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Schůze rady 20. prosince 2010

Rada města:
1.  Schválila Plán zimní údržby míst-

ních komunikací ve městě Světlá 
n. S. a místních částech a uložila 
TBS Světlá n. S. vypracovat návrh 
ohledně zimní údržby veřejných 
parkovišť.

2.  Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo s firmou Skanska, 
a. s., za účelem změny termínu re-
alizace akce Účelová komunikace 
Dolní Březinka, parc. č. 724/1, k. ú. 
Dolní Březinka (z důvodu nepřízni-
vých klimatických podmínek byl 
termín prodloužen do 31. 5. 2011). 
V současné době je místo stavby 
průjezdné.

3.  Souhlasila s vypracováním pro-
jektové dokumentace pro umístění 
autobusové čekárny v ulici Na Síd-
lišti.

4.  Souhlasila s uzavřením kupní 
smlouvy s firmou Agrozet České 
Budějovice, a. s. na nákup trakto-
ru pro TBS města Světlá nad Sá-

Postřehy z plesové sezóny
Víkendové večery v lednu a  únoru 

bývají většinou ve znamení rozličných 
plesů. Nejinak je tomu i ve Světlé. 
Téměř polovinu letošních plesů tvoří 
ty maturitní, tedy záležitost organi-
zovaná především mladými lidmi na 
počátku svého období dospělosti. 

Zorganizovat pěkný a úspěšný ples 
není nic jednoduchého. Nemyslím na 
tomto místě jenom na maturitní třídy 
coby jejich organizátory, ale obecně 
na všechny odvážlivce, kteří se do 
organizování pustí. Cíl ovšem mají 
všichni společný. Přípravu večera, 
který se vryje do paměti jeho návštěv-
níků, kde se všichni pobaví a prožijí 
příjemné chvíle. 

Vše začíná zajištěním sálu, získáním 
kvalitní kapely, přípravou programu, 
sháněním sponzorů, kulturních vy-
stoupení, přípravou vstupenek, plaká-
tů, propagací, zajištěním bezpečnosti 
všech přítomných v sále (požární 
hlídka, security), zabezpečením jídla 
a nápojů, spousta administrativních 

náležitostí (smlouvy, pronájmy, ko-
munikace s pracovníky OSA apod.). 
Úkolů je mnoho a realizovat takovou 
akci jako „one man show“ je nemys-
litelné. 

Pak přichází onen kýžený večer 
plesu. Vše je připraveno, návštěvníci 
přicházejí, kapela hraje, lidé se baví. 
A možná ani neregistrují veškerou tu 
práci v pozadí. Berou ji jako samo-
zřejmost. Zde bych se rád chvilku za-
stavil. Při realizaci maturitních plesů 
ve Světlé jsem se setkal s velmi milou 
věcí. Zajištěním požární hlídky. Man-
želé Novotní, kteří ji na mnoha ple-
sech realizují, jsou naprosto báječná 
dvojice, s níž je radost spolupracovat 
a která velmi ochotně vychází vstříc 
požadavkům pořadatelů. Rád bych 
jim za to vše na tomto místě podě-
koval, nejen za sebe, ale i za ostatní, 
jimž někdy pomáhali. Myslím, že si 
to zaslouží. 

Další uznání by mnohdy jistě za-
sloužila obsluha šatny. Lidé, kteří 
ji zajišťují, musí odbavit stovky ná-

vštěvníků, mnohdy ve velmi krátkém 
čase. Čekající ve frontě před šatnou 
mnohdy spěchají, mohou být nervóz-
ní a to vše „šatnáři“ musí s klidem 
a úsměvem zvládnout. Mnohdy se 
poté v pozdních večerních či brzkých 
ranních hodinách mohou setkávat s je-
dinci, kteří jsou poněkud společensky 
unavení, a jednání s nimi není zrovna 
jednoduché. Přesto i takovéto případy 
musí ustát.

Pokud vše nad ránem skončí bez 
problémů a lidé spokojení odcházejí, 
mohou si organizátoři i všichni ostatní 
zajišťující hladký chod plesu oddech-
nout. Končí pro ně náročný úkol, který 
stál mnoho energie a úsilí.  

Až tedy letos či kdykoliv jindy vy-
razíme na nějaký ples, neberme jej 
pouze jako zábavu, ale zkusme na něj 
pohlédnout jako na výsledek nelehké 
práce mnoha lidí. Náš zážitek z něj 
pak získá nový rozměr. A to je myslím 
docela příjemné. 

-mš- 

Slovo úvodem

zavou za účelem zajištění zimní 
údržby města.

5.   Zřídila povodňovou komisi města 
Světlá nad Sázavou, jejímž před-
sedou je starosta města Mgr. Jan 
Tourek a jmenovala za členy: 
Ing. Lenku Arnotovou (místosta-
rostku města), Ing. Helenu Mokrou 
(referentku OŽP), Jaroslavu Zato-
čilovou (tajemnici bezpečnostní 
rady), Romana Hůlu (ředitele TBS 
Světlá n. S.), Mgr. Jiřího Semerá-
da (vedoucího OŽP) a Ing. Jiřího 
Moučku (tajemníka MÚ).

6.   Schválila nový Organizační řád 
MěÚ Světlá n. S. s účinností od 
1. 1. 2011.

7.  Vzala  na vědomí výsledky veřej-
nosprávních kontrol ve školách 
a školských zařízeních (Dům dětí 
a mládeže Světlá n. S., Mateřská 
škola Světlá n. S., Základní umě-
lecká škola Světlá n. S.).

8.  Uložila komisi pro koordinaci spor-
tů a komisi kulturní a cestovního 
ruchu vypracovat návrhy na granty.  

9.  Schválila užívání veřejného pro-
stranství  na náměstí Trčků z Lípy 
ve Světlé n. S. před budovou rad-
nice a případně i v prostoru před 
kostelem za účelem provozování 
prodejních a výstavních trhů v ter-
mínech: 25. 2. 2011, 25. 3. 2011, 
29. 4. 2011, 27. 5. 2011, 24. 6. 2011. 

10. Schválila udělení ocenění sl. Kris-
týně Kroužkové za její sportovní 
výsledky a reprezentaci města.

11.  Vzala na vědomí  žádost HC Světlá  
o uvolnění části dotace na činnost 
klubu pro rok 2011 ještě v měsíci 
lednu – před schválením rozpočtu 
města Světlá n. S. 

12.  Schválila doplnění redakční rady 
Světelského zpravodaje o sl. Bar-
boru Karlíkovou a p. Josefa Böhma 
s účinností od  1. 1. 2011 a uložila 
ředitelce PO KyTICe vypsat výzvu 
ohledně doplnění dalších členů re-
dakční rady Světelského zpravoda-
je.

Jan Tourek, starosta města



Světelský zpravodaj únor 2011 strana 2 strana 3 únor 2011 Světelský zpravodaj 

Veřejně přístupný internet 30 Kč/hod.,
studenti a důchodci 15 Kč/hod.

Místnost pro matky s dětmi Poplatek zrušen

Zasedací místnost  1 000 Kč celodenní 
150 Kč/hod.

Vířivka 200 Kč/ 30 min. + 15 min. příprava

Sauna 240 Kč/do 2 hod. pro 1-4 osoby 

360 Kč/do 2 hod. pro 5 a více osob

Sauna + vířivka  500 Kč/hod. + 200 Kč za každých dalších 30 min.

Posilovna 50 Kč/vstup dospělí, 
30 Kč/vstup studenti 
Permanentka: 
    400 Kč /10 vstupů dospělí 
    250 Kč/10 vstupů studenti

Stolní tenis (1 stůl)  40 Kč /hod. + 10 Kč půjčovné pálky

Ledová plocha 1 500 Kč/jednotka ledu 
(Po-Pá 14.00-22.00 + so + ne) 
500 Kč/jednotka ledu (Po-Pá 8.00-14.00 hodin)

tréninky dětí a mládeže HC Světlá provozní příplatek 100 Kč/trénink

MŠ, SŠ, ZŠ + mikroregion + Golčův 
Jeníkov + Lipnice n. S.

roční provozní příplatek 120 Kč

trénink mužstvo HC Světlá n. S. 300 Kč/jednotka ledu + 100 Kč prov. přípl. za trénink

zápas dospělí   3 000 Kč/zápas (2 jednotky ledu), 
vstupné náleží pořadateli

zápas mládež HC 100 Kč/jednotka ledu – provozní příplatek

turnaj mládeže 750 Kč/jed. ledu (při výběru startovného)

turnaje pořádané pod záštitou města 
Světlá n. S. bez výběru startovného 
a neziskové organizace    

100 Kč/akce

Veřejné bruslení  20 Kč/vstup děti do 15 let 
30 Kč nad 15 let 
70 Kč rodinná vstupenka

Poskytování kluboven spolkům 
a neziskovým organizacím

120 Kč/rok

Výstavy a další 100 Kč/akce – provozní příplatek

Schůze rady 10. ledna 2011

Rada města:
1.   Vzala na vědomí historii vzniku 

pěší zóny v ulici Nové město ve 
Světlé n. S. a trvá na jejím zachová-
ní a provozování v současném roz-
sahu. 

2.   Schválila ceník za likvidaci odpadů 
ve středisku odpadového hospodář-
ství Rozinov, Světlá n. S. s účinnos-
tí od data 1. 1. 2011.

3.   Schválila pronájem nebytových 
prostor – objektu klubovny v míst-
ní části Josefodol za účelem schů-
zovní činnosti a organizování růz-

ných společenských akcí občanů 
Josefodolu – Sdružení zahrádkářů, 
ochránců přírody a životního pro-
středí v Josefodole.

4.   Schválila pronájem pozemku parc. 
č. 898/3 o celkové výměře 2036 m2 
v k. ú. Dolní Březinka firmě ZE-
DOM, spol. s. r. o., se sídlem Mrz-
kovice 49, 582 91 Světlá n. S. 

5.   Vzala na vědomí informaci o neo-
právněném užívání městských bytů 
v čp. 30 v Lipničce a v čp. 546 ve 
Světlé n. S. a uložila TBS města 
Světlá n. S. v případě, že nedojde 
k nápravě, podat žalobu k Okres-

nímu soudu v Havlíčkově Brodě na 
vyklizení bytu. 

6.   Vzala na vědomí informaci ohledně 
přípravy základní technické vyba-
venosti v lokalitě Pod Vodárnou ve 
Světlé n. S. a doporučila ZM schvá-
lit podání žádosti o dotaci.

7.   Vzala na vědomí žádost obyvatel 
Benetic na rozšíření autobusové ob-
služnosti trasy Světlá n. S. – Bene-
tice a doporučila ZM schválit uvol-
nění finančních prostředků ve výši 
cca 14 tis. Kč nutných k rozšíření 
autobusové obslužnosti trasy Světlá 
n. S. – Benetice (provozovatel Veo-
lia Transport Východní Čechy, a. s., 
Na Ostrově 177, Chrudim).

8.   Schválila Ceník pro Sportovní 
centrum Pěšinky s účinností od 
1. 1. 2011 a uložila vypracovat 
a předložit ke schválení ceník na 
letní využití ledové plochy. (viz ta-
bulku)

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
9.   Vzala na vědomí materiál s vý-

sledky veřejnosprávních kontrol ve 
školách a školských zařízeních (ZŠ 
v Komenského ul., Světlá n. S. ZŠ 
v Lánecké ul., Světlá n. S.).

10.  Schválila uskutečnění slavnost-
ního vyhlášení sportovců měs-
ta Světlá n. S. za rok 2010 dne 
7. 2. 2011 v 17.00 hod. ve společen-
ském sále Společenského domu ve 
Světlé n. S.

Jan Tourek
Starosta města

Baterie nepatří do 
odpadkového koše

Sběrný box na vybité baterie byl umís-
těn ve vestibulu Městského úřadu ve 
Světlé n. S. a občané ho mohou využít 
k odkládání baterií, monočlánků, knof-
líkových článků používaných v domác-
nostech (např. baterie z hodin, ovladačů, 
hraček, elektroniky). 

Tato nádoba není určená pro autobate-
rie, rezavé nebo lepkavé baterie. 

Sebrané baterie budou předány 
k ekologické recyklaci. Dalšími místy 
v našem městě, kde lze odevzdat baterie, 
jsou prodejny elektro, potravin a sběrný 
dvůr ve středisku Rozinov. 

MěÚ Světlá n. S.
odbor životního prostředí
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Statistika obyvatel Světlé nad Sázavou k 1. lednu 2011

Počet obyvatel k 31. 12. 2010:  6 774 
Narození: 61, 
   z toho muži 30, ženy 31
Úmrtí: 69, 
   z toho muži 39, ženy 30
Počet sňatků: 43
Počet rozvodů: 11

Průměrný věk: 42
Nejstarší občan: 94
Nejstarší občanka: 101

Zdeňka Ryndová, matrikářka

Počet obyvatel podle částí obce:

Části obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
BENETICE 30 17 13
DOLNÍ BŘEZINKA 244 116 128
DOLNÍ DLUŽINY 22 14 8
HORNÍ BŘEZINKA 44 25 19
HORNÍ DLUŽINY 43 23 20
JOSEFODOL 159 80 79
KOCHÁNOV 46 19 27
LEŠTINKA 34 19 15
LIPNIČKA 110 57 53
MRZKOVICE 140 73 67
OPATOVICE 43 20 23
RADOSTOVICE 70 39 31
SVĚTLÁ N. S. 5 668 2 810 2 858
ZÁVIDKOVICE 88 45 43
ŽEBRÁKOV 33 18 15
CELKEM 6 774 3 375 3 399

Průměrný věk podle částí obce 
ke dni 31. 12. 2010:

Části obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
BENETICE 52,13 46,06 60,07
DOLNÍ BŘEZINKA 43,18 42,76 43,56
DOLNÍ DLUŽINY 57,10 51,99 66,06
HORNÍ BŘEZINKA 33,68 30,77 37,72
HORNÍ DLUŽINY 39,98 40,92 38,95
JOSEFODOL 38,04 34,73 41,44
KOCHÁNOV 52,04 49,00 54,18
LEŠTINKA 40,54 38,97 42,67
LIPNIČKA 39,34 39,71 38,93
MRZKOVICE 42,14 40,74 43,66
OPATOVICE 38,84 39,00 38,71
RADOSTOVICE 48,90 47,79 50,25
SVĚTLÁ N. S. 41,33 39,95 42,70
ZÁVIDKOVICE 41,04 38,72 43,47
ŽEBRÁKOV 52,35 44,87 60,83
CELKEM 41,53 40,09 42,97

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2010:
  do 6      7-18  19-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90 91-100 101 

muži 203 386 619 543 454 621 345 151 50 3 0
ženy 187 360 549 498 467 598 367 230 131 11 1

celkem 390 746 1 168 1 041 921 1 219 712 381 181 14 1

Z odboru dopravy

Postihy za provozování motorového 
vozidla bez povinného ručení
Každé vozidlo zapsané v registru 

vozidel musí mít ze zákona uzavřeno 
účinné pojištění odpovědnosti z provo-
zu vozidla – tzv. povinné ručení. Tato 
zákonná povinnost se vztahuje jak 
na vozidla aktivně používaná, tak na 
vozidla nepoužívaná (např. auto, které 
máme doma na „špalkách“ a nikdo 
s ním léta nejezdí, avšak je stále za-
psáno v registru vozidel a má přidělenu 
registrační značku, tedy i na něj musí 
být sjednáno povinné ručení) a to dle 

ust. § 24 písm. c) zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, ve znění 
pozdějších předpisů.

Pokud povinné ručení k vozidlu není 
sjednáno, jedná se o přestupek proti 
zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o pojištění) 
a hrozí za něj následující sankce:

1. Nepředložení dokladu o pojištění 
při silniční kontrole (přestupek dle ust. 
§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o pojištění).

Mít u sebe platnou zelenou kartu, 
kterou se prokazuje pojištění, musí mít 
každý řidič vozidla. Pokud při silniční 
kontrole zelenou kartu nepředloží nebo 
není platná (např. nepodepsaná, uvede-
na nesprávná či neaktuální registrační 
značka vozidla, skončila platnost), jde 
o přestupek, který s řidičem policie 
může vyřešit na místě. V tomto případě 
může policista uložit blokovou pokutu 
ve výši 1 500 Kč.

 Pokud není přestupek řešen na mís-
tě, ale postoupen do správního řízení, 
může v něm být uložena pokuta od 
1 500 do 3 000 Kč. Ale i v případě vy-
řešení tohoto přestupku (nepředložení 
dokladu o pojištění při silniční kontro-
le) oznamuje policie správnímu orgánu 
podezření ze spáchání přestupku provo-
zování nepojištěného vozidla a správní 
orgán pak zahajuje řízení podle ustano-
vení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o pojiš-
tění, s vlastníkem vozidla. 

2. Neuzavření pojištění ve lhůtě 14 
dnů po zániku pojištění předchozího 
(přestupek dle ust. § 16 odst. 1 písm. b) 
zákona o pojištění).

Pokud z jakéhokoli důvodu zanikne 
pojištění, pak má vlastník vozidla po-
vinnost do čtrnácti dnů buď vozidlo 
řádně pojistit, nebo odevzdat registrační 
značky a osvědčení o registraci vozidla 
místně příslušnému registru vozidel. 
Nesplnění této povinnosti je přestup-
kem, a to poměrně častým.

Málokdo si uvědomuje, že vlastník 
a provozovatel vozidla ručí i za situace, 
kdy je např. vozidlo v komisním prodeji 
v bazaru (pak postačí neopatrnost oso-
by při předváděcí jízdě anebo špatné 
zabrzdění vozidla u prodejce) a může 
vzniknout značná škoda. Za vzniklou 
škodu pak odpovídá jak vlastník vozi-
dla, tak jeho provozovatel (pokud se 
jedná o odlišnou osobu). Mnoho moto-
ristů hřeší na to, že na těch „pár týdnů“ 
se to nějak vyřeší.

Porovnáním dat pojistitelů o pojist-
ných smlouvách s daty Centrálního 
registru vozidel identifikuje Česká 
kancelář pojistitelů (ČKP) tyto situace 
a oznamuje je správním orgánům, které 
vedou dopravně-správní agendu. Ná-
sledně pak správní orgán s přestupcem 
zahajuje správní řízení, ve kterém musí 
vlastník prokázat platné pojištění a neu-
činí-li tak, může mu být uložena pokuta 
od 2 500 do 20 000 Kč. 
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3. Provozování vozidla bez pojištění od-
povědnosti (přestupek dle ust. § 16 odst. 1 
písm. a) zákona o pojištění)

Pokud bude vozidlo provozováno bez 
sjednaného povinného ručení, pak jde 
o přestupek, za který je ukládána pokuta 
od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Rozdíl mezi pokutou za přestupky 
a povinností uhradit příspěvek do 
garančního fondu
Pokuta za přestupek je sankcí ze strany 

státu resp. jeho správního orgánu za po-
rušení zákona. Je-li přestupek spáchán, 
postihne přestupce poměrně citelná fi-
nanční sankce (až 40 000 Kč). Vybraná 
pokuta náleží místně příslušnému úřadu, 
který přestupek řešil. Od 1. 1. 2009 byl 
zaveden poplatek České kanceláři po-
jistitelů za každý den bez sjednaného 
povinného ručení na vozidla, která, ať 
už jsou nebo nejsou používána, jsou stále 
evidována v registru motorových vozidel. 
Tyto poplatky se vyměřují podle typu vo-
zidla a objemu jeho motoru. Výše celko-
vého poplatku se vypočítá podle rovnice 

„počet dní x denní sazba + náklady uplat-
nění“. S ohledem na nabytí účinnosti no-
vely zákona č. 168/1999 Sb., se do tohoto 
výpočtu zahrnují veškeré nepojištěné dny 
od 1. 1. 2009 včetně. Povinnost nepojiště-
né osoby zaplatit příspěvek do garanční-
ho fontu má také sankční charakter. Tuto 
sankci však neřeší žádný správní orgán, 
ale uplatňuje ji podle zákona o pojištění 
Česká kancelář pojistitelů.

Na závěr
Nejdůležitějším argumentem pro sjed-

nání povinného ručení je případ způsobe-
ní nehody nepojištěným vozidlem. Škodu 
zaplatí garanční fond České kanceláře po-
jistitelů, která následně bude velmi účinně 
a bez kompromisů vymáhat celou částku 
na osobách, které se na tomto zanedbání 
podílely. Takže i sebemenší nehoda bez 
povinného ručení se může velmi prodra-
žit, jelikož i pouhý odřený nárazník u lu-
xusního auta opravený v autorizovaném 
servisu se vyšplhá na pěkných pár tisíc 
korun. Povinné ručení je zde od toho, aby 
chránilo nás i naše blízké před rizikem 
následků dopravní nehody.

Proto je určitě lepší vozidlo zapsané 
v registru vozidel řádně pojistit, případně 
odevzdat registrační značky a osvědčení 
o registraci vozidla či vozidlo trvale vy-
řadit z provozu!

Bc. Miroslav Peroutka 
vedoucí odboru dopravy a SH

MěÚ Světlá n. S.

Kriminalita na Světelsku

V sobotu 18. 12. krátce před 4. hod. 
ranní vyjížděli policisté k dopravní neho-
dě, ke které došlo na silnici mezi obcemi 
Mrzkovice a Leštinka. Dvaadvacetiletý 
řidič osobního vozidla Škoda Felicia ne-
přizpůsobil rychlost jízdy zasněženému 
povrchu komunikace, s vozidlem dostal 
smyk, přejel do protisměru a poté zpět 
do silničního příkopu, kde narazil do 
dřevěného kolíku a vozidlo se následně 
převrátilo na střechu. Ke zranění osob 
nedošlo. Řidič místo nehody opustil. 
Policejní hlídkou byl zastaven na silnici, 
když šel ve směru na Světlou n. S. a zjiš-
těna jeho totožnost. Provedenou decho-
vou zkouškou mu bylo naměřeno 2,62 
promile alkoholu v dechu. Řidič se poté 
dobrovolně podrobil odběru krve ve 
zdravotnickém zařízení. Na místě mu 
byl zadržen řidičský průkaz. Na vozidle 
vznikla škoda 1 000 korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro po-
dezření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Další řidič-hříšník byl policejní 
hlídkou kontrolován 7. 1. krátce před 
22. hodinou ve Světlé n. S. Provedenou 
dechovou zkouškou bylo 35letému muži 
z Havlíčkobrodska naměřeno 2,82 pro-
mile alkoholu v dechu. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz a další jízda mu 
byla zakázána. Muž je podezřelý z přeči-
nu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policisté ve Světlé n. S. přijali oznáme-
ní o vloupání do areálu výkupu kovových 
odpadů. Neznámý pachatel v době od 
10. do 11. 1. vnikl do oploceného areá-
lu firmy v Nádražní ulici. Zde z volně 
přístupného kontejneru odcizil nejméně 
350 kg litinového odpadu. Poškozená 
společnost škodu vyčíslila na téměř 1 700 
Kč.

V sobotu 15. 1. kolem půl čtvrté ráno 
vyjížděli policisté k výtržnosti na disko-
téce v Lánecké ulici ve Světlé n. S. Zde 
došlo k fyzickému napadení mezi třemi 
muži. Dva z nich byli při incidentu zra-
něni, jeden musel být převezen do havlíč-
kobrodské nemocnice. Policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu výtržnictví.

Dopravní nehodovost v roce 2010
Za období od ledna do prosince 2010 

došlo na silnicích Havlíčkobrodska 
celkem k 367 dopravním nehodám, což 
je o 5 nehod více jak v roce 2009. Při 

nehodách bylo 8 osob usmrceno (2009 
– 6 osob), 26 osob utrpělo těžká zranění 
(2009 – 33 osob) a 203 osob bylo zra-
něno lehce (2009 – 224 osob). Hmotná 
škoda na vozidlech byla vyčíslena na 
více jak 22 360 000 Kč (2009 – více než 
29 000 000 Kč). Alkohol byl zjištěn u 49 
viníků dopravních nehod, v roce 2009 to 
bylo o 8 osob více.

Nejčastější příčinou byla nepřiměřená 
rychlost – 124 nehod, nesprávný způsob 
jízdy – 128, nedání přednosti – 39.

V 281 případech byly dopravní nehody 
zaviněny řidičem motorového vozidla, 
v 25 případech byli na vině řidiči nemoto-
rového vozidla, v 8 případech byli viníky 
dopravních nehod chodci a u 51 doprav-
ních nehod došlo ke střetu s lesní zvěří 
nebo domácím zvířectvem (v roce 2009 
to byly pouhé dvě nehody se zvířaty).

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

Lákal děti do vozidla
V úterý 11.1. krátce před sedmou 

hodinou ranní v obci Olešná zastavil 
neznámý pachatel s černým vozidlem, 
pravděpodobně značky Škoda Favorit, 
u nezletilého 8letého chlapce, který šel 
v tu dobu od kapličky v obci směrem 
domů. Po otevření dveří u spolujezdce 
oslovil chlapce slovy „pojď do auta“. Po 
tomto chlapec utekl domů. Muž byl ve 
věku okolo 30let, světlých vousů a na 
sobě měl tmavé oblečení.

Ke stejnému případu došlo přibližně ve 
stejné době u autobusové zastávky v obci 
Koječín. Neznámý pachatel s vozidlem 
tmavé barvy, nezjištěné značky zastavil 
u 11leté dívky, která čekala na zastávce na 
autobus. Začal jí nabízet různé sladkosti 
a poté i peníze. Dále se jí snažil nalákat do 
vozidla s tím, že ji odveze do školy. Dívka 
vše odmítla. Poté co k zastávce přijížděl 
autobus, neznámý z místa odjel. Muž měl 
být ve věku okolo 40 let, dioptrické brýle 
a na sobě měl tmavé oblečení.

Dopis ředitelům škol
Na základě událostí popsaných v pře-

dešlém článku rozeslala dne 13. ledna 
Policie ČR ředitelům škol dopis následu-
jícícho znění:

Vážená paní ředitelko, vážený pane 
řediteli,

jistě jste již zaznamenali v médiích, že 
se na Vysočině v poslední době množí 
případy obtěžování dětí neznámým ▶
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Dům čp. 19 na náměstí
Nejstarší zatím nalezená zmínka 

o tomto domku stojícím v těsném 
sousedství radnice je z roku 1822, kdy 
zde žijí Josef Banzet (†1892) s manžel-
kou. V roce 1857 je jako bydlící majitel 
uváděn řezník Jan Novák, který zde 
s manželkou Petronilou v letech 1862-
1888 provozují řeznický krám. Přitom 
od roku 1874 je jako majitel nemovitosti 
uváděna obec Světlá n. S. 

Z listiny nadepsané „Místopis domu 
obci města Světlé n. Sázavou náležejí-
cího, nově rozšířeného čís. pop. 19 ve 
Světlé n. Sázavou ku protokolu komise 
odbývané dne 12. února 1904“ vyplývá, 
že stará stavba měla v přízemí jednu 
světnici, jeden kuchyňský pokoj a dvě 
síně k obývání nezpůsobilé, sklep 
v podzemí, schody do sklepa (mimo 
dům) a dřevěné schody z přízemí 
do podkroví, kde je půda. Dále byla 
v přízemí přístavba sestávající z jedné 
světnice.

Když se město, jakožto majitel domů 
čp. 18 a 19 domáhalo stálého osvobo-
zení od placení veškerých daní z míst-
ností sloužících k účelům obecní správy 
i veřejné potřebě, dokladovalo bernímu 
referátu c. k. okresního hejtmanství 
v Ledči n. S., že uvedené  místnosti byly 
k těmto účelům používány již dříve, a to 
v domě čp. 18 od 20. září 1903 a v domě 
čp. 19 od 1. července 1903. V domě 
čp. 18 se jednalo o dvě úřadovny, jednu 
komoru, věznici, strážnici a naturální 
byty městského tajemníka a vězeňského 
dozorce, v domě čp. 19 o byt policejní-
ho strážníka. 

Podle voličského seznamu ze dne 
13. června 1921 bydleli v čp. 19 hokynář 

mužem, který děti přesvědčuje, aby 
si sedly k němu do osobního automobilu 
a slibuje jim za to různé sladkosti, pří-
padně peníze. Tento týden havlíčkob-
rodští policisté přijali oznámení o dvou 
takových událostech, ke kterým došlo 
v Olešné a v Koječíně, další skutky jsou 
evidovány v Jihlavě. Je nutné zamezit 

tomu, aby kolem uvedených případů 
vznikla zbytečná panika, která mnohdy 
vede k tomu, že některé děti s cílem 
upoutat na sebe pozornost si podobné 
zážitky začnou i vymýšlet. Zároveň však 
samozřejmě nelze celou věc podceňovat. 
Z těchto důvodů se na Vás obracím s žá-
dostí, abyste o celé situaci informovali 

děti, případně i rodiče a s dětmi zopa-
kovali zásady bezpečnosti při kontaktu 
s cizími lidmi. Prevence je v těchto přípa-
dech obzvláště důležitá a bezpečí dětí je 
jasnou prioritou.

Za preventivně informační skupinu 
Policie ČR Havlíčkův Brod

nprap. Monika Pátková

▶

Vilém Kotink (*1852), s manželkou An-
nou (*1849), harmonikář Václav Kotink 
(*1877) a městský strážník Josef Prášek 
(*1858) s manželkou Marií (*1857) 
a dcerou Marií (*1893).

Ze dne 25. dubna 1924 pochází tech-
nické vyjádření k výsledku šetření za 
účelem zjištění nutnosti zbourání obec-
ního obytného domku čp. 19: „Předmět-
ný domek nachází se na náměstí vedle 
radniční budovy, ku které přiléhá. Jest 
přízemní, obdélníkový, pravděpodobně 
bez základu, ze zdiva kamenného, na 
hlínu, střecha lepenková. Obsahuje tři 
místnosti o světlé výšce 2,20 m, osvětle-
né malými okny. Podlahy položené pod 
terainem okolním jsou dřevěné a z větší 
části shnilé, houbou zachvácené. Stropy 
trámové bez omítek, pouze v jedné míst-

nosti rákosová omítka. Zemní vlhkost 
proniká zdivo až ke stropu. Domek jest 
úplně sešlý, zdivo na dvorní straně na 
dvou místech se provalilo a otvory vy-
plněny jsou cihlami. Střešní konstrukce, 
okna a dvéře jsou ztrouchnivělé. Prove-
dení oprav domku vzhledem ku zjiště-
ným stavebním i zdravotním závadám 
bylo by naprosto bezúčelné a vzhledem 
k tomu doporučuje se, aby domek tento 
byl zbourán.

Ing. J. Karásek v. r., stavební komisař

V povolení ke zbourání domku 
a k přístavbě sousední budovy radnice, 
které bylo uděleno dne 23. dubna 1926, 
se mj. píše: „…námitka sousedů pp. 
manželů Josefa a Marie Pergrových, 
majitelů domu čp. 22 ve Světlé n. S., že 

Budova radnice a vlevo v pozadí domek čp. 19 na pohlednici z roku 1925
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Hudební školička v MC Rolnička

Hudební školy YAMAHA vznikly 
v Japonsku v roce 1954. Od roku 1967 
fungují tyto školy v Německu a od 
roku 1994 působí v České a Slovenské 
republice. Najdete je po celém světě 

a patří se svými 700 000 žáky a 20 000 
učiteli k největším organizacím svého 
druhu. Zásada Hudební školy YAMA-
HA zní: „Není nehudebních lidí. Jsou 
jen nerozvinuté talenty!“

s navrženou stavbou nesouhlasí z dů-
vodu, že jejich dům, v němž provozují 
obchod, byl by postavením této budovy 
znehodnocený, jako námitka soukro-
moprávní odkazuje se na pořad práva 
soukromého.“

Při kopání základů pro přístavbu 
bylo nalezeno osm koster, z jejichž 
polohy bylo zřejmé, že do těchto míst 
zasahoval hřbitov obklopující kostel sv. 
Václava. Do Pamětní knihy města Svět-
lé n. S. kronikář Antonín Štros o nálezu 
napsal: „Kostry tyto byly již dlouho 
v zemi, neb na vzduchu se rozpadávaly. 
Jednu zachovalou lebku odnesli žáci 
měšťanské školy a ostatní kosti byly 
většinou odvezeny s rumem.“

Přístavbu radnice realizoval ing. ar-
chitekt Ladislav Beran na čís. parc. 104 
stav., kde dříve stával domek čp. 19, 
a dále na místě dosud nezastavěném 
na části pozemku č. kat. 1096/1. Stavba 
započala 17. května 1926 a dokončena 
byla 7. prosince 1926. Povolení k obý-

vání bylo uděleno dnem 1. ledna 1927 
a přístavba byla označena číslem popis-
ným 19. Na dopise ze dne 30. prosince 
1926, dochovaném v archivu stavebního 

úřadu, je u číslice 19 pozdější nedatova-
ná poznámka červenou tužkou: „Zruše-
no, ježto nový trakt jest vnitřně spojen 
s čp. 18.“

Yamaha Class vyučuje výukové 
programy Hudební školy Yamaha a od 
února 2011 vám můžeme v MC Rolnič-
ka nabídnout dva z těchto programů ur-
čené pro předškolní děti a jejich rodiče.

Jste zvědaví, jak výuka probíhá? 
Program Robátka je určen pro děti od 
4(!) do 18 měsíců a děti v něm získávají 
první elementární povědomí o hudbě. 
Podstatou je proces „volného objevová-
ní“. Děti dostávají možnost pozorovat 
a objevovat nabízené předměty, podí-
let se na společném zpěvu, poslechu 
hudby a hudebně-pohybových hrách. 
Figurkou, která děti provází, roste 
stejně jako ony a prožívá s nimi témata 
vycházející z jejich života – koupání, 
uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je 
tuleň Robík.

Jednoduché tematicky uspořádané 
příběhy s písněmi a básněmi obsažené 
v příručce pro rodiče jsou doplněny 
hudbou na CD.

Program První krůčky k hudbě ur-
čený pro děti od 18 měsíců do 4 let ▶
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Sázavská 598, kontakt: 728 228 565

Program na únor: únorem nás bude 
provázet pohádka O slepičce a kohoutkovi.

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: 
7. 2.  keramický kohout 
14. 2.  slepička
21. 2.  střevíc pro švadlenku Aničku
28. 2.  prasátko
Výtvarná dílna (dopolední):
4. 2.  studánka (malba temperou)
11. 2.  papírová maska kohoutek a slepička
18. 2.  semínkování (výroba krmítek)
25. 2.  razítkování - tentokrát slepičí stopy 

Zveme vás na dětský karneval, 
který vypukne  v sobotu 12. února od 14 hod. 

ve Společenském sále ve Světlé n. S.

vychází z předpokladu, že všechny 
děti spontánně reagují na zvuky, tóny 
a rytmus. 

Obsahem Prvních krůčků jsou jed-
noduché písně, vyprávění, hudebně 
pohybové a rytmické hry, poslech 
skladeb, hra na rytmické hudební ná-

stroje (včetně doplňujících výtvarných 
a pracovních činností). Každá hodina 
rozvíjí určité téma ze života dětí, které 
odpovídá jejich věku a zkušenostem. 
K tématu je připravena odpovídající pí-
seň, báseň a poslechová ukázka, takže 
společně s příběhem a rytmickou nebo 
pohybovou hrou tvoří hodina organic-
ký jednotný celek. Děti si zvykají na 
pobyt v kolektivu a učí se sociálním 
vztahům. Hravá forma všech činností 

a rozvoj přirozené zvědavosti jsou 
předpokladem pro úspěšné zvládnutí 
procesu učení v pozdějším věku. Pro 
rodiče i děti je k dispozici zpěvník 
a CD s nahrávkami písní. 

Výuka u obou programů probíhá jednou 
týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu 
jednoho z rodičů (prarodičů, apod.)

Více informací najdete na www.ya-
mahaskola.cz.

Radka Bouchalová
Yamaha Class Světlá n. S. pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

dne 10. února od 15.00 do 18.00 
v MC Rolnička, Sázavská 598 

ve Světlé n. S. Zároveň proběhne 
i zápis začátečníků do hudebních 

kurzů Robátka a První krůčky. 

▶

Ohlédnutí za koledováním

Zvonek a Zvoneček, pěvecké sbory ZŠ 
v Komenského ul., koledovaly již něko-
likátým rokem, v prosinci 2010 celkem 
šestkrát! Pětkrát v prostorách ZŠ Lánecká 

(kde je výborná akustika pro sborový 
zpěv) a jednou v kostele sv. Václava. Nelze 
nepoděkovat skvělým posluchačům – ro-
dičům, vedení ZŠ v Lánecké ul., kolegům, 
dětem a jejich učitelům MŠ, ZŠ v Ko-
menského ul., některým zaměstnancům 
MÚ, paní místostarostce Lence Arnotové, 
panu faráři a dalším posluchačům, kteří 
si na poslech koled v předvánočním čase 

udělali čas! Těm všem zazpívalo přes 
60 zpěvaček a zpěváčků! Také těm patří 
dík, neboť je to i pro ně náročné hlasově, 
fyzicky i psychicky! A protože čas plyne 

jako voda, čeká nás brzy koncert s jarní 
tématikou (květen), na kterém vás také 
rádi uvítáme...

J. R. a J. S.

Návštěva skanzenu v Pohledi

V úterý ráno 20. prosince jsme se sešli 
u školní jídelny. Potom jsme jeli vlakem 
do Pohledi. Pěšky jsme došli do Micha-
lova statku. Nejdříve jsme se najedli a po-
tom šli na prohlídku, kde nás prováděl pan 
Jindřich Holub. Ve světnici bylo prostřeno 
ke štědrovečerní večeři. V komoře nám 
vysvětloval, jak se z mléka dělala smetana 
a ze smetany se tlouklo máslo. Z komory 
jsme pokračovali do chléva, kde byly ovce. 
Potom jsme ještě viděli různé nástroje, ná-
řadí, sýpky a ukázku výroby šindelů. Na 
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závěr jsme si vyzkoušeli, jak se mlátilo 
obilí. Vlakem jsme se vrátili zpátky do 
Světlé. 

Děkujeme panu Holubovi za příjemně 
strávený předvánoční den.

Daniel Janák, žáci a učitelky 3.a, 5.a 
ZŠ Komenského

Foto Mgr. Eva Dušková 

Vánoční zvonkování v MŠ Lánecká

Touto cestou bychom rádi poděkova-
li všem rodičům, kteří se zapojili a na 
prožitkovém odpoledni 22. prosince 
společně se svými dětmi vytvořili 
krásné papírové zvonečky. (Jejich 

originální a neotřelé nápady nám jsou 
inspirací do další práce.) 

Zvonečky pak nejen ozdobily vzrost-
lý smrk před naší MŠ, ale zároveň nes-
ly i vánoční přání každého ze všech 
zúčastněných. 

Doufáme, že se bezezbytku splnila! 
Ale kdyby přece jen ne úplně docela, 
tak hřejivý pocit z příjemně stráve-
ného odpoledne nám nikdo nevezme. 
A za dokonalé doladění vánoční atmo-
sféry velmi děkujeme hudebnímu sou-
boru Vánek, který otevřel naše srdce 
těm pravým Vánocům a vehnal nám 
slzičky dojetí do očí ozvučením druhé 
části programu venku před školkou.

Závěrem si ještě dovolujeme popřát 
všem dětem jen samé další příjemné 
zážitky, rodičům více volného času 
pro děti a zkrátka úspěšný rok 2011!

Učitelky a ostatní zaměstnanci 
MŠ Lánecká
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Zápis do Základní školy v Komenského ulici

Vážení rodiče, 
vzdělávací program naší školy nese 

název Základní škola pro život. Naším 
cílem je vychovat z dětí osoby, pro které 
bude přirozené chtít se učit – vzdělávat 
se, umět řešit nejrůznější problémy, 
s přehledem komunikovat a spolupraco-
vat, jednat jako řádní a aktivní občané 
a mít návyky k jakékoliv práci. 

Věřím, že Vás naše škola zaujme a Va-
še děti v ní budou spokojené.

Jana Myslivcová, ředitelka školy

Zápis do Základní školy 
v Komenského ulici 

proběhne ve třídách v  Jelenově ulici
ve čtvrtek 10. 2. 2011 
od 14.00 do 17.00 hod.  
a v pátek 11. 2. 2011 

od 12.00 do 15.00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 
1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, tedy děti, které 
do 31. 8. 2011 dosáhnou věku 6 let. K zá-
pisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří 
chtějí pro své dítě žádat odklad školní 
docházky. Rodiče při zápisu předloží 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Rodiče vyplní dotazník a žádost o při-
jetí k základnímu vzdělávání. Všechny 
potřebné formuláře s Vámi vyplníme 
při zápise, jsou k dispozici na webových 
stránkách, můžete si je také stáhnout 
a předem vyplněné přinést s sebou 
k zápisu. 

Co Vám nabízíme
 • 1. třídy se nacházejí v budově MŠ 

Na Sídlišti, prvňáčci tak mají mož-
nost plynulého přechodu z před-
školního zařízení, dětem nezvoní, 
nepřecházejí do družiny, v místě je 
i školní stravování.  

 • Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou 
hrazeny z našich prostředků, rodi-
če pořizují pouze aktovku a prázd-
ný penál.

 • Nově bude zdarma přímo ve škole 
pracovat logoped a speciální peda-
gog.

 • Školní družina pro 1. stupeň fun-
guje od 6 do 17 hodin, na druhém 
stupni mohou žáci v odpoledních 
hodinách bezplatně navštěvovat 
školní klub. 

 • Žáci se už v 1. třídě seznamují me-
todou her se základy anglického ja-
zyka. 

 • Při menším počtu dětí ve třídě lze 
uplatňovat skutečně individuální 
přístup, minimalizace šikany, vel-
kou výhodou je zkušený a stabilní 
pedagogický sbor.

 • Cesta do školy a ze školy je bezpeč-
ná, na všech větších křižovatkách 
dohlížejí denně policisté, autobusy 
pro dojíždějící žáky mají zastáv-
ky v Jelenově ulici a Na Sídlišti 
a v Komenského ulici (před školní-
mi budovami), děti se při přechodu 
na oběd pohybují vždy pod dozo-
rem pedagogů.

 • Spolupracujeme s Pedagogickou 
fakultou UK v Praze, Pedagogicko-

-psychologickou poradnou a Speci-
álně pedagogickým centrem v Hav-
líčkově Brodě.

 • Bezplatně nabízíme řadu mimo-
školních aktivit – kroužky anglic-
kého, francouzského, německého 
a ruského jazyka, kroužky doved-
ných rukou a vedení domácnosti, 
ekologický a přírodovědný, země-
pisný, chemický, počítačový, do-
pravní kroužek, zpěv a pohybová 
výchova, regionální turistika, něko-
lik sportovních kroužků, ve kterých 
využíváme především víceúčelový 
sportovní areál, při naší škole pra-
cuje folklórní soubor Škubánek. 

Velkou pozornost věnujeme komu-
nikaci žák – škola – rodiče. Proto nám 
v případě zájmu o další informace ne-
váhejte zatelefonovat, napsat e-mail či 
dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi 
osobní návštěvu. Všechny informace 
a potřebné údaje najdete na našich we-
bových stránkách:

 www.zskomenskehosns.cz.
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Jedeme na Kadlečák!

Od středy 5. ledna do středy 12. ledna 
jsme trénovali na Kadlečáku. Ptáte se 
kdo a co trénoval? No přece my, žáci ze 
7. A a 7. B ZŠ v Lánecké ul. a trénovali 

jsme lyžování a snowboardování přece. 
Naše tři družstva, dvě lyžařská a jedno 
snowboardové, už koncem týdne bra-
vurně sjížděla strmou plochu sjezdovky. 
A to, že jsme někteří teprve začínali, 
nebylo skoro vůbec znát. Celý týden 

jsme se pilně učili oblouky, trénovali za 
pomocí různých cviků, pomůcek a triků. 
Neodradila nás ani mlha, ani pár kapek 
deště na závěr. V pondělí jsme pózovali 

pro noviny, v úterý si vyzkoušeli jako 
praví závodníci obří slalom na čas a ve 
středu se dočkali slavnostního vyhodno-
cení a předání cen na stupínkách vítězů.

Škoda jen, že nám ten kurz tak rychle 
utekl. Ale třeba připadne sněhová po-

krývka a vyrazíme znovu v rámci těles-
né výchovy. No to je dobrý nápad!!!

Žáci 7. A a 7. B

Cyklus přednášek

Podobně jako v loňském roce proběhly 
i letos v ZŠ v Komenského ul. dvě před-
nášky určené nejen pro rodiče budoucích 
prvňáčků. 

18. ledna to byla v budově 1. stupně 
v Jelenově ulici přednáška Mgr. Petra 
Mokrejše, speciálního pedagoga a býva-
lého metodika prevence z Pedagogicko-

-psychologické poradny v Havlíčkově 
Brodě. Téma nazvané Školou bezpečně 
a s úsměvem bylo zaměřeno na rizika spo-

jená s nástupem do školy i na průběh celé 
školní docházky a volný čas dětí. Lektor 
hovořil o možných překážkách a nástra-
hách, která hrozí začínajícím školákům 
a rodičům navrhl, jak mohou společně se 
školou některé problémy řešit. 

25. ledna se konala druhá přednáška, 
tentokrát ředitelky zmíněné poradny, 
s názvem Školní zralost. Přednáška byla 
určena především rodičům, kteří půjdou 
se svými dětmi v tomto roce k zápisu. Ro-
diče se zajímali především o aspekty, které 
jsou důležité pro bezproblémový vstup do 
školy a o důvody odkladu školní docházky. 
Po skončení přednášky si se svými potom-
ky mohli vyzkoušet test školní zralosti 
v počítačové učebně.

Naše poděkování patří oběma lektorům 
za výborně připravené přednášky a všem 
rodičům za účast. 

Hana Kubínová
ZŠ v Komenského ul.

Lyžařský výcvik žáků ZŠ 
v Komenského ul.

Žáci naší základní školy plní podle 
vzdělávacího programu lyžařský výcvik 
už tradičně dvěma způsoby. Rodiče si 
mohou vybrat, zda jejich dítě pojede na 
lyžařský výcvik na hory, nebo zda jej ab-
solvuje ve Světlé na sjezdovce na Kadlečá-
ku. V loňském roce jsme navíc zavedli no-
vinku – spolu s dětmi mohli přijít lyžovat 
i jejich rodiče. Díky vstřícnému přístupu 

lyžařského klubu můžeme tento „místní“ 
kurz zařazovat aktuálně podle sněhových 
podmínek a zároveň jsme mohli lyžování 
začít vyučovat i na prvním stupni.

A jaký byl letošní kurz na horách? 
Konečně!!! Říkaly děti, když 15. ledna 
nastupovaly do autobusu směr Jedlová 
v Orlických horách. Byly nadšené a plné 
energie. Na místě se rozdělily na dvě druž-
stva lyžařů a jedno snowboardistů. A jaký 
výcvik byl, nejlépe zhodnotí samy děti. 

Mgr. Jan Mikeš, vedoucí kurzu

„Krásně strávený týden v Orlických 
horách. Budeme na svůj první lyžařský 
výcvik dlouho vzpomínat. Užili jsme si to 
na 100 %.“ Kačka, Domča, Žanda ▶
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Pozvánka na masopustní 
průvod

Žáci a učitelé ze Základní školy v Ko-
menského ulici pro obyvatele našeho města 
připravili již podruhé tradiční masopustní 
průvod s programem. Koná se v úterý 
8. března, začátek ve 13.15 hod. před ZŠ 
v Komenského, hlavní program od 13.30 
před radnicí na náměstí Trčků z Lípy. Uvi-
díte masky tradiční a karnevalové, můžete 
ochutnat i masopustní dobroty.

J. M. 

▶ „Dobří učitelé, sranda, krásné sjez-
dovky. Každý se něco naučil nebo doučil. 
Celkem dobrá jídla, ping-pong, stolní 
fotbálek – pořád bylo něco na programu. 
Určitě sem ještě někdy pojedu.“ David

„Ve čtvrtek jsme byli na sjezdovce Marta 
ve ski areálu Deštné. Byla tam pohádková 
sedačková lanovka a tři druhy sjezdovek 

– modrá, červená a černá. Ale sjezdovka 
v Jedlové, u chaty kde jsme byli ubytováni, 
se nám také velmi líbila.“

Evča, Barča, Terka

„Hory byly super, doporučujeme všem. 
Hodně jsme se toho naučili a prožili 
úžasný týden. Legrace také nebylo málo. 
Máme na co vzpomínat.“ Ondra, Kuba, 

Tomáš, Lukáš

Maturitní ples gymnázia

V pátek 21. ledna se v tanečním sále ve 
Světlé n. S. uskutečnil maturitní ples čtvr-
tého ročníku zdejšího gymnázia. Podle 
velkého počtu návštěvníků a jejich reakcí 
lze usuzovat, že se ples vydařil. Celý večer 
měl výbornou atmosféru, kterou svou dob-
ře laděnou hudební produkcí doplňovala 
skupina Šatlava. 

Nástup maturantů byl ve stylu benátské-
ho menuetu, studenti přišli ve dvojicích se 
škraboškami na tvářích v čele s třídním 
učitelem. Několik minut trvající vystoupe-

ní dalo vyniknout pestré paletě plesových 
šatů studentek i eleganci studentů ve 
slušivých oblecích. Poté již následovalo 
tradiční šerpování, projevy ředitele školy, 
třídního učitele a zástupců třídy a samo-
zřejmě přípitek na úspěch letošních ma-
turantů. Následoval tradiční tanec s rodiči 

a poté nastala volná zábava. O půlnoci při-
chystali organizátoři příjemné překvapení 
v podobě barmanské show se světelnými 
efekty a zvučným hudebním doprovodem. 
Kapela pokračovala v hudební produkci 
až do půl třetí ráno a i v tuto dobu bylo na 
tanečním parketu mnoho lidí. Málokomu 

se pak chtělo odcházet domů. Myslím, že 
tento ples se opravdu vydařil a maturanti 
předvedli, že jsou schopnými organizátory, 
což konec konců ukázali i při organizaci 
Majálesu v květnu 2009. 

Závěrem je třeba všem popřát mnoho 
štěstí u maturitních zkoušek.

Barbora Karlíková
Foto: B. Karlíková (1), 

archiv V. Ulické (1)
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Pěšky přes Wadi Qelt pěšky do Palestiny – ke klášteru St. George 

Naše expedice Izrael 2010 měla za 
cíl ukázat studentům zajímavé kou-
ty této země. Pro první expediční po-
chod jsme si vybrali zvláštní lokalitu 

– Wadi Qelt. Tímto suchým údolím 
je možné projít po turistické stezce 
kolem kláštera St. George až na 
palestinské území do bájného města 
Jericha. Pojďme se blíže seznámit 
s tím, co putujícího na trase čeká. 

Pochod začíná asi 15 km od Jeruzalé-
ma u silnice, která jej spojuje s údolím 
Arava. Zde je nutné vydat se správným 
směrem. Ke klášteru St. George se dá 
dojít po asi 5 km dlouhé cestě pro dží-
py zakončené parkovištěm (značeno) 
anebo se vydat hned na počátku do 
vádí a jím, respektive po jeho kraji, 
putovat ke klášteru a dále k Jerichu. 

Pro naši skupinu je trasa jasná. Na 
jejím začátku nás čeká spřátelený be-
duín, dobrý známý naší kamarádky 
Alenky. Ten bude po následující dva 
dny naši skupinu provázet. Na začát-
ku pochodu plánujeme společně trasu, 
která povede kolem jezírka a prame-
ne na začátku vádí, a následně celou 
dobu podél vodního kanálu, kterým 
je přiváděna voda kolem kláštera až 
do Jericha. 

Kolem deváté ranní tedy vyrážíme. 
Jezírko s pramenem je vzdálené asi 

půl hodiny pochodu. Zde je možné 
se příjemně osvěžit v chladné vodě, 
nohy nechat promasírovat drobnými 
rybičkami a dočerpat pitnou vodu 

z pramene. Další pitná voda je mož-
ná až v klášteře, což je cca 5 hodin 
pochodu (s dvacetikilovými batohy, 
které máme na zádech). Koupání je 
milé, a tak zde trávíme asi hodinku. 
Kolem jedenácté zvedáme batohy na 
záda a s ostrým sluncem nad hlavou 

vyrážíme na trasu. Cesta vede po vrs-
tevnici, takže pochod je i v poměrně 
velkém žáru příjemný. Navíc je možné 
chvílemi svlažit hlavu v relativně čisté 

vodě přívodního kanálu, který vede 
betonovým korytem. 

Chvílemi potkáváme místní beduí-
ny, kteří zde pasou stáda koz a oslíků. 
V horkém vzduchu z nás během pocho-
du pot jenom leje, a tak je nutné nesené 
zásoby vody dobře rozvrhnout. Ideální 
je mít s sebou tak tři láhve vody s ob-
sahem 1,5 litru s tím, že tyto je možné 
doplnit v klášteře. Zastíněná místa po-
tkáváme jenom zřídka, a tak některá 
využíváme k chvilkovému odpočinku. 

Kolem třetí odpoledne jsme na do-
hled od St. George. Pohled na klášter 
je z okraje vádí úchvatný. Komplex 
budov je doslova nalepený na skále. St. 
George je řecký pravoslavný klášter, 
jeden z nejstarších v Palestině. V jeho 
okolí žili mniši již od 3. století v jesky-
ních. Samotný klášter však vyrostl až 
v 5. století, za vpádů Peršanů r. 614 byl 
zničen, ale pak byl mnohokrát dobudo-
ván a opraven. Jeho poslední podoba 
je ze začátku 20. století. V klášteře 
žije dosud několik mnichů. ▶

Cesta podél vodního kanálu
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Po stezce tedy scházíme dolů 
a vydáváme se vstříc vstupní bráně 
kláštera. Zde je nutné domluvit ná-
vštěvu, převléknout se (dlouhé nohavi-
ce a zahalená ramena), nechat batohy 
a pak je možno potichu vstoupit. 

Mniši jsou příjemní, umožňují nám 
doplnit vodu, prohlédnout si vnitřní 
prostory a dozvědět se zajímavosti 
z historie místa. Vyprávějí, že někte-
ré mozaiky zdobící podlahy kláštera 
jsou až tisíc let staré. Protože chceme 
nocovat ve stanech na skalní plošině 
nedaleko kláštera, je nutné se s mni-
chy domluvit. Nejprve o tom nechtějí 
moc slyšet, bojí se rušení jejich klidu 
(akustika vádí je totiž úžasná a i klid-
ně pronesená věta je výrazně slyšet), 
ale poté, co jim vysvětlíme, že některá 
děvčata z výpravy jsou už se silami na 
dně, chápavě kývou a pod slibem ticha 
ve vádí nás nechávají pod klášterem 
stanovat. 

Vyrážíme tedy postavit stany, neboť 
tma zde padá mezi pátou a šestou od-
polední a my chceme ještě za světla 

uvařit něco z instantních potravin, 
které jsme si přivezli z domova. Posil-
něni večeří si někteří potichu povídají, 
jiní po náročném dni odpočívají ve 
stanech, spát venku pod širákem se 

zde příliš nedoporučuje, vyskytují se 
tu totiž hadi a jedovatí škorpióni. 

-mš- 
Foto: -mš- a Š. Halbrštátová

Mapa: Ondřej Doktor

▶

Pohled na klášter St. George nalepený 
u stěny vádí

Stanování v rokli pod klášterem
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Víte, že...

…na sklonku minulého roku vyšlo Hav-
líčkobrodsko do kapsy, obrazová publika-
ce doplněná o třicetiminutové DVD? Pu-
blikaci vydala fi rma Ing. Vladimír Kunc 

– Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC, která 
se specializuje na natáčení propagačních 
videofi lmů a tvorbu obrazových publikací. 
Cílem Edice do kapsy, ve které již vyšly 
knihy Šumava a Krkonoše, je vytvořit pu-
blikaci, která mapuje turisticky významné 
přírodní zajímavosti, památky, města a ob-

ce. V případě Havlíčkobrodska je několika 
snímky a krátkým textem zastoupena také 
Světlá nad Sázavou.  Publikace čtvercové-
ho rozměru 150 x 150 mm v pevné vazbě 
má 120 stran křídového papíru, text a po-
pisky fotografi í jsou ve třech jazykových 
verzích. Přiložené DVD je opět v jazyko-
vých verzích a neobsahuje reklamu. Publi-
kace je nabízena v informačních centrech 
a knihkupectvích, doporučená prodejní 
cena knihy včetně DVD je 300 Kč.      -jv-
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Pravěk Světelska v Galerii Na Půdě

Od 18. února do 27. března budou mít 
návštěvníci Galerie Na Půdě možnost 
seznámit se s nejstaršími dějinami Světlé 
n. S. a jejího okolí. Výstava Nahlédnutí 
do pravěku vznikla jako projekt, který 
chce nejenom žáky základních a střed-
ních škol prostřednictvím plánovaných 
besed, ale svou expozicí také obyvatele 
města seznámit s tímto nejstarším úse-
kem lidských dějin. Pravěk nelze poznat 
pomocí bádaní v archivu a knihovnách, 
ale nasazením holin a mnohahodinovým 
úsilím v terénu – ideálně na zoraném poli 
a díky nálezům kamenů, které nám zde 
nechali pravěcí lovci jako znamení své 
přítomnosti. 

Návštěvníci výstavy se budou moci 
vrátit v čase a poznávat nejstarší dějiny 
podle jednotlivých etap od paleolitu 
(starší doby kamenné) až po dobu 
římskou, kdy se území dnešní České 
republiky dostává do přímého kontaktu 
s Římským impériem. Ke každému 
z období je dále přiřazeno téma, které 

ukazuje na každodenní život pravěkého 
člověka a návštěvník bude mít možnost 
poznat, jak  třeba bydlel člověk v paleoli-
tu nebo jaký oděv nosili Keltové. Výstava 
prezentuje nejenom originální archeolo-
gické nálezy, ale také repliky artefaktů, 
vyrobené experimentem. Často teprve 
on dokáže odhalit, k čemu nalezený 
předmět sloužil. 

V odborných publikacích je pravěk 
Českomoravské vrchoviny opomíjeným 
tématem a na mapách je toto území čas-
to zobrazováno jako bílé, tedy prázdné. 
Výstava Nahlédnutí do pravěku se snaží 
dokázat pravý opak a ukázat obyvatelům 
Světelska, že jejich okolí nabízí mnoho 
zajímavého z období prehistorie a před-
stavit jim jejich bydliště z trochu jiného 

– pravěkého – pohledu, ve kterém pro-
cházela kolem Sázavy stáda sobů. Pole 
za obytnými domy v ulici Na Bradle bylo 
využívané jako několikanásobné letní 
stanoviště pozdně paleolitických lovců, 
kteří putovali za stády a používali suro-

viny například z oblasti Bavorska nebo 
Polska, které je dnes, o 12 000 let později, 
možné nalézt na čerstvě zoraném poli 
i laickým okem.

Výstava bude zahájena 18. února a té-
hož dne v 18 hodin se bude konat odborná 
archeologická přednáška na téma Pravěk 
Světelska, která proběhne v prostorách 
dětského oddělení městské knihovny.

Bc. Martina Pajerová

On line výstava

Členové Fotoklubu Světlá děkují všem, 
kteří se do vstupní haly zimního stadi-
onu přišli podívat na výstavu Světelsko 
ve fotografii. Svojí návštěvou tak vyjád-
řili podporu našemu snažení. Těm, kteří 
se dostavit nemohli a rádi by výstavu 
zhlédli, nabízíme možnost navštívit ji 
v on line podobě, a to na adrese www.fo-
toklubsns.cz.
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KyTICe - PŘIPRAVUJE:

Rangers - Plavci
Druhá půle šedesátých let byla zaslí-

bena americkému folk & country, které 
proniklo do Čech, získalo zde publikum 
a oblibu, a Češi si je předělali k obrazu 
svému. To přesně je příběh Rangers.

Rangers jsou česká folková legenda 
a s jejich písničkami se setkal snad skoro 
každý, protože mnohé zlidověly a dostaly 
se do hospod i k táborákům.

Skupinu založili dva vysokoškoláci, An-
tonín Hájek a Milan Dufek. První koncert 
měli v roce 1965. Přibrali kamarády, nacvi-
čili repertoár, americké originály přebásni-
li do češtiny a postupně začali stoupat na 
české folkové nebe. Ještě v šedesátých 
letech stihli vyhrát dvakrát za sebou Portu 
a nahrát desku u Pantonu. V roce 1971 se 
skupina zprofesionalizovala a v roce 1973 
nedobrovolně přejmenovala. Z Rangers se 
stali Plavci a z folk & country kapely se 
stala popfolková kapela. Zpívali o promo-
vaných inženýrech a trpasličí svatbě, byla 

jich plná televize a rozhlas. Byli oblíbení, 
odvysílaní, nahrávaní,... ale se starými 
Rangers měli společného čím dál méně.

Pád komunistického režimu jim umož-
nil stát se zase Rangers, čehož se bohužel 
už nedožil zakladatel a kapelník Antonín 
Hájek, který zemřel koncem roku 1989. Po 
jeho smrti jeho spoluhráči obnovili značku 
Rangers a opět se repertoárově přiblížili 
starým časům. Pokračovali v koncertech, 
vydali znovu staré desky s nestárnoucími 
písněmi, podívali se konečně i do kolébky 
folk & country USA a dokonce až k proti-
nožcům.

V roce 2005 přišli Rangers o dalšího 
zakladatele Milana Dufka, který zahynul 
v Kolumbii. Opět se rozhodli pokračovat. 
V loňském roce vyrazili na turné u příleži-
tosti 45. výročí vzniku kapely. Jenom snad, 
aby se to nepletlo, si dnes říkají Rangers 

– Plavci. Z původní sestavy stále pokračují 
v kapele Miroslav Řihošek a Jan Vančura, 
doprovázeni Karlem Macálkou, Maxem 
Presserem a Frantou Goliš Drápalem.

Ve Světlé se můžeme těšit na věci spíše 
z prvního období Rangers a něco největ-
ších „plaveckých“ hitů.

(převzato z webových stránek 
a upraveno)

-zh-

Z nových knih

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených  20.12. 2010 – 16.1. 2011:

Beletrie
Sobotka Richard - Návrat nežádoucí
 - naděje lidí z podhorské vesnice na 

lepší a svobodnější život v pová-
lečné době přerve uragán společen-
ských a politických přeměn

Naučná literatura
Zamor Christabel - Cvičíme s obručí
 - cvičení s obručí (hooping) vrací do 

fitness programů radost z pohybu 
a taneční prvky

Eva Kodýmová 
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Tip na knihu

Ke konci minulého roku se v Památ-
níku národního písemnictví konal křest 
knihy Stavitelé chrámu poezie, kterou 
sestavil Jiří Halberštát a ilustrovala 
Zora Jandová.

Na začátku byla myšlenka, že mezi 
lidmi je málo poezie. Pak přišel nápad 
skupiny lidí, které tento stav nenechává 
klidnými a řekli si: „Pojďme, oslovme 
lidi kolem sebe a vytvoříme z poetických 
příspěvků knihu.” Z celé republiky cho-
dily příspěvky – básně i sbírky –, psali 
známí básníci i začínající autoři. Ze 
skupiny 120 stejně naladěných lidí se 
jich do výběru dostalo 78 – a jedním 
z nich je světelský rodák, výtvarník Jiří 
Jun (*1942), jehož výstavu v Galerii Na 
Půdě chystá kulturní zařízení KyTICe na 
jaře. Jednu z jeho básní otiskujeme.

Všechny autory a přispěvatele vtipně 
a typicky „kočičím způsobem“ zobrazila 
a zachytila Zora Jandová, která z 18 ob- Manželé Junovi

rázků sestavila chrám na obálku. Kniha 
o rozměrech 180 x 205 mm má 152 stran 
a prodává se za 222 Kč.

-jv-

Ne

Nejsem zpěvákem
kdybych začal zpívat
ptáci uletí
a v hnízdech nedosezených
peří se zachvěje.

Jsem tichý bouřlivák
co lunu má za jablko Evino
a saje ji
až k uplakaným jádrům
co sladkou pravdu znají
vím o pádech ze sněžných lun
mám gumový hřbet
čím více praští mnou
tím výše vyletím.
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Výstava Anna Franková – odkaz pro současnost

Pod tímto názvem byla ve Věznici 
Světlá n. S. na přelomu roku instalo-
vána česká verze mezinárodní putovní 
výstavy Domu Anny Frankové v Am-
sterdamu. Expozice byla věnována 

odkazu Anny Frankové, židovské dívky 
z Německa, která díky svému deníku 
podala unikátní svědectví o dvou letech 
skrývání své rodiny před nacisty v Am-
sterodamu. Anna je symbolem nejen 
ohromné skupiny Židů, ale všech lidí, 
kteří za hrůzných podmínek zahynuli 
v období nacistického režimu. Připo-
meňme, že Anna Franková zemřela ve 
věku nedožitých šestnácti let v koncen-
tračním táboře Bergen – Belsen.

Výstava byla neveřejná a byla zorga-
nizovaná především pro vězněné ženy. 
Po celou dobu jejího trvání (jeden 
týden) ji slovně provázela její koordi-
nátorka – duchovní Hildegonda Rijkse-
nová, Holanďanka žijící v Olomouci. 
Dobrovolně ji navštívilo bezmála 120 
odsouzených žen, které měly možnost 
zhlédnout filmový dokument o Anně 
Frankové, prohlédnout si textovou 
a obrazovou dokumentaci, pročítat 

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

Tři králové ve Světlé

Stalo se vám někdy, že jste ve Světlé 
za bílého dne potkali krále? 6. ledna jste 
mohli potkat rovnou tři: tři krále od Vý-
chodu – Kašpara, Melichara a Baltazara, 
kteří se podle tradice přišli poklonit naro-
zenému Ježíši do Betléma. V našem městě 
se objevilo královských skupin hned 
pětadvacet a jejich úkolem bylo přinést 
do vašich domovů požehnání do nastáva-
jícího roku. S sebou nesli kasičky, do kte-
rých jste mohli přispět, a podílet se tak na 
dobrém díle: Část výtěžku letošní sbírky 
v našem městě je určena na přípravu a re-
alizaci stavby nového Petrklíče – denního 
stacionáře pro děti a mládež s mentálním 
a kombinovaným postižením v Ledči nad 
Sázavou, část zůstává na účtu Charity ČR, 
kde jsou tyto finance připraveny k poskyt-
nutí rychlé humanitární pomoci v případě 
přírodních katastrof, epidemií, hladomoru 
či válečných konfliktů v České republice 
i v zahraničí. Že pomoc z našeho města 
nebude zanedbatelná, o tom svědčí částka 
79 637 Kč, kterou králové ve svých po-
kladničkách nashromáždili. 

A co se líbilo králům? Zeptali jsme se 
jednoho z nich, toho černého vzadu: „Že 
se lidem líbilo, jak zpíváme, a že jsme do-
stali nějaké sladkosti nebo ovoce.“

Radka Bouchalová, foto: Jiří Víšek

knihy vztahující se k tématu výstavy. 
Vyslechly si také přednášku a posléze 
s Hidegondou Rijksenovou rozmlou-
valy. Některé celou událost velmi 
emotivně prožívaly a neubránily se 

slzám dojetí. Mnohé z nich byly Rom-
ky a nikterak neskrývaly své obavy ze 
současných projevů rasismu. 

V úterý 4. ledna ve 13.30 hod. byla 
slavnostní dernisáží za přítomnosti 
významných hostů výstava ukončena. 
Akce se zúčastnil generální ředitel 
Vězeňské služby ČR Jiří Tregler a man-
želka nizozemského velvyslance Hen-
neman Pröpperová. Poslední přednášku 
paní Rijksenové si nenechali ujít ani 
významní představitelé města Světlá 
n. S. a další hosté. Výstavu si přišli pro-
hlédnout starosta města Světlá n. S. Jan 
Tourek s místostartostkou Lenkou 
Arnotovou, ředitel Sociálního centra 
města Josef Hnik, ředitelka Kulturní-
ho zařízení Kytice Jana Kupčíková, pan 
Knoflíček z Armády spásy nebo rabín 
Mosche Chem Koller. 

Eva Hodná
tisková mluvčí Věznice Světlá n. S.

Drs. Hildegonda Rijksenová (vlevo) a manželka nizozemského velvyslance 
Henneman Pröpperová
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DiaKoutek

Vážení čtenáři,
možná by vás zajímalo, co je v dia-

betologii havlíčkobrodského okresu za 
minulý rok nového.

Vaše organizace – Svaz diabetiků 
ČR – upořádala loni 14. listopadu  
v rámci celosvětové akce  i v regionu 
Pochod proti diabetu, a to hned na 
dvou místech s poměrně dobrou účastí. 
V Havlíčkově Brodě pochodovalo 130 
účastníků, v Ledči n. S. dalších cca 35 
lidí, kterým problematika diabetiků 
není lhostejná. Fotografi e z havlíč-
kobrodského pochodu najdete a mů-
žete se potěšit na webových stránkách 
SD HB: www.diahb.iprostor.cz. Strán-
ky jsou jinak zatím poněkud prázdné, 
pokud máte zájem spolupodílet se na 
jejich tvorbě i na životě „své“ organi-

Z Vlastivědného spolku Světelsko

Ve středu 12. ledna přijala pozvá-
ní Vlastivědného spolku Světelsko 
Mgr. Pavlína Mašková z Centra me-
dievistických studií Akademie věd 
a Univerzity Karlovy v Praze, aby v za-
sedací místnosti radnice uskutečnila 
přednášku na téma Středověký člověk 
a jeho víra z pohledu archeologie. Při-
jímání nové víry původně pohanským 
obyvatelstvem byl dlouhodobý proces 
a archeologie k jeho poznání může při-
spět hlavně na základě studia pohřební-

ho ritu. Proto se přednáška týkala také 
pohřebních zvyklostí ve středověku, 
toho, jak se měnily, co o nich víme a jak 
se dají tyto nálezy vůbec vysvětlovat. 
Duchovní představy a víra jsou totiž 
záležitostmi velmi individuálními a by-
ly takovými jistě i ve středověku, proto 
všechna naše vysvětlení mohou být 
pouze obecná, a proto také interpretace 
archeologických nálezů z této oblasti 
má své limity.

Kromě výzkumů pohřebišť máme 
také výzkumy sakrálních staveb (koste-
lů, klášterů) a různé movité nálezy, jako 
křížky, poutní odznaky, později různé 
medailonky, růžence atd., a naopak 
máme i nálezy, které ukazují, že stará 
předkřesťanská kultura ještě přetrvá-
vala nějaký čas mezi lidmi a v podstatě 
v některých aspektech přetrvává v lido-
vé kultuře dodnes (některé lidové zvyk-
losti např. na Vánoce apod.) 

Jednou z nejzajímavějších pasáží 
přednášky byla zmínka o nálezu koster-

ních hrobů v lokalitě Mrchovláčka v Če-
lákovicích roku 1966. Tehdy se během 
záchranného archeologického výzkumu 
podařilo zjistit a zdokumentovat celkem 
jedenáct hrobových jam s kosterními 
pozůstatky čtrnácti dospělých jedinců 
a již odkrytí prvních hrobů ukázalo, že 
se nejedná o normální řadové pohřebiš-
tě, ale že jde o pohřební ritus vybočující 
z běžných norem. To potvrdily i další 
odkryté hroby a získané poznatky ved-
ly k závěru, že šlo o pohřby s projevy 
vampyrismu – rozdílná orientace hro-

bových jam, uložení jedinců na zádech, 
na boku nebo na břiše, zacpání úst, po-
loha rukou svědčící o svázání, v jednom 
případě i dřevěný kůl vražený do země 
u levé paže a nejméně ve čtyřech pří-
padech oddělení hlavy od těla a někdy 
i končetin. 

Přednáška Pavlíny Maškové se se-
tkala s živým ohlasem, a tak doufejme, 
že nebyla poslední, kterou Vlastivědný 
spolek Světelsko pořádal.

Text a foto: Jaroslav Vála

zace – svazu diabetiků, kontaktujte 
předsedkyni SD HB paní Novákovou, 
tel. 603 772 970. Na stejné číslo se 
prosím přihlaste, pokud jste se po-
chodu účastnili a nedostala se na vás 
taštička s drobnými sponzorskými 
dárky, chybu napravíme, účast nás 
mile zaskočila.

V Chotěboři nově nabízí péči 
o diabetiky krom MUDr. Francové 
ještě MUDr. Machalová, kontakt 
je na stránkách polikliniky: http://
www.poliklinika-chotebor.cz/#odb.

Pacientům diabetologických ordina-
cí v nemocnici HB nabízíme od léta 
citlivé vyšetření na zjištění i mini-
málního poškození ledvin diabetika, 
tzv. počítanou glomerulární fi ltraci 
GF, k vyšetření je třeba vzorek ranní 
moče a trochu krve. Vyšetření je ▶
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přesnější než už vžité vyšetření tzv. 
mikroalbuminu.

Nabízíme nadále obézním diabeti-
kům krom speciální práce diabetologa 
i podporu psychologem v rámci ne-
mocnice, PhDr. Komendovou.

Nemocnice zakoupila dva přístroje 
na průběžné měření hladiny krevního 
cukru pacienta nepřetržitě po dobu 
jednoho týdne s následným vyhod-
nocením počítačovým programem 
a úpravou režimu a léčby  diabeto-
logem, jedná se o přístroje Dexcom 
Seven Plus. Ve chvíli vzniku tohoto 
článku pro své pojištěnce tento vý-
kon schválily první čtyři zdravotní 
pojišťovny včetně Metal-Aliance, tyto 
pacienty v péči kteréhokoli lékaře je 
možno k indikačnímu pohovoru objed-
návat na čísle 569 472 224 (diabetoam-
bulance). Pacienti ostatních pojišťoven 
včetně VZP musí zatím ještě počkat, 
jednání nejsou ukončena. O dalším 
vývoji budeme průběžně informovat.

MUDr. Eva Pěkná
diabetologická ambulance okresní 

nemocnice HB

▶

Hromnice

Staré pořekadlo říká: Na Hromnice 
o hodinu více, ale málokdo ví, co to 
vlastně je.  Jak jsme se přesvědčili s an-
ketou : Co se vám vybaví, když se řek-
nou Hromnice? Většina z dotázaných 
občanů Světlé nad Sázavou nevěděla, 
co říct. Jen hrstka si dokázala vybavit, 
že v tento den se zapalují svíčky zvané 
hromničky.

Ale co jsou to teda vlastně Hromnice? 
V tento den, který se v kalendáři slaví 
2. února, je zde již od 11. století a zá-
klad je židovský. Toho dne se v kostele 
světily před mší svíce, kterým se také 
říkalo hromničky. Pobožní lidé tyto 
svíčky zapalovali při bouříce a modlili 
se přitom k Bohu za odvrácení mož-
né pohromy. Svátek je spojován také 
s ochotou zasvětit svůj život poslání. 
Dnes je  v katolické církvi tento svá-
tek slaven také jako Den zasvěceného 
života.

Zbývá tu ještě jedno vysvětlení, na 
Hromnice o hodinu více. V tento den, 
což zjistili už naši předkové, se díky 
zimnímu slunovratu prodloužil den 
o jednu hodinu a lidé věděli, že zima 
vstupuje do své druhé poloviny.

Bára Karlíková

Regiontour

V polovině ledna patří brněnské 
výstaviště pravidelně cestování. Me-
zinárodní veletrh turistických mož-
ností v regionech REGIONTOUR po 
roce znovu obsadil pavilon P, nej-
větší  na brněnském výstavišti, svou 
nabídkou jej zaplnil do posledního 
místa. 

Regiony z celé České a také Slo-
venské republiky se předháněly 
v atraktivitě svých stánků a různých 
upoutávek, pavilonem procházely 
historické postavy, pohádkové bytosti, 
maskoti sportovních akcí a další fi gu-
ry, hrála hudba, ochutnávaly se místní 
speciality. Zvýrazněnými tématy byly 
gastronomie, lidová řemesla, folklór 
a církevní památky. Novinkou letoš-
ního veletrhu byla rozsáhlá a malebná 
expozice řemesel. Ve 34 speciálních 
stáncích se představovali řemeslníci 
různého zaměření. K vidění byly na-
příklad ručně kované umělecké před-
měty, odrátkovaná keramika, výrobky 
z modrotisku, dřevěné formy, kraslice 
všech velikostí, skleněné foukané 
fi gurky a ukázky mnoha dalších ře-
mesel. Na místě byla k vidění i ražba 
mincí, takže očití svědkové si mohli 
domů odnést hliníkovou nebo cínovou 
repliku původně stříbrného Pražského 
groše Václava II. z roku 1300. Řeme-
slný jarmark doplnila i gastronomická 
přehlídka, kdy v těsném sousedství 
vyrostla restaurace s krajovými spe-
cialitami a soudě podle ohlasů, bylo 
to poprvé, ale nikoli naposled, neboť 
o regionální kuchyni byl velký zájem.
Kraj Vysočina se prezentoval jako 
místo přírodních krás, bohaté historie 
a pracovitých a schopných lidí. Jak 
řekl hejtman kraje Jiří Běhounek: 

„Představili jsme náš region jako cíl 
dovolených a místo, kde je třeba se za-

stavit, proto jsme naše výstavní prosto-
ry uvedli autobusovou zastávkou s lo-
gem kraje. U ní se odehrával pestrý 
program s nabídkou cílů této cesty po 
Vysočině. Mezi nimi se kromě jiného 
prezentovaly Šiklův mlýn, chotěbořský 
pivovar, poutní místo Křemešník, vini-
ce na Sádku. K návštěvě kraje lákala 
i pěkná nová mapa Vysočinou hravě 
směrovaná ke všem generacím. Před-
vedli jsme i ukázky tradičních řemesel 
jako např. přípravu těsta pro různé 
druhy perníků, výrobu perníku a jeho 
zdobení nebo klasické stloukání másla. 
Všechna větší města využila veletrhu 
pro svou propagaci prostřednictvím 
palety krásných materiálů i přímých 
pozvání a informací usměvavých 
hostesek.“ 

Jen pro informaci dodávám, že sou-
časně s 20. ročníkem Regiontouru se 
v pavilonu F konal 21. ročník veletrhu 
GO, který se zaměřuje na výjezdovou 
turistiku. Vedle tuzemských cestov-
ních kanceláří a agentur se zúčastnili 
poskytovatelé služeb cestovního ruchu 
v oblíbených zahraničních destinacích 
a zahraniční turistické centrály z 21 
zemí.

 Text a foto: Jaroslav Vála

Dobr. ch. přeje šéfkuch. 
(foto: Jiří Víšek)

Stánek kraje Vysočina
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Pingpongová líheň v Pěšinkách

Pingpong patří ve Světlé k těm tra-
dičním a úspěšným sportům, vždyť 
A družstvo stolního tenisu TJ Sklo Bo-
hemia hraje již druhou sezonu divizní 
soutěž a další dva týmy jsou účastní-

ky  okresních soutěží. Ještě v nedávné 
době na tom byl světelský pingpong ne 
právě nejlépe s mládežnickou základ-
nou, ale s otevřením Sportovního cen-
tra v Pěšinkách se rázem vše otočilo 
k lepšímu. 

Dříve hráli stolní tenisté v tělo-
cvičně základní školy v Lánecké ulici 
a podmínky tam neměli odpovídající 
výsledkům. Dva pingpongové stoly se 
musely před každým tréninkem a sou-
těžním zápasem postavit a potom opět 
složit a uložit do skladu. Nebylo to nic 
příjemného a hlavně stoly častou ma-
nipulací trpěly. 

Od září loňského roku dostal světel-
ský stolní tenis krásnou hernu v nově 
otevřeném Sportovním centru Pěšin-
ky, do které se vešly čtyři stoly a co 
je důležité, nemusí se stále rozkládat 
a zase skládat. Po nastěhování do Pě-
šinek připravil oddíl stolního tenisu 

náborovou akci pro získání nových 
zájemců o sport za zelenými stoly. Co 
se nepodařilo hokejistům, to se poved-
lo stolním tenistům. Dobře připravený 
nábor se setkal s odezvou a v současné 

Markéta Zdražilová a Martin Karel s pingpongovým robotem

Trenéři Jan Růžička a Martin Karel se skupinou pingpongových adeptů

době navštěvuje tréninky u zelených 
stolů 33 dětí od šesti do třinácti let. 
Čtyři odpoledne v týdnu se mladým 
adeptům stolního tenisu věnují zkuše-
ní trenéři, těm navíc pomáhá důmyslné 
zařízení, pinpogový robot, který doká-
že nahrávat míčky jeden za druhým 
a začátečníci se tak učí míček nejprve 
trefovat pálkou. 

Těmi nejlepšími učiteli jsou zku-
šení hráči, například Martin Karel, 
Jan Růžička a v současnosti nejlepší 
světelský pingpongář Ladislav Vosy-
ka. Z těch starších hráčů to jsou Ota 
Bartoš, Mojmír Večeřa, Petr Poupě 
a Milan Maršík. 

Předseda oddílu Martin Karel si 
zájem dětí pochvaluje a dodává: „Dů-
ležité bude, aby děti u stolů vydržely, 
až získají na herní jistotě, potom si již 
budou moci zahrát nějaký turnaj a za-
řadíme je do našich družstev, protože 
jedině hraním opravdových zápasů 
jejich výkonnost poroste.“ 

Text a foto: jív
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Světelští skláři na ČT 4

V sobotu 15. ledna večer vysílal tele-
vizní sportovní kanál ČT 4 slavnostní 
vyhlášení divácké ankety Gól roku 2010. 
V hlavních rolích byla sice osmička fot-
balových kanonýrů, střelců gólů měsíce 
Gambrinus ligy 2010, ovšem nejčastější 
jméno, které během hodinového pořadu 

sportovní komentátoři Jaromír Bosák 
a Pavel Čapek vyslovili, byla sklárna 
Crystalite Bohemia, s. r. o., ze Světlé 
nad Sázavou. Jsou to lehké počty, střel-
ců bylo osm a každý byl představen 
jednou, ale devět bylo křišťálových 
trofejí, vyrobených skláři ve Světlé, 
jelikož mladoboleslavský Ivo Táborský 
obdržel trofeje dvě. První za gól měsíce 
března a druhou jako vítěz ankety, když 
jeho parádní gól střelený nůžkami to 
u hlasujících televizních diváků vyhrál 
na celé čáře. 

Jeden křišťálový talíř znázorňující 
fotbalový míč předával ředitel světelské 
sklárny Martin Fait a scénář pořadu byl 
velice dobře nastaven, neboť kanoný-
rem, kterému cenu předával, byl osma-
dvacetiletý fotbalista FK Teplice David 
Kalivoda ze sousední Ledče n. S. Ten 
byl autorem gólu měsíce srpna, který 
vstřelil do sítě pražské Slavie.

Text a foto: jív

Křišťálový talíř znázorňující fotbalový 
míč vytvořila trojice pracovníků 

vzorovací dílny Martin Jelínek, Hana 
Korejtková a Jiří Piskač

Sportovní zařízení Pěšinky 
ve Světlé n. S. vás zve na

MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ

v sobotu 12. února od 14.00 do 16.00 hod.
na zimním stadionu.

Čeká na vás odpoledne plné soutěží.
Soutěž o nejhezčí masku.

Vstupné 20 Kč

Sportovní zařízení Pěšinky připravuje
na jarní sezonu (duben – červen)

SOUTĚŽ VE FUTSALU.

Zúčastnit se mohou všichni od 15 let věku.
Přihlášky zasílejte do konce března na:

sportsvetla@pesinky.cz
nebo telefonicky p. Beránek 775 586 016

nebo p. Nevoral 775 586 018

Fotbalista Nešpor převlékl dres

Třiadvacetiletý fotbalista Daniel Nešpor 
ze Světlé n. S. vloni v srpnu poprvé oku-
sil fotbal v naší nejvyšší soutěži v dresu 
pražských Bohemians 1905, kde byl na 
hostování a nevedl si špatně. Vždyť jako 
nováček odehrál jedenáct ligových zápasů 
ze sedmnácti podzimních kol a ani v jed-
nom zápase nebyl předčasně střídán. Však 
si trenér Hoftych mladého beka pochva-
loval, dokonce prohlásil, že by se Nešpor 
mohl v budoucnu stát oporou zadních řad 
Bohemians. Protože vrcholový fotbal není 
jenom sport, ale také byznys, bylo třeba 
další dohody mezi kluby a k té nedošlo. 

Proto se prvoligový nováček ocitl v úterý 
4. ledna na stadionu v Uherském Hradišti, 
v klubu 1. FC Slovácko, kde podepsal 
smlouvu též na půlroční hostování. Převlé-
kání dresů je v kariéře každého fotbalisty 
událostí, proto jsme Danielu Nešporovi 
položili dvě otázky.

– Dane, jak se vše seběhlo, že jsi se 
ocitl na východě republiky, v Uherském 
Hradišti?

V Bohemce jsem byl na půlročním 
hostování z druholigového FC Graffi n 
Vlašim, kterému zatím patřím, ale kluby 
se na mém dalším působení ve Vršovicích 
nedohodly. Z nabídek, které jsem měl, 
byla ta ze Slovácka nejatraktivnější a z to-
ho důvodu jsem se minimálně na půl roku 
upsal klubu z Uherského Hradiště.

– Jaké máš dojmy z prvních dnů zimní 
přípravy pod trenérem Miroslavem Sou-
kupem? 

Na velké hodnocení je příliš brzy, jsem 
v klubu teprve krátce, ale první dojmy jsou 
zatím pozitivní. Co se týká tréninků, těch 
je pochopitelně v zimní přípravě hodně, 
tři fáze nejsou výjimkou. Ale my hráči 
jsme na takové dávky v tomto období 
zvyklí. Prvních čtrnáct dní to bylo čistě 

o běhání a posilování a nyní již trénujeme 
s míčem na umělé trávě. Zatím jsme stihli 
do dnešního dne (soboty 22. ledna) ode-
hrát tři přípravná utkání. Já jsem si zahrál 
celý zápas proti HFK Olomouc (vítězství 
4:2) a poločas proti Dunajské Stredě (0:0). 
Hrálo se mi dobře, ale byla na nás všech 
vidět nerozehranost. Osobně věřím, že se 
to bude zápas od zápasu lepšit a na ligu 
budeme dobře připraveni.

Po podpisu smlouvy na půdě 9. mužstva 
Gambrinus ligy trenér Miroslav Soukup 
k příchodu Daniela Nešpora novinářům 
řekl: „Dan je levý obránce, který v nouzi 
může hrát i levého stopera. Nás dlouhodo-
bě trápí levá obrana, respektive nám na 
levé straně hrají pravonozí hráči. Navíc 
tento hráč zapadá do naší koncepce budo-
vání kádru. Dan nyní přichází na půlroční 
hostování s opcí, pokud potvrdí výkonnost, 
kterou měl na podzim v týmu Bohemians, 
tak v létě přijde na přestup.“

Od 6. února čeká hráče osmidenní herní 
soustředění v Turecku a první zápas jarní 
části Gambrinus ligy sehrají doma v Uher-
ském Hradišti 26. února, soupeřem jim 
bude poslední Nešporův zaměstnavatel 
Bohemians 1905. 

jív
Foto: archiv 1. FC Slovácko

Daniel Nešpor krátce po podpisu 
smlouvy pózuje s novým dresem Slovácka 

přítomným novinářům
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Neprávem opomíjeným mužstvem 
HC Světlá nad Sázavou je B tým mužů, 
hrající Krajskou soutěž Vysočiny. Tým 
převážně mladých hokejistů vedený 
trenérem Jiřím Skálou měl v sobotu 
8. ledna odehrano deset zápasů, tedy 
polovinu soutěže, ve které startuje 
šest týmů a hraje se čtyřkolově. Svůj 
jubilejní desátý zápas sehráli hoke-

jisté z Pěšinek na zimním stadionu 
v Jindřichově Hradci proti Slavoji 
Žirovnice a připsali si tam do tabulky 
cenné vítězství 6:5 po samostatných 
nájezdech, když po šedesáti minutách 
byl stav 5:5. 

Po polovině soutěže byl tedy ten 
správný čas na bilancování. Vedou-
cí mužstva Josef Jakšl vede pečlivě 
všechny potřebné statistiky, proto ne-
bylo těžké získat následující informace. 
Po deseti kolech byla světelská rezerva 
na 4. místě tabulky se ziskem 13 bodů. 
Co je zajímavé, v tabulce zápasů na 
cizím hřišti patřilo Světlé v polovině 
soutěže 2. místo se ziskem 8 bodů za 
lídrem tabulky HHK Velké Meziříčí B, 
který měl o bod více. Střelcem týmu 
byl Vlastimil Křišťan s 5 góly a ten byl 
též společně s Tomášem Krajíčkem na 
čele kanadského bodování mužstva se 
7 body. Křišťan si k pěti gólům připsal 

dvě asistence a Krajíček měl obrácený 
poměr, dva góly a pět asistencí. V po-
čtu odehraných soutěžních utkání má 
trenér Skála 6 hráčů, kteří nastoupili 
ve všech deseti zápasech: Krajíček, 
Jelínek, Sedláček, Beránek Rosen-
berg a Benda. Pro náš region přináší 
Krajská soutěž Vysočiny přitažlivá 
hokejová derby sousedních měst Světlé 

a Ledče. A jak si obě mužstva ve dvou 
dosavadních derby zápasech vedla? 
Pro případné sázkaře to byly nevyzpy-
tatelné výsledky, neboť nejprve Světlá 
vyhrála na zimním stadionu v Ledči 
5:1 a před Vánocemi doma v Pěšin-
kách prohrála nečekaně s poslední 
Ledčí 2:4.

Co o svém mužstvu pověděl trenér 
Jiří Skála? „Ač to asi málokoho zajímá, 
máme v mužstvu až na dva hráče samé 
odchovance z Pěšinek. Jedině Jiří 
Benda u nás hostuje ze Žďáru nad Sá-
zavou a Roman Sedláček z Havlíčkova 
Brodu, ale ten také začínal v Pěšin-
kách. Horší to je s tréninkovou účastí, 
máme v mužstvu hodně studentů, kteří 
dojíždí do škol mimo Světlou. Většinou 
se k tréninku scházíme jen v úterý a to 
je opravdu málo, podle toho vypadají 
výsledky. Na účast v utkáních si ne-
mohu stěžovat, k zápasům se schází 

Hokejové béčko z Pěšinek

HC Světlá n. Sázavou B. Stojící zleva: vedoucí mužstva Josef Jakšl, 
Jan Jelínek, Michal Vacek, Martin Jakšl, Michal Beránek, Pavel Švanda, 

Martin Rosenberg, Jiří Kopřiva, Jan Kubát, Daniel Šťastný, 
Hynek Bárta, Roman Sedláček, Vlastimil Křišťan, trenér Jiří Skála. 

Dolní řada zleva: Zbyněk Říha, Jakub Capouch, Jiří Benda, Michal Zadina, 
Tomáš Krajíček, Jan Kříž, ležící brankáři Zbyněk Mikuš a Michal Koubský

Tomáš Krajíček, jeden z dvojice 
nejproduktivnějších hráčů 

průměrně 16 – 17 hráčů. Myslím si, že 
dobře plníme tu potřebnou funkci B 
týmů, když si u nás zahrají hráči, kteří 
se nevejdou do A mužstva. Kdyby ne-
bylo našeho béčka, neměli by někteří 
hráči kde hrát.“

Text a foto: jív
Foto: Miroslav Machek

Tabulka Krajské soutěže Vysočiny 
v polovině sezony 2010/2011:

1. HHK Velké Meziříčí B 50:24 24 bodů
2. SK Telč 55:30 22
3  HC Slavoj Žirovnice 55:53 16
4. HC Světlá n. S. B 32:36 13
5. TJ Jiskra Humpolec B 37:56 8
6. HC Ledeč n. S. 33:59 7
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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
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KyTICe – Kulturní zařízení
Světlá nad Sázavou nabízí

PRONÁJEM 
PROSTOR

ve vestibulu městského kina
k prodeji občerstvení
při kulturních akcích 

a promítání.
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