaveckého 
bazénu, vše v jednom areálu, prostě super. 
Takové podmínky si pro přípravu předsta-
vuji.“ Za zmínku určitě stojí, že větší část 
nákladů na soustředění ve Vlašimi si hráči 
a realizační tým hradí ze svého. V únoru 
čeká na mužstvo pět přípravných zápasů, 
první bude v neděli 6. února v Humpolci.

Text a foto: jív
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Co čeká hokejisty z Pěšinek

Jak bývalo zvykem v posledních sezo-
nách i v současné Krajské lize mužů Pardu-
bického kraje, kraluje od počátku mužstvo 
z Pěšinek HC Světlá n. S., vedené trenérem 
Milanem Schlaichrtem. V době uzávěrky 
tohoto čísla Světelského zpravodaje měli 
hokejisté Světlé odehráno 15 utkání a se 
ziskem 36 bodů byli na 1. místě tabulky 
a chyběl jim jen nesehraný zápas doma 
s HC Litomyšl. V těsném závěsu s 35 body, 
ovšem s jedním zápasem k dobru, byli ho-
kejisté HC Slovan Moravská Třebová. 

A co čeká hokejisty v další části Krajské 
ligy mužů? Systém soutěže je následující: 
První čtyřkolová základní část, tedy 20 
utkání, končí v neděli 9. ledna. Druhá část 
soutěže se bude hrát systémem sudý – lichý 
dvoukolově. To znamená, že tým na lichém 
místě tabulky sehraje 6 utkání s týmy na 
sudých místech. Začne v neděli 16. ledna 
a skončit by měla ve středu 9. února. Tato 
část soutěže bude důležitá v tom, že nej-
lepší mužstvo po této části bude mít právo 
startu v kvalifikaci o 2. ligu ČR a nebude 
muset hrát závěrečné play off. Pokud by 
se však toto mužstvo zúčastnilo play off, 
které začne 13. února, potom po dohodě 
se soupeři na náhradních termínech, ale 
pouze plus mínus jeden den. Soutěž play 

Fotbalisté Světlé na halovém turnaji

Příjemným zpestřením fotbalového 
„nicnedělání“ po podzimní části sezony 
byl pro fotbalisty FK Bohemia Světlá 
n. S. start na IV. ročníku halového okres-
ního přeboru, který se hrál v Havlíčkově 
Brodě v sobotu 18. prosince. Účastníky 
bylo sedm nejlepších týmů dospělých 

z okresu a hvězdný Ligový výběr, jenž 
měl v sestavě takové hvězdy jako Matěje 
Vydru z italského Udine, Davida Kalivodu 
z FK Teplice, Daniela Nešpora z Bohemi-
ans 1905 a Jana Mikulu z pražské Slavie. 
Však se v hledišti havlíčkobrodské haly 
přetřásalo, že tak drahé nohy jako má 
Vydra tam po palubovce ještě neběhaly. 

Trenér František Polák a stejně tak 
samotní hráči litovali, že si proti tomuto 
výběru hvězd nezahráli. Průběh turnaje 
jim to neumožnil. Světelští fotbalisté 
vyhráli svoji skupinu, když postupně 
porazili Ždírec 2:1, Havlíčkovu Borovou 
4:1 a fotbalisty Ledče 6:1. Druhou skupinu 
vyhrál právě Ligový výběr před domácím 
Slovanem Havlíčkův Brod, Habry a Přiby-
slaví. První dvě mužstva z každé skupiny 
hrála semifinále a jelikož se hrálo křížem, 
vždy první z jedné skupiny proti druhému 
druhé skupiny, nastoupila Světlá v semi-
finále proti Havlíčkovu Brodu a prohrála 
3:1. Tím pro svěřence trenéra Poláka tur-
naj skončil, ale ostudu tam tým ze Světlé 

Tým FK Bohemia Světlá n. S. na halovém 
turnaji: stojící zleva Milan Šmíd, Miroslav 
Křikava, Martin Karel, Petr Janota a Jiří 

Valenta, dolní řada zleva Petr Dvořák, 
Bohuslav Císař, Roman Závorka, Jan 

Pohnětal.

Dvě hvězdy Ligového výběru: zleva 
Daniel Nešpor a stomilionový fotbalista 
italského Udine Matěj Vydra. Ten první 
začínal ve Světlé n. S, druhý v Chotěboři.

neudělal. Tři vítězství ve skupině nad 
kvalitními soupeři byla pro světelské hrá-
če dobrým vysvědčením, navíc Miroslav 
Křikava byl vyhlášen se šesti góly střel-
cem turnaje. Domácí Slovan pak ve finále 
překvapivě porazil Ligový výběr vysoko 
6:1, Světlá a Ždírec se dělily o třetí místo. 

Text a foto: jív

off, ve které budou hrát čtyři mužstva, se 
bude hrát na tři vítězná utkání a vítěz se 
stane přeborníkem Pardubického kraje.

Představujeme novou tvář sestavy 
A mužstva HC Světlá nad Sázavou
Od počátku sezony se v základní sestavě 

objevuje mladý útočník Jan Kubát, věkem 
ještě junior (*1992), však nastupuje též 
v mistrovských zápasech světelské junior-
ky. Nejprve oblékal dres s číslem 11 a od 
19. prosince, kdy má A mužstvo nové mod-
ré dresy, nosí na zádech pětadvacítku. A co 
o tomto mladíčkovi pověděl trenér Schlai-
chert? „Jan Kubát přišel z Havlíčkova 
Brodu a okamžitě se stal platným hráčem 

mužstva. Je pravdou, že zpočátku nehrál to, 
co jsme od něj očekávali, ale od poloviny 
první části soutěže už hraje podle našich 
představ. Jen mám obavy, aby to na něj ne-
bylo moc, když nastupuje vedle áčka ještě 
za juniory, přeci jenom je ještě mladý.“ 

Text a foto: jív

Junior Jan Kubát 
Tradiční děkovačky mužstva připomínají 

vítězná utkání ve „starých“ Pěšinkách
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Josef Bříza, třetí hráč týmu 

Pingpongářům 
se v Pěšinkách nedaří

Divizní stolní tenisté TJ Sklo Bohemia 
neprožívají v nové herně Sportovního 
centra v Pěšinkách právě tu nejlepší sezo-
nu. Po loňském nečekaném 5. místě, byť 
vystupovali v roli divizního nováčka, mají 
mezi krajskou elitou potíže. Po posledních 
dvou kolech první poloviny soutěže, hra-
ných v sobotu 11. prosince na domácích 
stolech, nejprve podlehli Sokolu Rovečné 
5:10 a potom uhráli remízu 9:9 s TJ Žďár 
n. S. a klesli ve dvanáctičlenné tabulce na 
9. místo. Po jedenácti odehraných kolech 
divize mají na svém kontě 3 vítězství, 2 
remízy,  6 prohraných utkání a 19 bodů.  
Nová herna v Pěšinkách družstvu zatím 
nesvědčí, přestože si hráči prostředí po-
chvalují. V dosud odehraných šesti utká-
ních v domácím prostředí třikrát prohráli, 
dvakrát hráli nerozhodně a pouze jednou 
dokázali v Pěšinkách vyhrát, když porazili 
Polnou 10:8. 

Druhá polovina divizní soutěže odstar-
tuje 15. ledna a světelští pingpongáři na 
svých stolech přivítají Chmelnou. Budou 
tak mít možnost oplatit svému soupeři 
prohru 3:10 v prvním kole. Družstvo 
Chmelné přežije vánoční přestávku na 
4. místě s pětadvaceti body a pro Světlou 
to nebude vůbec lehký vstup do nového 
roku 2011. A jak si v dosavadních utká-
ních vedli jednotliví hráči sestavy TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S.?  V tabulce, ve které 
jsou seřazeni dle úspěšnosti všichni hráči 
divize, je ze světelských nejvýše Ladislav 
Vosyka, který je na 10. místě, když 26 
svých zápasů vyhrál a 14 prohrál. Radek 
Vosyka je 14. s poměrem vyhraných a pro-
hraných zápasů 24:14, 39. je Josef Bříza 7:
15, 44. Martin Karel 7:28 a Jan Růžička je 
na 48. místě, když 2 zápasy vyhrál a čtr-
náctkrát odešel od stolu poražen. 

Pokud si budou chtít stolní tenisté Světlé 
udržet divizní příslušnost i pro příští sezo-
nu, musí se hodně zlepšit, vždyť do kraj-
ského přeboru sestupují vždy dva poslední 
týmy dvanáctičlenné tabulky. 

Text a foto: jív

Dobře si vede dívčí volejbal

Znamenitě si vede v letošním krajském 
přeboru juniorek volejbalové družstvo TJ 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, ve-
dené trenérkou Jaroslavou Holoubkovou. 
Děvčata po odehraných čtrnácti utkáních 
přečkala vánoční přestávku na čele sed-
mičlenné tabulky, když pouze jednou 
prohrála.  V 10. kole podlehla v Hum-
polci družstvu TJ Jiskra Humpolec A 1:3, 
v ostatních zápasech zažívala ten krásný 
pocit vítězství.

Čelo tabulky krajského přeboru juniorek 
mělo před Vánocemi pro světelský volej-
bal tuto příjemnou podobu:  
1. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.  27 bodů

2. TJ Jiskra Humpolec  25 b
3. TJ Spartak Pelhřimov  19 b

Úspěšné jsou v krajském přeboru 
i mladší žákyně s trenérkou Irenou Ko-
řínkovou. V polovině soutěže současné 
jim patřilo 2. místo šestičlenné tabulky za 
suverénními žákyněmi Sokola Bedřichov. 
Děvčata ze Světlé vyhrála šest zápasů 
a čtyři prohrála a se šestnácti body jim pa-
třila druhá příčka, byť stejný počet bodů 
měla také družstva ŠSK Demlova Jihlava 
a TJ Sokol Nové Veselí, ale Světlou na čelo 
této trojice posunul lepší poměr vyhraných 
a prohraných setů.

Tabulka krajského přeboru mladších 
žákyň po polovině soutěže:
1. TJ Sokol Bedřichov sety 30:1 20 bodů
2. TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S.

21:13 16

3. ŠSK Demlova Jihlava 19:14 16

Dvě družstva nejmladších volejbalistek 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. jsou účastní-

ky meziokresního přeboru mladších žákyň 
v minivolejbale. V této soutěži startuje je-
denadvacet týmů z celé Vysočiny a ty jsou 
rozděleny dle výkonnosti do tří skupin. 
Hraje se turnajovým způsobem v každé 
skupině a vždy nejlepší dvě družstva B 
a C skupiny postupují do té vyšší a naopak 
dvě poslední družstva A a B skupiny spad-
nou do té nižší. Proto se po každém kole 
složení jednotlivých skupin mění. Před 
posledním turnajem první poloviny sou-

těže bylo A družstvo světelských dívek na 
3. místě šestičlenné skupiny A. 5. prosince 
se hrál turnaj ve Štokách, kde Světlá nejpr-
ve podlehla 0:2 na sety dosud vedoucímu 
Bedřichovu A, ale potom přišla již pouze 
vítězství. 2:1 s Bedřichovem B, 2:0 s druž-
stvem ŠSK Demlova Jihlava, vítězství 
2:0 nad domácím družstvem Štoků a rov-
něž 2:0 výhra nad volejbalistkami ZŠ Želiv. 
Pořadí ve skupině po turnaji ve Štokách 
nebylo do uzávěrky SZ dosud zveřejněno, 

Družstvo minivolejbalu mladších žákyň. 
Stojící zleva: Zuzana Přichystalová, 

Denisa Vaňková, trenérka Irena 
Kořínková a Lucie Remarová, v pokleku 
zleva: Aneta Růtová, Monika Hrstková 

a Anna Myšičková 

Družstvo juniorek. Stojící zleva: Veronika 
Spěváková, Hana Štrosová, Kateřina 

Satrapová, Kateřina Kořínková, Kateřina 
Spěváková, dole zleva Kamila Štercová, 

Lucie Špačková. Na snímku chybí 
Michaela Poláková, Andrea Lacinová 

a Michaela Piskačová. 

Družstvo mladších žákyň. Stojící 
zleva: Šárka Semerádová, Veronika 

Semerádová, Kristýna Šlosrová, Ivana 
Kohoutová, Zuzana Chládová, klečící 
zleva: Martina Pacholíková, Monika 

Kubíčková a Monika Hrstková 
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Machačová myslí na OH v Londýně

Čtyřiadvacetiletá Světelačka Jarmila 
Machačová, reprezentantka v dráhové 
cyklistice,  myslí vážně na letní olym-
pijské hry 2012 v Londýně. Svými do-
savadními sportovními výsledky si vy-
sloužila spolu s dalšími deseti českými 
sportovci od Mezinárodního olympij-
ského výboru  stipendium na podporu 
přípravy na londýnskou olympiádu. 

Spolu s Jarmilou tuto podporu získali 
například oštěpař Petr Fridrich, nadějná 
běžkyně překážkářka Zuzana Hejnová 
či moderní pětibojařka Lucie Grolicho-
vá.  Všichni čeští sportovci, kterých se 
stipendium týká, získávají 700 dolarů 
měsíčně. Částku dostávají od září 2010 
po dobu dvou let, tedy do 31. srpna 2012. 
Tyto finance mají sloužit hlavně na hrazení 
nákladů olympijské přípravy v domácích 
podmínkách na sportovištích schválených 
Národním olympijským výborem, který 
podává každé čtyři měsíce Mezinárodní-
mu olympijskému výboru zprávu o tom, 
jak si stipendisté vedou. Pro samotný start 
na OH se musí naše dráhařka Machačová 
do Londýna kvalifikovat v nové olym-
pijské disciplíně omniu. Omnium žen je 
jakýsi dráhový víceboj, skládá se ze šesti 
odlišných disciplín (závod na letmé kolo, 
bodovací závod na 20 km, vylučovací 
závod, stíhací závod na 3 km, scratch na 
10 km a 500 m s pevným startem) a jede 
se ve dvou dnech. Pro kvalifikaci slouží 
cyklistům starty na mistrovství světa, 
mistrovství Evropy a závody Světového 
poháru. V každém z těchto závodů zís-
kávají uchazečky o start na olympijských 
hrách kvalifikační body za umístění do de-
sátého místa a do Londýna se kvalifikuje 
24 nejlepších. A jak si dráhařka ze Světlé 
nad Sázavou vedla v dosavadních kvalifi-
kačních startech? Body získala na srpno-
vém ME v dráhové cyklistice v Polsku za 
6. místo v omniu. O další body se ucházela 
od 2. do 4. prosince na Světovém poháru 
u protinožců v australském Melbourne. 

ale je pravděpodobné, že si volejbalistky 
ze Světlé polepšily o jedno místo a vánoč-
ní přestávku by měly přečkat na pěkném 
2. místě celého meziokresního přeboru.

Méně se již dařilo B družstvu TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. v turnaji skupiny 
B, který se hrál v Dobroníně. Nejprve 
přišly tři prohry 0:2 na sety s družstvy 
ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod B, TJ Žďár 
n. S. a Jiskry Dobronín. Družstvo ZŠ Wol-

kerova A nepřijelo, proto to byl kontumač-
ní výsledek 2:0 pro Světlou, a v posledním 
utkání turnaje porazila světelská děvčata 
družstvo Pelhřimova A 2:1 a to stačilo na 
udržení v B skupině soutěže.

Na těchto úspěších světelského dívčího 
volejbalu mají značný podíl trenérky Jaro-
slava Holoubkova a Irena Kořínková. 

Text a foto: jív (2), J. Holoubková (1)

Po prvním dnu na tom byla docela dobře, 
když dokonce vyhrála bodovací závod 
na 20 km, ale ve druhém dni se jí již tolik 
nevedlo a celkově skončila na 14. místě. Po 
dlouhé cestě z Melbourne si mohla doma 
odpočinout jen několik málo dní, když ji 
čekal druhý závod Světového poháru od 
16. do 18. prosince v jihoamerické Kolum-
bii. Tam se Jarmile opět nejlépe vydařil 
bodovací závod, ve kterém skončila na 
krásném 2. místě. Po šesti disciplínách 
omnia skončila na pěkném 10. místě 
a do olympijské kvalifikace získala další 
důležitý bod. Po vánočním odpočinku 
doma čekají po Novém roce na Jarmilu 
Machačovou ještě dva starty na Světových 
pohárech, nejprve v čínském Beijingu a ve 
finále SP v anglickém Manchesteru. I tam 
budou na všechny uchazečky o start v lon-
dýnském omniu čekat další kvalifikační 
body. Držme Jarmile Machačové palce, 
aby těch bodů nasbírala dostatečné množ-
ství, když jí účast na poslední olympiádě 
v Pekingu doslova proklouzla mezi prsty. 

jív (foto: Lenka Valová)

Jarmila Machačová při startu 
na velodromu v pražském Motole

Šipky

1. krajská liga Vysočiny – Arrows 
třetí!
V 8. kole se hráči světelského týmu 

utkali na půdě obhájce titulu s týmem 
ELNA Ponorka Jihlava. Domácí začali 
skvěle a po chvíli vedli 4:1, hosté však 
nesložili šipky a šesti výhrami v řadě 

otočili na 4:7. Důležité byly obě čtyřhry, 
které hráči Arrowsu přesvědčivě vyhráli. 
Tento náskok si hosté nenechali vzít a do-
hráli utkání k vítězství 11:7. V dalším kole 
Arrows přivítal odvěkého rivala z Havlíč-
kova Brodu a zužitkoval výbornou formu 
z předchozího utkání, když zvítězil jasně 
14:4. 

V 10. kole (neboli 1. kole odvetných zá-
pasů) se hrálo opět v domácí šipkové herně 
v Restauraci Pohoda a utkali se zde domá-
cí Arrows a Formanský Dravci o průběž-
né první místo v tabulce. Světelským 
šipkařům opět nevyšel začátek utkání 
a rázem prohrávali 1:4. Po čtyřhrách byl 
stav 4:6 a po třetím bloku zápasů singlů 
byl stav dokonce vyrovnaný 7:7. Čtvrtý 
a poslední blok utkání jednotlivců však 
domácím nevyšel, i když naději vykřesal 
Jan Stoklasa, když srovnal na 8:8. Na 
programu byla poslední dvě utkání. Míra 
Váňa i Franta Nykl však smolně prohráli 
1:2 a po roční přestávce Dravci vezou do 
Jihlavy 3 body za vítězství 10:8.

Obě další utkání 11. a 12. kola Arrows 
vyhrál s přehledem 14:4 a stále je tak na 
třetím místě ligové tabulky s jednobodo-
vou ztrátou na druhé místo.

Mistrovství ČR UŠO – Lucie Wolfová 
2. vicemistryní ČR!
V Českých Budějovicích se 19. až 

21. listopadu konalo XI. Mistrovství ČR 
v elektronických šipkách. Zúčastnili se 
ho i šipkaři ze Světlé n. S. a Havlíčkova 
Brodu, konkrétně Arrows a Tajfun. V pá-
tek byl na programu turnaj smíšených 
dvojic, tzv. Mixy a turnaj jednotlivců ▶

Dvojice ženy
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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

email: tritex.dolezal@seznam.cz
www.tritex.cz

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

Lučice 50

v Cricketu. Do turnaje mixů se při-
hlásili Jaromír Váňa s Lucii Wolfovou 
a skončili na pěkném 25. místě z 68 
přihlášených dvojic. V Cricketu se nej-
lépe dařilo Mírovi Váňovi, který obhájil 
loňské umístění a skončil na 33. místě 
ze 127 startujících. Svá umístění obhájili 
i Jan Stoklasa (49.) a Ondřej Bareš (65.). 
V ženách se Lucka Wolfová umístila na 
solidním 25. místě (loni 17.).

V sobotu se konal turnaj v hlavní ka-
tegorii jednotlivců, a to v královské hře 
501 DO. Skvělého úspěchu zde dosáhl 
Ondřej Bareš, který skončil na výborném 
49. místě z 233 přihlášených mužů. Stejný 
výkon předvedl i Míra Váňa. V ženách se 
dařilo Lucii, která se umístila na krásném 
9. místě z 94 přihlášených žen. Za zmínku 
určitě stojí výhra v levé části pavouka nad 
loňskou vicemistryní Markétou Abadžie-
vovou (mistryně ČR z roku 2008, členka 
reprezentace ČR). 

V neděli zbývalo odehrát mistrovství 
v kategorii dvojic mužů a žen. Dařilo se 
jak našim mužům, tak ženám. Dvojice 
Jan Stoklasa a Jaromír Váňa sice v hlav-
ním turnaji obsadila 49. místo (88 přihlá-
šených dvojic), v turnaji Mistr Singl dvojic 
však zúročili svoje zkušenosti a skončili 

na výborném bronzovém místě. V turnaji 
dvojic žen skvěle zahrály Lucka Wolfová 
s Marcelou Rajmanovou. Předváděly vý-
borné šipky, které jim doházely úžasné 
třetí místo a chybělo malinko a byly by ve 
fi nále. S sebou si navíc vzaly cenné skalpy 
soupeřek v podobě loňských mistryň a vi-
cemistryň.

Ve Světlé tak máme poprvé medailist-
ku z Mistrovství ČR v elektronických 
šipkách. Gratulujeme a do příští sezony 
přejeme všem šipkařům nejen ze Světlé 
a okolí

Ať to lítá!

Text a foto: Ondřej Bareš

Singl dvojice

▶
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