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Z odboru sociálních věcí 

Úřad práce ČR bude od 1. ledna  2012 
plátcem všech nepojistných dávek 

V posledním čtvrtletí tohoto roku byly 
schváleny Parlamentem ČR změny v ob-
lasti výplaty nepojistných dávek souhrn-
ně označované jako Sociální reforma 
I. Občané, kterým Městský úřad Světlá 
n. S., odbor sociálních věcí  vyplácel:
 • dávky pro zdravotně postižené ob-

čany (příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla, zakoupení, celkovou 
opravu a zvláštní úpravu motoro-
vého vozidla, příspěvek na úpravu 
bytu, příspěvek na opatření zvlášt-
ních pomůcek, vydávání průkazů 
TP, ZTP, ZTP/P a parkovacích prů-
kazů),

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (pří-
spěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení, mimořádné jednorázové 
dávky),

 • příspěvek na péči
se budou od 1. 1. 2012 obracet na Úřad 

práce ČR – krajskou pobočku v Jihlavě, 
kontaktní pracoviště Světlá n. S., které 
bude sídlit v přízemí Městského úřadu 
Světlá n. S. v  prostorách dosud užíva-
ných odborem sociálních věcí. 

Novely přinášejí velké množství změn, 
ze kterých si dovolujeme upozornit ales-
poň na některé:
 • Stávající a hojně využívaný jedno-

rázový příspěvek na provoz moto-
rového vozidla bude nahrazen opa-

Vážení čtenáři,
čas letí velmi rychle a já si uvědomuji, 

že už uplynul rok od doby, kdy jsem na 
tomto místě psal o zážitcích spojených 
s focením betlému v Betlémě. 

Je opět začátek prosince a Vy ot-
víráte poslední letošní číslo našeho 
časopisu. Jeho příprava začala již za 
krásných zářijových dnů, které neměly 
s kouzelnou předvánoční atmosférou 
ještě nic společného. 

Ono to na první pohled nevypadá, 
ale připravit smysluplný textový i gra-
fický obsah vánočního čísla dá dost 
práce. Jsme proto rádi, že vyhlášená 
soutěž kreseb s vánoční tematikou se 
mezi dětmi a mládeží setkala s ohla-

sem a redakce měla opravdu z čeho 
vybírat materiály na obálku tohoto 
čísla. Všem, kteří se zúčastnili, děku-
jeme  a doufáme, že se s jejich pracemi 
shledáme i při dalších podobných 
soutěžích. 

V průběhu prosince si můžete advent 
zpříjemnit návštěvou hezké řádky akcí, 
jejichž přehled v tomto čísle přinášíme. 
Věříme, že každý si jistě něco vybere, 
aby mohl alespoň na chvíli zvolnit 
v onom hektickém prosincovém tempu 
práce i života a užil si trochu klidu 
a pohody. 

Vánoce očekávají především děti, 
které ve školách chystají řadu besídek, 
předvánočních jarmarků a dalších akcí. 

Podpořme tedy jejich snahu naší ná-
vštěvou, oprávněně si to zaslouží. 

A třeba i počasí přijde po delší době 
k rozumu a na Vánoce nám nadělí 
alespoň symbolickou bílou pokrývku 
jako vystřiženou z Ladových obrázků. 
Bylo by to prima i z důvodu pořízení 
náladových vánočních obrázků do vá-
nočního SZ pro rok 2012. 

Ale ať budou Vánoce bílé, nebo na 
blátě, dovolte mi popřát všem přede-
vším dobrou náladu, optimismus a ži-
votní elán, zdraví a co nejméně starostí 
nejen o svátcích, nýbrž i v tom příštím 
roce 2012. 

Za redakci SZ
-mš- 

Slovo úvodem

Obálka:

str. 1  – grafické zpracování 
    Eliška Pánková
str. 2  – kresba Bára Lacinová, 
    3.A ZŠ Lánecká
str. 3 a str. 4 
 – grafické zpracování 
    Zdena Horní

Děkujeme všem dětem, žákům, žáč-
kům, studentům i dospělým, kteří nám 
poslali půvabné obrázky pro Vánoční 
číslo SZ. Vítězné práce vidíte na obálce 

– spoustu dalších jsme si schovali i pro 
jiné roky – a úplně všechny, které k nám 
po vyhlášení soutěže dorazily, budou od 
4. prosince vystaveny v budově městské 
knihovny. Přijďte se podívat.

Jana Kupčíková
KyTICe – Kulturní zařízení 

Světlá n. S.

kovaným příspěvkem na mobilitu. 
Změní se charakter výplaty – místo 
jednorázové výplaty za období jed-
noho roku bude vyplácen měsíčně 
v jednotné výši 400 Kč pro oba 
stupně (ZTP, ZTP/P) a to od měsíce, 
ve kterém byla podána žádost. Po-
kud tedy klient požádá až např. od 
července 2012, nebudou mu částky 
za období od ledna do června pro-
placeny.  

 • Průkazy TP, ZTP a ZTP/P zůstáva-
jí v platnosti nejdéle do 31. 12. 2015. 
Pro vydání nového průkazu osoby 
se zdravotním postižením bude ne-
zbytné posouzení schopnosti žada-
tele zvládat životní potřeby v oblas-
ti mobility a orientace a posouzení 
stupně závislosti posudkovým léka-
řem OSSZ. 

 • Pro získání příspěvku na zvláštní 
pomůcku bude rovněž nezbytný 
pozitivní posudek posudkového lé-
kaře. Nově se také budou dokládat 
příjmy okruhu společně posuzova-
ných osob. Na nákup motorového 
vozidla bude poskytována dávka 
v max. výši 200 tis. Kč jednou za 
období 10 let.

 • MPSV ČR rovněž usiluje o brzké 
zavedení karty sociálních systémů, 
která bude mít funkci identifikač-
ní, průkazu osoby se zdravotním 
postižením a platební (karta bude 
mít svůj vlastní bankovní účet). ▶

Zprávy z radnice . . . . . . . . . . . . . . . str. 3 - 9
Z historie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
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Upozornění občanům

Zde je nezbytné upozornit, že v ka-
lendářním měsíci bude pouze 1 vý-
běr z bankomatu a 1 převod z účtu 
zdarma. Ostatní transakce budou 
zpoplatněny.   

 • Veřejná služba na obcích, vyko-
návaná dosud příjemci dávek po-
moci v hmotné nouzi v rozsahu 20 
eventuelně 30 hodin měsíčně za ná-
sledné navýšení 580 Kč až 1106 Kč, 
ztratí svůj finančně motivační cha-
rakter. Od ledna 2012 bude veřejná 
služba zcela v kompetenci Úřadu 
práce ČR a nabízena zejména ucha-
zečům o zaměstnání, dlouhodobě 
vedeným v evidenci úřadu práce. 
Bude vykonávána zcela bezplatně, 
v rozsahu až do 20 hodin týdně (80 
hodin měsíčně). Sankcí za odmít-
nutí bude vyřazení z evidence úřa-
du práce s následnou návazností na 
případné odejmutí opakovaných dá-
vek pomoci v hmotné nouzi a ukon-
čení hrazení  zdravotního pojištění 
státem.    

 
V kompetenci Městského úřadu Světlá 

n. S., odboru sociálních věcí pak i nadá-
le zůstanou tyto agendy:
 • sociálně-právní ochrana dětí (kurá-

tor pro mládež, kolizní opatrovnic-
tví, náhradní rodinná péče, ústavní 
výchova, apod.);

 • sociální kurátor (pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením);

 • rozhodování o ustanovení zvlášt-
ního příjemce dávek důchodového 
pojištění;

 • výdej receptů a žádanek na omam-
né látky;

 • zastupování osob při uzavírání 
smluv s poskytovateli sociálních 
služeb, zajišťování dostupnosti in-
formací o sociálních službách;

 • zpracování žádostí o nájem bytu 
v domě s pečovatelskou službou, 
zajišťování činnosti komise sociál-
ní, zdravotní  a pro výběr do DD;

 • výkon funkce veřejného opatrov-
níka osobám omezeným nebo zba-
veným způsobilosti k právním úko-
nům;

 • poskytování informací pro potřeby 
soudů, orgánů činných v trestním 
řízení a soudních exekutorů;

 • zajišťování blahopřání k životním 
jubileím občanům města;

 • další související agendy.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

▶ Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Shrnutí akcí realizovaných v průběhu 
měsíce listopadu 
Na základě požadavku Rady města 

Světlá n. S. bylo zajištěno přesunutí 
téměř nevyužívaného parkovacího auto-
matu z parkoviště v ulici Wolkerova na 
náměstí Trčků z Lípy. Realizaci provedla 
organizace Technické a bytové služby 
města Světlá n. S. 

V rámci údržby městské zeleně proběh-
lo v měsíci listopadu ošetření stromů na 
hřbitově.

Na základě finančního příspěvku zís-
kaného z grantového programu Kraje 
Vysočina – Fond Vysočiny, Sportoviště 
byla realizována zpevněná plocha pod 
stůl na venkovní stolní tenis v sou-
sedství dětského hřiště v Dolní ulici. 
Dodávka stolu na ping-pong je zajiš-
těna u firmy SPORT CLUB, s. r. o., 
Frýdlant nad Ostravicí. Povrch stolu 
nebude klasicky betonový, ale bude 
použita novější technologie desek z li-
sované pryskyřice a křemičitého písku. 
Zároveň bylo z grantového programu 
Sportoviště podpořeno doplnění oplo-
cení sportovní plochy v sídlišti Na Bra-
dle. Realizaci stavebních prací zajistila 
organizace Technické a bytové služby 
města Světlá n. S.  

V místní části Lipnička byla firmou 
UNISTAV – Josef Jaroš, Dolní Město 
zahájena stavba dešťové kanalizace.

V termínu 7. – 10. listopadu byla reali-
zována úprava trasy účelové komunikace 
v Mezilesí, místní část Benetice.

Přesun kanceláří v budově MěÚ
Městský úřad Světlá nad Sázavou ozna-

muje občanům, že od 1. ledna 2012 přejde 
agenda nepojistných sociálních dávek 
(dávky pro zdravotně postižené občany, 
dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek 
na péči) z kompetencí odborů sociálních 
věcí pod úřady práce.

V této souvislosti dojde k přesunu 
kanceláří. Od 19. prosince bude Úřad 
práce Světlé n. S. nově umístěn v přízemí 
budovy MěÚ v prostorech současného 
odboru sociálních věcí. V 1. patře pak 
bude kompletně umístěn odbor správní, 
školství a živnostenský. Stěhuje se také 
notářka JUDr. Endrlová, která bude nově 

sídlit v kanceláři č. dveří 222 v 1. patře 
vedle podatelny MěÚ. Poslední změnou 
je stěhování odboru sociálních věcí, který 
se přemístí do 2. patra do míst součas-
ného živnostenského úřadu a kanceláře 
JUDr. Endrlové.

Vedení města pevně věří, že tato změna 
v umístění kanceláří přispěje ke zkvalit-
nění fungování městského úřadu i úřadu 
práce směrem k veřejnosti.

V případě nejasností s novým fungová-
ním MěÚ i ÚP se můžete obracet se svými 
dotazy na podatelnu MěÚ Světlá n. S., 
tel.: 569 496 611 nebo zasílat dotazy na 
e-mail: posta@svetlans.cz 

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

Za pomoci dotace poskytnuté městu 
Světlá n. S. Ministerstvem kultury ČR 
byla zahájena oprava jednoho z altánů 
v parku. Celá konstrukce altánu byla de-
montována a odvezena do dílny Umělec-
kého kovářství Fučík a Skála ve Štokách. 
Vzhledem ke špatnému technickému sta-
vu si oprava vyžádá repasi větší části ko-
vové konstrukce. Opravená a repasovaná 
konstrukce altánu by se měla vrátit na své 
původní místo v prosinci letošního roku.

Proběhly dokončovací práce na stavbě 
Rekonstrukce zázemí fotbalového stadio-
nu. Na základě dotačních podmínek musí 
být první část stavby zkolaudována k datu 
30. 11. 2011. Další práce na stavbě budou 
pokračovat po odsouhlasení finančních 
prostředků na realizaci druhé části stav-
by zastupitelstvem města na jaře příštího 
roku. Přesný termín zahájení druhé části 
stavby bude znám po rozhodnutí Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR o přidělení dotace, což předpokládá-
me, že nastane v průběhu měsíce března 
2012. V rámci druhé části stavby by měly 
být dokončeny šatny pro mládež, klubová 
místnost, tribuna s kapacitou 200 diváků, 
fasáda, zpevněné plochy v okolí zázemí 
a venkovní kryté posezení. Pro nadchá-
zející jarní sezónu budou hráčům FK 
Bohemia Světlá n. S. sloužit čtyři šatny 
se sociálním zázemím. Podzimní sezóna 
2012 by již měla být zahájena v komplet-
ně zrekonstruovaném zařízení.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Dělení parcely geometrickým 
plánem
Častým problémem při dělení par-

cely katastru nemovitostí je nesprávný 
postup při přípravě dělení pozemku. 
Majitelé si nechají vypracovat geomet-
rický plán geodetickou firmou a pak ho 
předloží stavebnímu úřadu k souhlasu 
s dělením. Souhlas však musí být vy-
dán před vypracováním geometrického 
plánu a teprve potom je možné plán 
zpracovat a potvrdit úředně oprávně-
ným geodetem. Souhlas se vyznačuje 
do náčrtku, podle kterého je pak plán 
zpracován. Ten je pak jedním z podkla-
dů, který se předkládá katastrálnímu 
úřadu s návrhem na vklad. Dělení nebo 
scelování pozemků je jedním z druhů 
územních rozhodnutí, které lze ve 
většině případů provést zjednodušeným 
způsobem, pouhým souhlasem vyzna-
čeným do náčrtku dělení. Pouze při 
dělení, kdy je třeba stanovit podmínky 
a nejsou stanoveny jiným rozhodnutím 

nebo opatřením, je nutné vést územní 
řízení. Přes tento zjednodušený postup 
se však nejedná o formalitu, stavební 
úřad kontroluje několik důležitých 
věcí, jako je bezproblémový přístup 
na všechny nově vzniklé parcely a dále 
i soulad dělení ve vztahu k územnímu 
plánu obce, protože územní plán může 
pro danou lokalitu předepisovat určitá 
pravidla, například územní studií. 
V případě žádosti o souhlas s dělením 
po vypracování geometrického plánu 
se žadatel vystavuje nebezpečí, že 
v případě, kdy souhlas nelze udělit, 
bude muset nechat geometrický plán 
geodetické firmě přepracovat.

Správný postup tedy spočívá v zajiš-
tění souhlasu s dělením od stavebního 
úřadu před zpracováním geometrické-
ho plánu buď prostřednictvím geodetic-
ké kanceláře, nebo osobně. 

Ing. Vladimír Bárta 
vedoucí OSÚ a ÚP

Z odboru správního, školství a živnostenského

Vítání občánků
Město Světlá n. S. pořádá vítání ob-

čánků pro děti ve věku přibližně od 
šesti týdnů do třech měsíců, nezřídka 
se však stává, že se vítají děti i starší 

– až devítiměsíční. Vítání se uskutečňuje 
podle počtu přihlášených dětí, většinou 
čtyřikrát až pětkrát ročně. Slavnostní 

obřad probíhá za účasti jednoho z urče-
ných zastupitelů města a ceremoniářky, 
uskutečňuje se vždy v pondělí nebo ve 
středu odpoledne ve dvou skupinách po 
pěti dětech. 

Město Světlá n. S. dává každému dítěti 
finanční dar v hodnotě 1 000 Kč formou 
certifikátu u peněžního ústavu. Každé 

Z vítání občánků

dítě obdrží drobný dárek – plyšovou 
hračku nebo knížku s říkadly, maminky 
dostanou kytičku. O fotografie se posta-
rá p. Pavel Kotan, rodiče je obdrží na pa-
mátku zdarma. Pro zpestření programu 
vystoupí s básničkami a písničkami děti 
z mateřských škol. 

Pozvánky na vítání obdrží rodiče vždy 
na základě přihlášky k vítání. Přihlášku 
lze získat na MěÚ u paní Zmrhalové 
nebo ji nepravidelně zveřejňujeme na 
stránkách Světelského zpravodaje. 

V roce 2010 bylo přivítáno 40 dětí z 59 
narozených, v roce 2011 bylo zatím z do-
sud narozených 47 dětí přivítáno 30 dětí. 
Rekapitulace přivítaných dětí ukazuje 
na fakt, že je tato tradice stále oblíbenou 
a žádanou. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Foto: Pavel Kotan

Z odboru dopravy 

Lékařské prohlídky řidičů
Přesto, že většině řidičům „senio-

rům“ je situace kolem pravidelných 
lékařských prohlídek známá, dovoluji 
si připomenout a napsat pár vět, od kdy 
je třeba mít potvrzení a jaké sankce 
hrozí, když toto potvrzení nebude mít 
řidič u sebe. Dle ust. § 87 odst. 3 záko-
na č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů je zřejmé, že držitel řidičského 
oprávnění je povinen se podrobit pravi-
delné lékařské prohlídce nejdříve šest 
měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let 
věku a nejpozději v den dovršení stano-
veného věku. Po dovršení 68 let věku 
pak každé dva roky. 

Odbor dopravy řešil do současné doby 
již čtyři případy, kdy řidič „senior“ ne-
měl u sebe uvedené lékařské potvrzení. 
Za takovýto přestupek se uloží pokuta 
ve výši 5 000 až 10 000 Kč, ale také, což 
asi mnozí nevědí, je zde sankce zákazu 
činnosti řízení motorových vozidel od 
šesti měsíců do jednoho roku. Proto 
bych apeloval na všechny řidiče „seni-
ory“, aby si nechali vystavit lékařské 
potvrzení, případně si své potvrzení 
překontrolovali, zda není již propadlé. 
Tiskopis lékařského potvrzení je k vy-
zvednutí v našem odboru dopravy.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy
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Z fi nančního odboru

Nová pravidla pro poskytování 
dotací z rozpočtu města neziskovým 
organizacím
Zastupitelstvo města Světlá n. S. schvá-

lilo na svém zářijovém zasedání nová pra-
vidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města neziskovým organizacím. 

Důvodem ke schválení je stále větší dů-
raz na kontrolu použití veřejných prostřed-
ků. Tato pravidla lépe stanoví podmínky 
použití a kontroly dotace. 

Žadatelé jsou rozděleni do čtyř oblastí:
 • sport a tělovýchova;
 • sociální věci a zdravotnictví;
 • kultura;
 • ostatní zájmové činnosti.

Pro jednotlivé oblasti jsou  nastaveny 
specifi cké podmínky (např. v sociální 
oblasti musí žadatel uvést, kolik klientů 
má ze Světlé, zda jde o péči denní, týdenní, 
celoroční apod.).

Nově je možné žádat o dotaci na celo-
roční činnost, konkrétní jednorázovou 
akci nebo na reprezentaci města.  Pro kaž-
dou oblast je v pravidlech uvedeno, na co je 

možné dotaci použít, a výslovně řečeno, na 
co se dotace použít nedá. 

V obecných ustanoveních pravidel jsou 
stanoveny termíny podání žádosti a před-
ložení vyúčtování, součástí pravidel jsou 
předepsané povinné přílohy. 

Finanční odbor  upozorňuje žadatele 
o dotace, že nedodržení termínu podání 
žádosti a vyúčtování, případně nedoložení 
povinných příloh  podle pravidel a příloh 
č. 1 a č. 2 může být posuzováno jako nedo-
držení podmínek dotace a v důsledku toho 
může být  žádost při schvalování dotace 
vyřazena. Stejně tak nedodržení účelu po-
užití fi nančních prostředků poskytnutých 
dotací může vést k nařízení odvodu části 
nebo celé dotace za porušení rozpočtové 
kázně. 

Úplné znění pravidel a přílohy č. 1 
a  č. 2 najdete na webových stránkách 
města www.svetlans.cz  pod odkazem 
městský úřad / dokumenty odborů / fi -
nanční odbor. 

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z odboru životního prostředí

Kam s vysloužilými elektrospotřebiči?
Po čase opět připomínáme občanům, 

kam mohou odložit svoje vysloužilé, ne-
funkční elektrozařízení. 

Pro vysloužilé elektrospotřebiče (napří-
klad ledničky, televizory, rádia, počítače, 
telefony, zářivky), které jste doma nahra-
dili novými, modernějšími, jsou v našem 
městě  zřízena místa zpětného odběru 
elektrospotřebičů. Tato místa byla zřízena 
na základě smluvních vztahů města Světlá 
n. S. s kolektivními systémy Elektrowin, 
Asekol, Ekolamp.

Všechny druhy elektrospotřebičů mů-
žete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře 
v areálu Střediska nakládání s odpady 
Rozinov. 

Na elektrozařízení menších rozměrů 
můžete využít červené stacionární kon-
tejnery umístěné v Dolní ulici, v Nádražní 
ulici u sokolovny a na Bradle u prodejny 
COOP. Do těchto kontejnerů patří kalku-
lačky, rádia, drobné počítačové vybavení 
discmany, telefony, MP3 přehrávače a dal-
ší. Tyto kontejnery jsou také vybaveny bo-
xem pro sběr baterií. Do červených kontej-
nerů naopak nepatří televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné žárovky.   

Dalším místem k odevzdání drobných 
elektrozařízení je tzv. E-box umístěný ve 
vestibulu městského úřadu, do kterého 
lze odložit starý mobil, telefon, drobné 
počítačové vybavení, discman nebo MP3 
přehrávač. Zároveň je zde umístěna nádo-
ba na světelné zdroje (kompaktní úsporné 
zářivky, výbojky, lineární /trubicové/ 
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED 
diodami). Další možností je odevzdat 
elektrozařízení v prodejnách tohoto zboží, 
případně vám prodejce poskytne informa-
ci, kam jej můžete odevzdat.

Důležité je odevzdávat elektrospotřebi-
če kompletní, nerozebrané, jedině tak je 
možné z nich získat kovy, plasty a další 
komponenty, které jsou po zpracování 
připraveny k dalšímu využití. Rozhodně 
se nepouštějte sami do demontáže elektro-
spotřebičů, mohou obsahovat látky poško-
zující vaše zdraví a samozřejmě i životní 
prostředí. 

Děkujeme všem, kteří odevzdávají elek-
trospotřebiče na místa zpětného odběru, 
šetříme nejenom životní prostředí, ale 
i zdroje surovin. 

Jitka Gögeová
odbor životního prostředí

Tři výročí

Ve čtvrtek 27. října, v předvečer 
výročí založení státu, položili starosta 
Jan Tourek, místostarostka Lenka Ar-
notová a ředitelka kulturního zařízení 
KyTICe Jana Kupčíková věnec k pa-
mátníku obětem světových válek. Den 
veteránů uctili 11. listopadu starosta 
Jan Tourek a tajemník Jiří Moučka 
a Den boje za svobodu a demokra-
cii 16. listopadu starosta Jan Tourek 
s místostarostkou Lenkou Arnotovou 
položením květin k pamětním deskám 
na budově radnice.

Foto: Zdena Horní (1), 
Jaroslav Vála (2)
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Kontejnery u hřbitova 

Vzhledem k množícím se požadavkům 
od občanů města na přistavení volně pří-
stupného velkoobjemového kontejneru 
na odpady z domácností, posečenou trá-
vu, listí a větve umístily Technické byto-
vé služby města Světlá n. S. ke hřbitovu 
dva velkoobjemové kontejnery. Jeden 
kontejner bude občanům k dispozici na 
objemné odpady a druhý na trávu, větve 
a další biologický materiál ze zahrad. 

Do kontejneru na objemný odpad lze 
odkládat pouze odpady z domácností, 
jako jsou například koberce, nábytek, 
linolea, umyvadla, toalety, matrace, 

Pozvánka na ohňostroj

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat dne 1. ledna 

2012 v 17.00 hod. na náměstí Trčků z Lí-
py, kde budeme mít možnost shlédnout 
ohňostroj, kterým společně přivítáme 
Nový rok. 

Malou ohňostrojovou podívanou 
připravila firma Profi-studio Ledeč 
n. S. pod vedením zkušeného ohněstrůj-
ce Leo Válka. 

Při této příležitosti děkujeme všem 
sponzorům, kteří přispěli finanční část-
kou k uspořádání této akce. 

Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Petr Šebesta

Mimořádný svoz odpadu

Technické a bytové služby města 
Světlá n. S. informují obyvatele města  
a obyvatele místních částí o termínu 
mimořádného vývozu popelnic.

V pondělí dne 26. prosince z důvodu 
vánočních svátků svoz odpadu z po-
pelnic neproběhne, uskuteční se v ná-
hradním termínu v úterý 27. prosince 
dvěma svozovými vozy. Bude svážena 
standardně svozová trasa úterní a druhé 
svozové auto pojede trasu pondělní.

Klidné a spokojené Vánoce, 
v novém roce mnoho úspěchů
Vám přejí

zaměstnanci TBS města Světlá n. S. 

apod. DO KONTEJNERŮ ROZHODNĚ 
NEODKLÁDEJTE stavební suť, vybou-
raná okna, odpady obsahující azbest, jiné 
nebezpečné odpady, vysloužilé elektro-
spotřebiče! Pro likvidaci vyjmenovaných 
odpadů využijte služeb sběrného dvora. 
Pokud by nebyla dodržována „čistota“ 
odpadu, byli bychom nuceni kontejnery 
opět stáhnout.

***
Dále jsme v našem městě v průběhu 

roku 2011 postupně vyměnili zvonové 
kontejnery na třídění plastu a papíru za 
kontejnery s vrchním výsypem. Kon-
tejnery s vrchním výsypem mají oproti 
zvonovým kontejnerům velký vhozový 
otvor, lze do nich pohodlně vhodit vel-
ké množství krabic z papírové lepenky, 
a proto se rychle naplní. Žádáme tímto 
občany, aby papírové krabice před vlo-
žením do kontejneru rozkládali! Ušetří 
se tak místo v kontejneru. Stejně tak 
upozorňujeme na sešlápnutí plastových 
lahví před vhozením do sběrné nádoby. 

TBS Světlá n. S.

Sběr a svoz přírodních vánočních stromků

Za účelem zajištění čistoty města 
oznamují město Světlá n. S. a Tech-
nické a bytové služby města Světlá 
n. S.  občanům, že ve dnech 2. 1. 

– 16. 1. 2012 se uskuteční sběr a svoz 
PŘÍRODNÍCH vánočních stromků. 
Svoz bude probíhat tak, že odpad bude 
ve svozový den, v určenou dobu a na 
určeném místě odkládán do přistave-
ných kontejnerů.

Odstrojené vánoční stromky nevyha-
zujte do popelnic!

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLE-
DUJÍCÍM ZPŮSOBEM

Ve stanovený den a čas budou na urče-
ná místa přistaveny kontejnery. 

Kontejnery zde budou umístěny v níže 
uvedené dny; v průběhu prvního dne bu-
dou kontejnery přistaveny od 7.00 hod. 
Po uplynutí stanovené lhůty budou od-
váženy v průběhu dne do 14.00 hod.

Tento svoz je určen pouze pro 
odkládání odstrojených přírodních 
vánočních stromků pocházejících od 
fyzických osob s trvalým pobytem na 
území města Světlá n. S. a jeho míst-
ních částí.

V RÁMCI SVOZU SE NESMÍ OD-
KLÁDAT JINÉ ODPADY!!!  

MIMO SVOZOVÉ DNY JE NUTNÉ 
VÁNOČNÍ STROMKY ODVÁŽET 
POUZE NA SBĚRNÝ DVŮR!

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

Martina Uhrová
vedoucí skládky a sběrného dvora

DEN SVOZU STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ 

2.
 1

.  
– 

 1
6.

 1
. 2

01
2

Na Bradle – u čp. 965
Sázavská – čp. 921 
u kontejnerů
Nádražní ulice – u sokolovny
Sklářská ulice – u křižovatky 
s ulicí U Stromečku u sběrného 
hnízda
Jelenova ulice – parkoviště 
proti ZŠ
Nová čtvrť – u křižovatky 
s Komenského ulicí
Nové  Město – u čp. 945
Malostranská – na parkovišti 
u sběrného hnízda
Na Sídlišti – u trafostanice 
u čp. 933
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Současné Technické a bytové služby města Světlá n. S.

Technické a bytové služby (TBS) města 
Světlá n. S. byly zřízeny městem Světlá 
n. S. na jaře roku 1991 jako příspěvková 
organizace. Účelem zřízení této organi-
zace bylo zajištění potřeb města, jakými 
jsou například údržba a opravy komuni-
kací, údržba veřejného osvětlení, čištění 
města, zřizování a údržba veřejné zeleně, 
zřizování a údržba dětských hřišť, provoz 
a údržba veřejného WC, provoz a údržba 
hřbitova, správa bytového fondu, správa 
a provoz tepelného hospodářství, zřizová-
ní a údržba skládky.

V dnešní době některé tyto činnosti již 
ztratily svou platnost, jiné však přibyly. 
Příkladem nové náplně práce je svoz 
a likvidace separovaného odpadu, provoz 
sběrného dvora nebo svoz a likvidace 
bioodpadu.

TBS v současné době zaměstnávají cca 
38 – 50 zaměstnanců. Toto číslo se mění 
dle potřeby při sezónních pracích. Jsou 
v něm zahrnuti i pracovníci, kteří jsou 
přijímáni z úřadu práce na dobu určitou 
v projektu veřejně prospěšných prací. Za 

poslední tři roky prošla technickými služ-
bami více než stovka těchto pracovníků.

V loňském roce začala také významná 
obměna vozového parku organizace. Měs-
to poskytlo nemalé finanční prostředky na 
nákup techniky pro zimní údržbu komu-
nikací. Mezi nejnákladnější stroje patří 
smykový nakladač LOCUST 903 a traktor 
Zetor FORTERRA 125 s příslušenstvím. 
Další technika byla pořízena z finančních 
prostředků TBS a z dotace poskytnuté 
ministerstvem životního prostředí. Do-
hromady se jednalo o nemalou částku 
12 062 940 Kč, za kterou byl nakoupen 
kontejnerový nosič Mercedes Benz s ma-
nipulační rukou, KUKA vůz na podvozku 
Mercedes Benz Axor a Multicar FUMO 
s nástavbou na svoz bioodpadu. Samotná 
dotace od ministerstva životního prostředí 
byla ve výši 9 047 000 Kč.

V dnešní době TBS udržují a spravují 
přes 31 km komunikací, 28 km chodníků, 
vyžínají přes 40 km škarp, udržují 29 ha 
zelených ploch, starají se o 883 světelných 
bodů, svážejí z 62 sběrných míst separo-
vaný odpad, zajišťují svoz komunálního 
odpadu, spravují 260 městských bytů, pro-
vozují veřejné WC a místní hřbitov. Dále 
provozují městskou skládku a provádějí 
řadu dalších prací.

 Roman Hůla

Základní školy ve Světlé n. S.

Vzdělávání žáků v 1. – 9. třídách 
zajišťují dvě základní školy. Obě jsou 
od roku 2003 samostatnými právními 
subjekty, jejich zřizovatelem je město 
Světlá n. S.

Základní škola v Komenského ulici 
Je to plně organizovaná škola se 17 třída-

mi. První stupeň školy je umístěn v budově 
v Jelenově ulici, škola zde sídlí nepřetržitě 
od roku 1879. V současné době ji navště-
vuje 149 žáků prvního stupně. Budova 
druhého stupně v Komenského ulici byla 
otevřena v roce 1901. V letošním školním 
roce má 158 žáků. V roce 1996 bylo třeba 
získat nové prostory, proto byly vytvořeny 
dvě učebny pro žáky 1. tříd v budově Ma-
teřské školy Na Sídlišti, letos zde zahájilo 
školní docházku 33 prvňáčků. Budovy 
byly rozsáhle přebudovány a modernizo-
vány, proběhly rekonstrukce hygienického 
zázemí, byly vytvořeny odborné učebny. 

V roce 2001 nevyhovující hřiště nahradil 
víceúčelový sportovní areál s umělými 
povrchy. 

Výuku zajišťuje celkem 26 vyučují-
cích, 21 na plný úvazek, 5 vyučujících na 
zkrácený úvazek. Všichni vyučující mají 
vysokoškolské vzdělání pedagogického 
směru, anglický jazyk vyučuje lektorka 
s několikaletou praxí ve Velké Británii. 
S dětmi také pracují tři vychovatelky 
a s integrovanými žáky asistentky peda-
goga. Dále je ve škole zaměstnáno 6 správ-
ních zaměstnanců – hospodářka, školník 
a 4 uklízečky.  

Vzdělávací program nese název Základ-
ní škola pro život. Škola je zaměřena na vý-
uku cizích jazyků od 1. ročníku (postupně 
možnost výběru angličtina, francouzština, 
ruština, němčina); práci s výpočetní a ko-
munikační technikou; sportovní výchovu 
(lyžařský výcvik, vodácký výcvik, atleti-
ka, kopaná, ragby, turistika); širokou na-

bídku volitelných předmětů (dramatický 
kroužek, výtvarný seminář, ekonomika 
domácnosti aj.) a inkluzivní vzdělávání, 
tzn. vytváření podmínek pro talentované 
žáky i žáky s různým druhem postižení. 

Škola získala dvakrát prestižní titul Eko-
škola roku. Velkých úspěchů dosahují žáci 
ve sportovních soutěžích. Při škole pracuje 
folklórní soubor Škubánek.        

Jana Myslivcová

Základní škola v Lánecké ulici 
Je také plně organizovanou středně 

velkou školou. Sdružuje základní školu, 
školní jídelnu a školní družinu se školním 
klubem v jednom komplexu čtyř pavilonů 
propojených chodbami. Navštěvuje ji cel-
kem 440 žáků rozdělených do 20 tříd. Celý 
areál byl vybudovaný v roce 1978 a bez 
větší rekonstrukce slouží dodnes. Kolem 
školy je rozsáhlý pozemek využívaný jako 
dětské hřiště pro školní družinu, sportovní 
areál s atletickou dráhou a nově vybudova-
né dopravní hřiště, které je v odpoledních 
hodinách a o víkendech celý den přístupné 
veřejnosti.

Škola má celkem 50 zaměstnanců. 
Přímo s dětmi pracuje 36 pedagogic-
kých pracovníků – 30 učitelů, 3 asistenti 
a 4 vychovatelky. O provoz školy se stará 
hospodářka, školník a 5 uklízeček. Ve 
školní jídelně připravuje stravu 6 kucha-
řek. Ve škole je v provozu i malý bufet. 
Prodavačka není zaměstnankyní školy, je 
osobou samostatně výdělečně činnou.

Děti jsou vzdělávány podle školního 
vzdělávacího programu Učíme se pro 
život. Jeho cílem je vytvořit ze školy 
místo aktivního a radostného poznávání. 
Aby měli všichni žáci stejné podmínky 
pro vzdělávání, je velký důraz kladen na 
výchovné působení školy. Na přání rodičů 
je vzdělávací program zaměřený na cizí 
jazyky a informační technologie. Proto se 
děti učí anglický jazyk už od první třídy. 
Nabídka dalších cizích jazyků zahrnuje 
německý jazyk a ruský jazyk v rámci 
volitelných předmětů. Každý rok je pro 
zájemce organizován poznávací zájezd 
do Anglie. Informační technologie mají 
zvýšenou hodinovou dotaci. Mezi volitel-
nými předměty je každý rok zájem právě 
o informatiku. Školní program nabízí 
i další volitelné předměty – konverzaci 
v anglickém jazyce, již zmíněný další cizí 
jazyk, přírodovědný seminář, matematic-
ký seminář, technické kreslení, seminář 
z českého jazyka, výtvarný ateliér ▶
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Kriminalita na Světelsku
v podniku skláren ve Světlé n. S. odci-
zil z pracovního stolu volně odloženou 
pánskou peněženku s finanční hoto-
vostí, doklady a platebními kartami, 
vše v hodnotě 3 000 Kč.

Z přečinu zanedbání povinné vý-
živy bylo ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření 37letému 
muži ze Světlé n. S. Jmenovaný ne-
platí výživné na své dvě nezletilé děti, 
které mu bylo stanoveno rozsudkem 
Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. 
Za období od března do současné doby 
dluží matce dětí na výživném částku 
54 000 Kč.

Z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání je podezřelý 
24letý muž ze Světlé n. S. Muž byl ve 
čtvrtek 17. 11. v odpoledních hodinách 
kontrolován policejní hlídkou jako ři-
dič osobního vozidla. Policistům ne-
předložil řidičský průkaz s tím, že mu 
byl odebrán. Šetřením na místě bylo 
zjištěno, že jmenovanému byl v říjnu 
letošního roku rozsudkem Okresního 
soudu v Pelhřimově mimo jiné uložen 
zákaz řízení motorových vozidel na 
dobu jednoho roku, tedy do října 2012. 
Věc je vedena ve zkráceném příprav-
ném řízení.

Z webových stránek Policie ČR

zpracovala -mk-

Policisté ve Světlé n. S. přijali 
oznámení o krádeži v objektu firmy 
v Haškově ulici. Neznámý pachatel 
18. 10. v době mezi 9. a 15. hodinou 
vnikl do otevřeného skladu firmy, 
kde odcizil volně odloženou látkovou 
ledvinku černé barvy s peněženkou, 
různými doklady, mobilním telefonem 
a třemi platebními kartami. Poško-
zenému vznikla škoda ve výši téměř 
12 000 Kč.

Ve středu 26. 10. krátce po 13. hodině 
vyjížděli policisté k vážné dopravní ne-
hodě, která se stala mezi obcemi Nová 
Ves u Světlé a Okrouhlice. Dvacetiletý 
řidič osobního automobilu KIA jedoucí 
ve směru na Okrouhlici začal předjíždět 
jiné vozidlo a přitom si všiml čtyř chod-
ců, kteří šli po levé straně komunikace. 
Řidič začal brzdit, dostal smyk a přední 
částí vozidla narazil do chodců. Po 
nehodě byli dva muži s těžkým zraně-
ním hospitalizováni v havlíčkobrodské 
nemocnici, jedna žena byla s lehkým 
zraněním v nemocnici ošetřena a pro-
puštěna do domácího léčení. Ke zra-
nění řidiče nedošlo. Dechová zkouška 
prokázala, že nikdo z účastníků nehody 
nebyl pod vlivem alkoholu. Na vozidle 
vznikla škoda 10 000 Kč.

Ve středu 9. 11. v době od 12.30 do 
15 hodin dosud nezjištěný pachatel 

a sportovní hry. Při škole pracují dva 
pěvecké sbory, které pořádají veřejná 
vystoupení pro občany města. Veřejnost 
může navštívit i Vánoční jarmark probí-
hající ve škole. Pro žáky je ve škole mnoho 
kroužků sportovních a výtvarně zamě-
řených. Přímo v budově školy má sídlo 
i dům dětí a mládeže, který nabízí řadu 
dalších kroužků.

Vlastimil Špatenka

▶

Za drobného sněžení instalovali 
pracovníci TBS Světlá n. S. 
osvětlení vánočního stromu 

před kostelem sv. Václava. -jv-

Ulice Nové město, dům čp. 86
První zmínka o domě pochází z roku 

1832, nejstarší záznam o majitelích zde 
bydlících je z roku 1857: krejčí Jan Kav-
ka (23 let), jeho matka Marie (51), jeho 
bratr Václav (20), sestry Aloisie (16),  
Rozálie (14) a Josefína (12). Známými 
majiteli nemovitosti jsou Kateřina Vá-
chová (od roku 1876), Antonie Kaisrová 
(1884), Božena Rothackerová a Josefa 
Gelbmannová (1913), Božena Cvrčková 
(1927), Božena Rothackerová (1931) a od 
roku 1952 její syn František Rothacker. 

Podle voličského seznamu z června roku 
1921 v domě bydleli: majitelka domu Bo-
žena Rothackerová (*1874), choť malíře 
Anna Polívková (*1887) a dělník Josef 
Švarc (*1897).

Začátkem října 1931 podala Božena 
Rothackerová žádost městskému úřadu: 

„Podepsaná míní na svém vyhořelém 
domku zříditi nový krov a stropy, proto 
žádá by městský úřad vzal laskavě na 
vědomí tyto úpravy dle přiložených 
plánů. Stavební práce bude prováděti 
p. Josef Radil, mistr zednický a tesařský 

ve Světlé n. S.“ Povolení bylo uděleno 
26. listopadu, s úpravami bylo započato 
1. prosince a skončeno 30. května 1932. 
Povolení k obývání bylo uděleno od 
1. června.

Dne 5. září 1984 se konalo šetření, 
na jehož základě odbor výstavby, ko-
munálního hospodářství, služeb a ob-
chodu MěstNV Světlá n. S. projednal 
a vydal rozhodnutí o odstranění stavby. 
Dům, v té době v majetku MěstNV, 
má být odstraněn do 31. 12. 1984, od-
stranění bude provedeno oprávněnou 
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Zápis prvňáčků se blíží…

Počátkem měsíce února se jako 
každoročně uskuteční zápis dětí 
do prvních tříd našich základních 
škol. Chtěla bych Vás proto, vážení 
rodiče, upozornit na dny otevřených 
dveří, které budou probíhat v obou 
školách. Ředitelství obou základních 
škol bude pořádat další doprovodné 
akce, kterých se můžete se svými 
dětmi zúčastnit. Veškeré informace 
o připravovaných akcích najdete na 
webových stránkách základních škol 
(ht t p://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 
prostředky a jejich vybavenost je na 
vysoké úrovni. Dovoluji si proto, váže-
ní rodiče, připomenout školské obvody, 
pod které Vaše děti svým bydlištěm 
patří a kde je povinností školy je k zá-
kladní výuce přijmout. 

Školský obvod:
1.  Základní školy Světlá nad Sáza-

vou, Komenského 234:
 • ulice: 
  Sázavská, Dolní, Nové město, Na 

Sídlišti, Lánecká (od náměstí po 
viadukt), Horní, náměstí Trčků 

z Lípy, Jelenova, Komenského 
(po trať), Poštovní, Pěšinky, Ná-
dražní, Kolovratova, Čapkova (od 
Nádražní po trať), Josefodolská, 
Haškova, Wolkerova, Zámecká, 
Malostranská, Nerudova 

 • místní části: 
  Leštinka, Mrzkovice, Dolní Bře-

zinka, Kochánov, Radostovice, 
Závidkovice, Lipnička

2. Základní školy Světlá nad Sáza-
vou, Lánecká 699:
 • ulice: 
  Na Bradle, U Rybníčku, Zahradní, 

Lánecká ul. (od viaduktu na-

Plánek z roku 1931

Stalo se

V Čechách
 • před 750 lety 25. 12. 1261 byl Pře-

mysl Otakar II. korunován na čes-
kého krále;

 • před 70 lety 28. 12. 1941 byly 
v Čechách vysazeny paraskupiny 
Silver A, Silver B a Antropoid, je-
jichž úkolem bylo mimo jiné pro-
vést atentát na říšského protektora 
Heydricha.

Ve světě vědy a techniky
 • před 350 lety v roce 1661 M. Thé-

venot sestrojil vodováhu s trubicí 
a uzavřenou vzduchovou bublinou;

 • před 130 lety v roce 1881 bylo v Pra-
ze instalováno první telefonní vedení.

Ve Světlé nad Sázavou
 • před 80 lety v prosinci 1931 v dů-

sledku světové hospodářské krize 
bylo v ústavu práce ve Světlé re-
gistrováno 428 nezaměstnaných 
(město mělo při sčítání lidu v roce 
1930 2243 obyvatel);

 • před 20 lety v roce 1991 proběhlo 
sčítání lidu a Světlá nad Sázavou 
se všemi místními částmi (tehdy to 
byly i dnes samostatné obce Druha-
nov a Nová Ves) měla 7684 obyvatel 
(dnes žije ve Světlé cca 6800 lidí). 

Josef Böhm

organizací, v tomto případě Technic-
kými službami města Světlá n. S, bou-
ráním získaný materiál bude odvezen 
na městskou skládku. V odůvodnění 
vedoucí odboru Bedřich Kubíček píše, 

„…stavební úřad v provedeném řízení 
zjistil, že odstraněním předmětné stav-
by nejsou ohroženy zájmy společnosti, 
stavba je ve špatném technickém stavu, 

oprava by byla neekonomická a stojí 
na místě, kde má být provedena stavba 
Domu služeb.“

Faktura Technických služeb města 
Světlá n. S. ze dne 28. prosince 1984 na 
demolici domu čp. 86, dopravu a úpravu 
navršeného materiálu byla vystavena na 
částku 24 881 Kč.

Jaroslav Vála

▶
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horu), 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. Jelínka, 
J. J. Staňka, Pplk. Hradeckého, 
Dolní Bohušice, Horní Bohušice, 
U Dílen, Kamenická, Školní, Pod 
Kadlečákem, Vodárenská

 • místní části: 
  Josefodol, Dolní Dlužiny, Hor-

ní Dlužiny, Žebrákov, Opatovice, 
Horní Březinka, Benetice         

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

Ing.Lenka Arnotová
místostarostka

▶ Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola ZŠ Lánecká se zúčastnila 
mezinárodního projektu, který vyhlásil 
Ústav pro informace ve vzdělávání – Ná-
rodní pedagogická knihovna Komenské-
ho v Praze a Slovenská Pedagogická 

knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu 
měsíci školních knihoven 2011. Cílem 
projektu byla podpora dětského čtenář-
ství a navázání kontaktů mezi českými 
a slovenskými školami prostřednictvím 
výměny záložek do knih. Naší škole 

byla přidělena Spojená škola Novohrad-
ská z Bratislavy. Do projektu se zapojilo 
140 žáků z 2. a 3. ročníků a oddělení 
Motýlků ze školní družiny pod vedením 
pedagogů Milfaitové, Sýkory, I. Pej-

charové, Zmrhalové, Filippi a Křížové. 
V projektu se bude nadále pokračovat 
výměnou osobních listů.

Mgr. Milfaitová, Mgr. Zmrhalová, 
Mgr. Filippi

Foto: Eva Milfaitová

Asistent pedagoga na základní škole

Vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami včetně pod-
půrných asistenčních služeb je defi-
nováno v zákoně číslo 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Funkce asistenta pedagoga předsta-
vuje novou podpůrnou službu žákům 
se specifickými vzdělávacími potře-
bami, jelikož mají možnost začlenit 
se do kolektivu zdravých vrstevníků 
a nemusí navštěvovat speciální školy 
ve vzdálených městech.

Asistent pedagoga pomáhá dítěti fun-
govat v základní škole nejen v oblasti 
vzdělávání, ale také při pohybových 
aktivitách, při sebeobsluze, orientaci 
v prostoru, s přípravou pomůcek apod. 
To jsou činnosti, které by tyto děti 
bez asistenta v běžné základní škole 
nezvládly. Záleží na typu postižení. 

Například nevidomý žák i s velmi 
dobrými předpoklady k učení by bez 
asistenta nemohl absolvovat školní do-
cházku v běžné škole v místě bydliště, 
a tím pádem žít se svou rodinou. Dítě 
s těžkou vadou sluchu by bez integra-
ce také muselo navštěvovat speciální 
školu. Zde by nedošlo k  začlenění 
mezi zdravé vrstevníky, a tudíž k lepší 
přípravě na další vzdělávání, což je 
mu umožněno s pomocí asistenta na 
základní škole (žák potřebuje podrob-
něji vysvětlit určité pojmy, rozšiřovat 
slovní zásobu a názorně přiblížit 
gramatické jevy). Asistent pedagoga 
bývá přidělen také dětem s těžkými 
poruchami učení (dyslexie, dysgrafie 
apod.), s dětskou mozkovou obrnou, 
s tělesným postižením, autismem, po-
ruchami chování aj. Poradenská centra 
rozhodují, při jakém stupni postižení 

Den stromů v ZŠ Lánecká

20. října se v České republice slaví 
Den stromů, který nám má připome-
nout, jak jsou tito němí mohutní spo-
lečníci pro nás důležití. V ZŠ Lánecká 
jsme si ho připomněli celoškolním 

projektovým dnem, který jsme vě-
novali stromům. Cílem projektu bylo 
nejen zopakování si učiva o stromech 
formou hádanek a kvizů, ale i získání 
nových poznatků o stromech. Nedíl-
nou součástí projektu je i vedení ke 
správnému chování v lese a ochraně 
přírody. Celý projekt byl završen za-
sazením dubu u naší školy. Zasadili 
jej žáci 9. tříd za pomoci školníka 
Kupilíka a ředitele Špatenky. Akce 
se zúčastnili i žáci 1. stupně. Doubek 
nese jméno Barny.

Mgr. Eva Milfaitová 
a Mgr. Blanka Zmrhalová

Foto: Eva Milfaitová
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...a proč ne?

Co měl znamenat modrý kontejner, 
který byl přistavený 19. – 20. října na 
parkovišti u ZŠ Lánecká ve Světlé nad 
Sázavou? Tak to si poslechněte krátké 
vyprávění.

Jistě všichni víme, že 2. října máme 
Mezinárodní den hospodářských zví-
řat, 4. října Mezinárodní den zvířat, 
který přikládáme Františku z Assisi, 
který tento den v roce 1226 zemřel. 
Tento mnich františkánského řádu za-
světil celý svůj život péči o nemocná 
a opuštěná zvířata. V říjnu můžeme 
oslavovat Světový den vegetariánů, ve-
ganů a 26. listopadu Světový den bez 
kožešin, kdy můžeme uctívat památku 
obětí kožešinové módy. Nezdá se vám, 
že mají tyto dny něco společného? 
Ano, mají!

Využili jsme tedy ještě trošku pěk-
ného počasí a pustili se do projektu. 
Ptáte se kdo? No přece my z 8. B.

Dlouze jsme diskutovali, v anglič-
tině překládali články, navrhovali de-
sign našeho „Happeningu“, psali tento 

článek, četli si vzájemně informace, 
hráli hry, sledovali filmy a hlavně ma-
lovali venku. A co jsme malovali? No 
právě na ten modrý kontejner, který 
poputuje na farmu Ostaš u Náchoda 

a my se tam za odměnu pojedeme na 
jaře podívat, už teď se těšíme.

Mrkněte na naše školní internetové 
stránky v sekci fotografie, jak jsme si 
vymalovali naší „Stračenu“.

Hana Fikarová, 
Jan Kučera, 

Monika Bambasová 

je ještě vhodné dítě s asistentem inte-
grovat do základní školy.

Dítě s asistentem pedagoga v žádném 
případě nenaruší chod třídy. Pokud má 
v určitých činnostech problémy, asistent 
mu dopomůže, a vyučující se tak může 
plně věnovat ostatním dětem. Asistenta 
berou i ostatní žáci jako běžnou součást 
chodu třídy, protože s nimi často ko-
munikuje, zajímá se o jejich problémy, 

úspěchy i neúspěchy a také jim může při 
výuce pomoci.

Pokud máme v  dnešní době možnost 
integrovat žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a za pomoci asisten-
tů pedagoga je zapojit do základního 
vzdělávání, měli bychom toho využívat 
a snažit se je co nejlépe připravit na bu-
doucí život v dnešní společnosti.

PhDr. Jana Myslivcová

Z domova pro seniory

Devátá přednáška Univerzity sluneč-
ního věku proběhla pod vedením pana 
Zdeňka Nováka, velitele Městské policie 
ve Světlé n. S. Jednalo se o druhou část 
přednášky s názvem Bezpečnost senio-
rů. Studenti tak měli možnost dozvědět 
se, jaká nebezpečí na ně v dnešním 
světě číhají a jak jim mohou efektivně 
čelit. Byl zde prostor pro dotazy, kterých 
nebylo málo. Za ochotu přednášet našim 
klientům velice děkujeme.

Ve čtvrtek 27. října proběhla v na-
šem domově další z tradičních kaváren. 
Účast byla jako vždy veliká. Po předání 
narozeninových přání nám posezení 
u kávy zpříjemnili pánové Josef Čech 
a Jaroslav Hroch. 

Dne 26. října se obyvatelé domova se-
šli u tradičního vaření. A co si uvařili, to 
si také snědli. Dílo se jako vždy podařilo, 
a proto jsme si všichni opět pochutnali 
a zpříjemnili odpoledne. 

V pátek 4. listopadu jsme se všichni 
sešli u velkého plátna, kde jsme shléd-
li jeden z oblíbených českých filmů 
s hvězdným obsazením. 

V úterý 8. listopadu se sešli studen-
ti Univerzity slunečního věku na již 
10. přednášce, tentokrát na téma Dějiny 
polenského hradu a jeho současnost. 
Přednášejícími byla slečna BcA. Bar-
bora Jarošová a pan Jiří Jakeš. Za jejich 
zajímavou přednášku děkujeme. 

V současné době jsou v plném proudu 
přípravy na vánoční akce pořádané v do-
mově a klienti pilně pracují na výrobcích, 
které budete mít možnost si zakoupit na 
trzích konaných ve Světlé n. S. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.   

***
Velmi rychle se nám blíží konec roku 

2011. Všem čtenářům Světelského zpra-
vodaje tedy přejeme příjemné prožití vá-
nočních svátků a mnoho zdraví, radosti, 
štěstí a pohody v roce 2012.

Zároveň mi dovolte, abych touto ces-
tou poděkovala všem, kteří v letošním 
roce navštívili naše zařízení a potěšili 
naše klienty nějakým vystoupením nebo 
jen milým popovídáním. Také děkujeme 
všem, kteří se rozhodli náš domov pod-
pořit finančními či materiálními dary. 
Velice si těchto návštěv a darů vážíme 
a moc za ně děkujeme. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
vám za domov pro seniory přeje 

Monika Horáková
sociální pracovnice
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Podzimní knižní veletrh 

Již pojedenadvacáté se v havlíč-
kobrodském kulturním domě Ostrov 
konal Podzimní knižní veletrh a v je-
ho rámci i několik doprovodných akcí 
a autogramiád.

Tak jako v minulých letech bylo i letos 
vyhodnoceno několik nejkrásnějších 
knih, avšak oproti minulým letům do-
šlo k několika změnám. Například byla 
poprvé udělena Cena Kraje Vysočina za 
nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto oce-

nění mohla získat výhradně publikace, 
která je s Krajem Vysočina spjata ob-
sahově a tematicky. Nebylo podmínkou, 
aby její nakladatel či autor byli z Kraje 

Vysočina – a kdyby ano, bylo by i toto 
kritérium splněno! Cenu totiž obdrželo 
AEROvydavatelství za výpravnou pub-
likaci Vysočina shůry fotografa Zdeň-
ka Vošického (viz Světelský zpravodaj 
9/2011).

Dále byly uděleny Cena města Havlíč-
kův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, 
Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nej-

krásnější dětskou knihu, Cena čtenářů 
knihovny a posluchačů Českého rozhla-
su Region a Cena České astronomické 
společnosti Littera Astronomica. 

Celkem se Podzimního knižního 
veletrhu zúčastnilo 162 vystavovatelů 
a během dvou dnů jej navštívilo kolem 
16 000 zájemců. K nejúspěšnějším bo-
dům mimořádně bohatého doprovod-

ného programu patřily autogramiáda 
Roberta Fulghuma, čtení Petry Souku-
pové, dvě besedy s Martinem Hilským, 
čtení Ludvíka Vaculíka, společné čtení 
Michala Viewegha a Martina Reinera, 
ale lze říci, že návštěvníci měli zájem 
o všechny programy, setkání, autogra-
miády, vernisáže apod.

-jv-

Ludvík Vaculík čte posluchačům

Pohled do sálu
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Tip na knihu

Nakladatelství Jan Vašut s. r. o. vydalo 
knihu Václava Větvičky a Jana Rendeka 
Sázava, řeka protkaná železnicí. Název 
zdůrazňuje, že koleje provázejí Sázavu od 
Žďáru nad Sázavou až po její ústí do Vl-
tavy u Davle, ale nejen to – ony se s řekou 
doslova proplétají, neboť celkem sedm-
náctkrát střídají levý břeh s pravým. 

Kniha je vázaná, má 168 stran a vytiskly 
Tiskárny Havlíčkův Brod.

Václav Větvička (*1938) je český bota-
nik a popularizátor vědy, který publikoval 
řadu odborných a populárně vědeckých 
prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena 
medaile Vojtěcha Náprstka. Byl vedoucím 
průhonického parku, ředitelem Botanické 
zahrady Přírodovědecké faktulty UK 

v Praze Na Slupi a nyní je vedoucím zá-
meckého parku ve Štiříně. 

Namísto obvyklé recenze jsme požá-
dali autora textu Václava Větvičku o pár 
řádků:

Když se řekne Světlá
Uslyším-li či načtu-li jméno městečka 

Světlá nad Sázavou, vyskakují mi v hlavě 
rozmanité asociace. Jako třeba tato: Má-
lokterá řeka má tolik nahloučených měst 
a městeček jako Sázava. Jen se podívejte 
na mapu! Z Ledče je do Světlé co bys 
kamenem dohodil a ze Světlé do Brodu, 
Havlíčkova, skoro stejně daleko. Navíc ta 
tři městečka spojuje trojí nitka: Samozřej-
mě řeka,  pak má milovaná „stopadesátka“, 

silnice II/150, po níž rád jezdím, dokonce 
raději než po dálnici, když mířívám do 
tohoto kraje.  A třetí nitkou je železnice, 

„ajzpón“. Dvěstědvanáctka mezi Ledčem 
(nebo Ledčí?) a Světlou a dvěstětřicítka 
mezi Světlou a Brodem. Vždyť právě 
pro tu všudypřítomnou železnici jsme 
dali naší knížce podtitul „Řeka protkaná 
železnicí“! Tichou iniciátorkou mé volby 
řeky pro naši třetí říční knížku (první 
byla Vltava, potom Berounka) byla paní 
Světlana z Brodu. Když projíždím Světlou, 
tak vím, že mi už zbývá jen malý kousek 
cesty. Světlana sehrála roli nejen pečlivé 
informátorky, ale doslova byla múzou 
a průvodkyní po těch koutech, které jsem 
do té doby ještě neznal.

Přesto mým prvním zdejším informá-
torem, dokonce už v raném dětství, byla 
úžasná knížka Z pamětí šafranické boro-
vice. A ta je z kraje pod Melechovem nebo 
kolem Melechova, kopce viditelného zda-
leka, dominanty jihozápadního Světelska. 
Nebo už Ledečska? Byla to knížka o pří-
rodě a životě v ní, s krásnými obrázky 
běžných lesních zvířat. Možná, že ta byla 
u zrodu mé pozdější odborné orientace.

Za středoškolských studií nebylo možné 
nesjíždět kdejakou vodu. Řeku. Z té doby 
si pamatuju, jak moji vodáčtí kamarádi na 
Stvořidlech rozpárali kánoi a pak její torzo 
nasadili na věčnou paměť na hřeben stře-
chy naší loděnice.

Po školách jsem se ocitl v Průhonicích 
a má orientace směřovala ke stromům 
a dřevu. Stromopravec se ze mne stal, 
dendrolog. A objížděli jsme kdejaký park, 
světelský nevyjímajíce, a zapisovali dře-
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Betlémské světlo jako dar

Zvláštní neopako-
vatelnou atmosféru 
Vánoc nám od pra-
dávna pomáhají vy-
tvářet tradiční zvyky 
a obyčeje. Mezi ty 
novější patří Betlém-

ské světlo, obdarovávání jím svých přátel. 
Každoročně přibývá rodin, u nichž na 
slavnostně vyzdobeném štědrovečerním 
stole hoří plamínek světla, zapálený v jes-
kyni Narození Ježíše v dalekém Betlémě. 
Počátek současné tradice Betlémského 
světla je v roce 1986 v rozhlasové stanici 

v rakouském Linci. Její pracovníci chtěli 
poděkovat všem, kterým není lhostejný 
osud tělesně postižených dětí. Obdarova-
li je světlem přivezeným z Betléma. Po 
pádu totalitních režimů v Evropě se do 
této akce zapojili skauti a s jejich pomocí 
se dnes toto světlo šíří již do pětadva-

viny – a i přitom se ještě učili. Doučovali. 
Z těch časů si vybavuju zdejší hadí smrk, 
zvláštní dub zimní se lžicovitými listy, 
jiné duby, pyramidální – a další desítky 
stromů a keřů.

Když jsem začal pravidelně působit 
v parku štiřínském, zúčastňoval jsem se 
tamních zajímavých akcí, jakými jsou na-
příklad jarní Rozkvetlý Štiřín a podzimní 
Den Hanuše Ringhoffera. Při žádné příle-
žitosti v tyto dny tu nechyběla expozice 
světelské sklářské školy. Prý se jí dnes říká 
akademie. S úžasnými ukázkami prací 
zdejších studentů, budoucích sklářů. To 
je nějakých přátel, které jsem světelským 
sklem podaroval!

A pak tu je ještě jeden háček, za který tu 
v kraji držím. Je časově posledním, dostal 
jsem se k němu teprve nedávno, když  mne 
požádal o součinnost pan Josef Vašíček 
z Brodu. Zdědil pozemky na Sázavce, na 
jejím horním toku nedaleko rezervace Ha-
vranka, kousek od Kamene nebo Jiříkova, 
jak chcete. Bývával tam na Sázavce alias 
Malé Sázavě velký rybník. Léta letoucí je 
vypuštěný, zazeměný – a vytvořil se tam 
mokřad. Pan Vašíček se snažil obnovit 
porosty, vybudovat nové rybníky a ryb-
níčky a hospodařit tam přírodě blízkým 
způsobem, jak se teď říká. A já se mu 
snažím pomáhat ve střetu s úředním šim-
lem. Tedy: snažil jsem se. Teď nevím, jak 
na tom je, jeho syn, reprezentant této země, 
opustil tento svět při leteckém neštěstí 
u ruské Jaroslavlji. Nemám odvahu se sta-
rého Pepy zeptat, jak budeme pokračovat 
s lesy a rybníky.

Až jsem překvapený, kolik těch světel-
ských želízek mám po ruce.

Vánoce v Městském kině Světlá n.S.

Pro naše nejmenší diváky jsme připra-
vili následující filmy:

Velká vánoční jízda
Středa 21. 12. v 17.30 hod. 
Počítačově animovaný studia Aard-

man konečně nabízí odpověď na otázku, 
která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné noci 
nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni 
je existence Santovy provozní základny 
ukryté pod Severním pólem, která je 
plná veselí a té nejmodernější techniky. 
Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož 
složky jsou jako vystřižené z klasického 
vánočního příběhu – úsměvně nefunkč-
ní rodina a nečekaný hrdina: Santův 
nejmladší syn Arthur. Když Santův 
fascinující podnik omylem vynechá 
jedno dítě ze stovek milionů, o které se 
stará, vydává se nejméně schopný člen 
rodiny Clausů na bizarní a vzrušující zá-
vod s časem, během kterého má za úkol 
doručit poslední vánoční dárek na světě 
dřív, než se rozední. 

Tintinova dobrodružství
Středa 28. 12. v 17.30 hod.
Příběh filmu, inspirovaného po celém 

světě oblíbenými příhodami knižního 
a komiksového hrdiny Tintina belgic-
kého autora, publikujícího pod pseudo-
nymem Hergé, sleduje osudy výjimečně 
zvídavého mladého reportéra Tintina 
a jeho věrného psího společníka Filuty. 
Ti společně narazí na model lodi, který 

v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. 
Tintin, který je nevědomky vtažen do 
samého středu několik set let staré zá-
hady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče 
Sacharina, ďábelského padoucha, který 
je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný 
poklad, spojovaný se zákeřným pirátem 
zvaným Rudý Rackham. V doprovodu 
svého psa Filuty, starého mořského vlka 
kapitána Haddocka a dvojice nešikov-
ných detektivů Kadlece a Tkadlece pro-
cestuje Tintin křížem krážem celý svět 
ve snaze dostat se jako první na místo 
posledního odpočinku lodi Jednorožec, 
vraku, který by ve svém nitru mohl 
skrývat klíč k obrovskému bohatství... 
A také prastarou kletbu. Režie: Steven 
Spielberg

Eva Doležalová

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

Přejeme všem našim divákům 
krásné a klidné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví 
a štěstí do nového roku. 

Za pracovníky kina 

Eva Doležalová

▶
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ceti zemí Evropy. A jak poputuje letos 
ten vzácný plamínek k nám? 10. prosince 
převezmou skauti z celé Evropy světlo 
pocházející z Betléma při ekumenické 
mši v chrámu Zur Heilingen Familie ve 
Vídni. Tradičně u toho budou i skauti 
z Brna, kteří přivezou plamen Betlém-
ského světla k nám do České republiky 
a v sobotu 17. prosince ho budou vlaky 
rozvážet po celé republice. Betlémské 
světlo dostanou i pracovníci stanice ČD 
ve Světlé n. S. a ti jej budou pro všechny 
zájemce, kteří si budou chtít plamínek 
připálit, opatrovat až do Štědrého dne. 
Opravdový plamínek světla z Betléma 
může být pěkným dárkem našim blíz-
kým, všem lidem dobré vůle. 

jív

Vánočka, jeden ze symbolů Vánoc

Dozlatova upečená vánočka zdobená 
rozinkami, mandlemi či ořechy patří 
tradičně na náš vánoční stůl. O počátcích 
tohoto bílého pečiva se historické prameny 
neshodují, v některých se píše o vzniku 
vánočky v 16. století, jiné uvádí dokonce 

14. století, ať již se nazývala calta, plete-
nice či štědrovka. Zejména na venkově 
se před lety udržovala tradice, že se peklo 
tolik vánoček, kolik bylo členů rodiny, aby 
každý dostal svoji. Dokonce se vánočka 
pekla jako dárek. Tu první prý dostával 
hospodář, aby se mu v novém roce uro-
dilo hodně obilí, někde dostával krajíček 
vánočky i dobytek, aby byl zdravý. Tra-
dovalo se, že hospodyně musela zdělávat 
těsto v bílé zástěře a šátku, býval to prostě 
obřad. Těch rituálů bývalo hodně, dnes se 
již téměř nedodržují.

Povedená vánočka je stále ještě chlou-
bou správné kuchařky a recepty na tu za-
ručeně nejlepší se v rodinách dědí z matky 
na dceru, z pokolení na pokolení. Přitom 
dobře upéct vánočku není právě nejjedno-
dušší. Je mnoho receptů na postup pletení. 
Některé hospodyně ji pletou ze šesti pra-
menů, jiné z osmi nebo  devíti a z devíti 

se může plést najednou nebo postupně, 
nejprve základ ze čtyř, na to se položí díl 
pletený ze tří a navrch přijde copánek ze 
dvou pramenů. Někde si kuchařka zakládá 
na tom, že si vánočku upeče sama, jinde 
si ji koupí hotovou v obchodě. V dnešní 

uspěchané době, kdy ženy mají své za-
městnání, to mnohdy jinak nejde.           

Právě pro takové zákazníky pečou 
vánočky v pekárnách a je tomu tak i ve 
světelské pekárně Milana Brokla. V čase, 
kdy vánoční přípravy vrcholí, dokážou 
jich zde upéct až 1 500 kusů. Pekařský 
mistr  Pavel Plechata starší zdělává v díži 
těsto a při tom se svěřuje: „Když je nej-
větší zájem, zadělávám i 60 kilo mouky. 
Těsto se připravuje dvojí, na vánočky 
tukové a pochoutkové, podle váhy děláme 
vánočky 360 g, 600 g a 800 g.“  Vypraco-
vané těsto se na stroji nadílkuje na stejně 
velké válečky a z nich hbité ruce pekařů 
a pekařek pletou krásně vytvarované vá-
nočky. Na údiv, že pletou vánočky ze šesti 
dílů, pekařka Božena Mikešová odpovídá: 

„Protože je to rychlé, z devíti bychom jich 
za směnu tolik neudělali, ale já doma pletu 
z osmi.“  To již stojí u stolu tříčlenná parta 
pekařů, vedle Boženy Mikešové to jsou 
ještě Marcela Jonášová a Pavel Plechata 
mladší, vánočky pod jejich rukama neuvě-
řitelně rychle přibývají. Po hodině kynutí 
na plechu se stále ještě bílé dávají do ply-
nové pece a po pětatřiceti minutách jsou 
na světě pohledné zlaté vánočky. Šikovní 
pekaři z Broklovy pekárny tak přispívají 
k příjemné atmosféře vánočních svátků 
v mnoha domácnostech.

Text a foto: jív

Staročeské Vánoce 
na Michalově statku

17. - 18. prosince

Nahlédnutí do života selského lidu 
o vánočních svátcích za časů na-
šich praprarodičů v 17. až 19. sto-

letí.
Ukázky výzdoby, obyčejů a někte-
rých zimních prací (mlácení obilí 

cepem a výroba dřevěného šindele) 
na rolnické usedlosti.

V sobotu vystoupí se svým vánoč-
ním programem folklorní soubor 

Škubánek ze Světlé n. S.

Místní organizace Českého svazu žen ve Světlé 
n. S. ve spolupráci s Informačním a poraden-
ským centrem ČSŽ v Havlíčkově Brodě si Vás 

dovoluje pozvat na přednášku 

Mgr. Evy Lukešové na téma:
VÝVOJ A PORUCHY ŘEČI, LOGOPEDIE

Dozvíte se, jak vývoj řeči dítěte souvisí s jeho 
poznáváním, prožíváním a rozumovým vývo-

jem. Lektorka vás rovněž seznámí s nejčastější-
mi vadami řeči a možnostmi jejich nápravy.

Termín, čas a místo konání: 
úterý 6. prosince v 17.00 hod., 

zasedací místnost Sportovních zařízení 
města, s. r. o., Světlá n. S.  

▶
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Autorská soutěž Epigram 2011

Rok 2011 byl zcela právem nazýván 
Rokem Karla Havlíčka Borovského. 
Před 190 lety se narodil (31. října 
1821), před 160 lety byl deportován do 
Brixenu (16. prosince 1851) a  před 155 
lety zemřel (29. července 1856). Tato 
Havlíčkova jubilea, ale i jeho novi-
nářský odkaz, byly pro vysočinské 
Územní sdružení Syndikátu novinářů 
podnětem k vyhlášení autorské sou-
těže Epigram 2011, určené tvůrcům 
schopným tímto literárním tvarem 
v havlíčkovském duchu reagovat na 
jevy kolem sebe.

O soutěž projevili zájem autoři z ce-
lé republiky, kteří soutěžili ve třech 
věkových kategoriích. Třináctičlenná 
porota posuzovala přes 850 anonym-
ních prací, více či méně zdařilých 
epigramů, aforizmů nebo i tvarů vy-
hlášenému zadání ne vždy odpovída-
jících. Hodnotitelským sítem prošla 
více než polovina z 95 autorů, kteří 
soutěž obeslali – a jsou mezi nimi také 
dva ze Světlé n. S.: Marie Bártová, 
která uspěla se všemi osmi zaslanými 
epigramy, a Jan Černohub. Výsledkem 
úsilí tvůrců, hodnotitelů i organizátorů 

je sborník s 270 epigramy, předložený 
ve výroční den narození Karla Havlíč-
ka Borovského 31. října hodnotitelům 
nejdůležitějším – čtenářům. 

Toho dne se také v sále Staré radnice 
konalo setkání pořadatelů s autory, 

První ročník drakiády

Na první ročník městské drakiády 
v pátek 21. října přišlo téměř 50 lidí. 
V jednu chvíli se nad sídlištěm Brad-
lo vznášelo ke 30 drakům. Přispělo 
k tomu slunečné počasí. Komu bylo 
přesto chladno, mohl si zakoupit teplé 
občerstvení nebo opéci špekáček. Lá-
kala také hasičská technika, kterou si 
účastníci mohli detailně prohlédnout 
v nedaleké hasičské zbrojnici.

Zatímco o nejlépe létajících dracích 
Letounech měli organizátoři brzy jas-
no, vybrat nejhezčího draka Hezouna 
nebylo jednoduché, protože na trhu 
dnes je velmi široká nabídka. Nejvíce 
se líbil klasický dráček, který nejen 
hezky vypadal, ale i nejlépe létal. 
Proto dostal navíc ocenění Absolutní 
vítěz. Každý majitel vítězného draka 
dostal pamětní list a věcnou cenu. 
Zkrátka nepřišel nikdo – každé dítě 
obdrželo za účast nějakou drobnost. 
Ceny do soutěží dodalo město Světlá 
n. S. a Zdravotní pojišťovna Metal-

-Aliance.

Na dětech bylo vidět, jakou mají ra-
dost ze společných chvil se svými ro-
diči, sourozenci a kamarády. Příjemné 
neformální setkání se konalo v rámci 
projektu Společná setkávání v roce 
2011, který je realizován s finanční 
podporou Zdravého Kraje Vysočina. 
Konkrétně se na realizaci drakiády 
podílely za neformální skupinu paní 
Milfaitová, Svobodová, Sobotová 
a Kořínková.

Za skupinu realizující aktivity 
v rámci Místní agendy 21 a Zdraví 21 
děkuji všem účastníkům. Poděkování 
patří rovněž panu Urbánkovi za zajiš-
tění občerstvení, hasičskému sboru za 
spolupráci, paní Hrůzové za zhotovení 
plakátu a technickým službám za pří-
pravu terénu. Jako při všech pořáda-
ných akcích bychom se neobešli bez 
podpory městského úřadu, zejména 
starosty Jana Tourka, tajemníka Jiřího 
Moučky, paní Krajanské a Marešové. 

Eva Kořínková

Blanka čte Zpravodaj

Světově proslulá módní návrhářka 
a světelská rodačka Blanka Matragi 
popřála redakci Světelského zpravodaje 
a všem Světelákům do nového roku 2012 

„Hodně zdraví, štěstí a lásky, které není 
nikdy dost!“ 

Děkujeme a přidáváme fotografii, kte-
rou nám poslala.

-jv-

hosty a sponzory s bohatým progra-
mem, který zahrnoval přivítání staros-
tou Havlíčkova Brodu, vyhodnocení 
soutěže, představení sborníku a pře-
dání autorských výtisků, komponova-
né pásmo z vybraných epigramů atd. 
Následoval společný oběd ve vinárně 
a galerii Vinum Missae a pak podle 
výběru buď prohlídka nové expozice 
Muzea Vysočina v Havlíčkově Brodě 
nebo Památníku Karla Havlíčka Bo-
rovského v Havlíčkově Borové.

Z epigramů zveřejněných ve sborní-
ku dva na ukázku přetiskujeme:

Marie Bártová (*1953)
Pracovní
Kdo by dneska mazal ruce
ohýbal se při práci
podvod v rámci zákona
nejvíce se vyplácí.

Jan Černohub (*1987)
Dík parlamentu ve Štrasburku
Evropa už ví že
v Paříži neradi burku
a v Praze zase kříže.
Přesto ale nelze říci,
že zde víra není.
Z ouřadů jsou zpovědníci
a na razítkách rozhřešení.

-jv-

Obálka sborníku
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Ve dnech 4. a 5. listopadu se v Přibyslavi 
uskutečnil Víkend pro ženy. Oceňovala se 
zde dobrovolnická práce členek Českého 
svazu žen (ČSŽ).

Rok 2011 patřil Evropskému roku dob-
rovolných činností na podporu aktivního 
občanství. Dobrovolnická práce členek 
Českého svazu žen zahrnuje řadu aktivit 
– od udržování místních tradic přes kultur-

ní, vzdělávací, sportovní a zábavné akce 
pro veřejnost až po charitativní akce nebo 
aktivity pro obec, jako je vítání občánků, 
gratulace seniorům či vedení kronik. Je-
jich společným cílem je obohacovat život 
v obcích, sbližovat lidi všech generací, na-
bízet zajímavé možnosti, jak trávit volný 
čas a získávat nové poznatky, dovednosti 
a vědomosti. O tom všem a o dalších za-
jímavostech se měli možnost přesvědčit 
účastníci Víkendu pro ženy.

Součástí akce byla nejen výměna dob-
rých zkušeností, hledání novým možností 
a příležitostí pro fungování ČSŽ na Vy-
sočině, ale i udělení titulu Žena Vysočiny. 
Získalo jej pět zástupkyň ČSŽ z bývalých 
okresů za jejich příkladnou dobrovolnic-
kou činnost. Byla mezi nimi i předsedkyně 
ČSŽ ve Světlé Eva Lukešová. 

Poděkování za dlouhodobou spolupráci 
a podporu spolkové činnosti v obcích 
patřilo také deseti vybraným zástupcům 
samospráv v Kraji Vysočina, mezi nimiž 
nechyběla místostarostka našeho města 
Ing. Lenka Arnotová. 

Akce se uskutečnila s podporou 
Nadace Žena a Kraje Vysočina. 

PhDr. Ivana Štrossová, 
Mgr. Eva Kořínková

Pojd́te mezi nás

Prostřednictvím Světelského zpravo-
daje chceme veřejnost informovat o čin-
nosti základní organizace Svazu tělesně 
postižených ve Světlé n. S. V současnosti 
evidujeme 139 členů a tím se řadíme mezi 
největší neziskové organizace ve městě.

V oblasti kulturně zájmové činnosti 
jsme připravili sedm akcí pro letošní rok. 
Každoročně zajišťujeme týdenní relaxační 
pobyt v lázních Poděbrady, který si každý 
účastník hradí sám. V měsíci květnu to 
byly akce dvě a to Den sociálních věcí, 
který probíhal v sále Společenského domu, 
kde jsme nabízeli členství, pobyty v láz-
ních Poděbrady, Luhačovice, kontakty 
na tísňovou péči, na zapůjčení zdravot-
nických pomůcek a poradenství. V tomto 
měsíci jsme ještě pořádali zájezd na HOB-
BY České Budějovice. Výlet byl účastníky 
hodnocen kladně. V srpnu byl připravován 
zájezd do skanzenu Kouřim, kde současně 
probíhal trh řemesel. V druhé části dne byl 
naplánován přesun do Poděbrad, kde bylo 
možné si vybrat projížďku lodí, procházku 
lázněmi, návštěvu muzea. Tento zájezd byl 
zrušen pro malou účast. Problém je vždy 
naplnit autobus tak, abychom vycházeli 
i po stránce ekonomické.

18. října se uskutečnila přednáška 
PhDr. Klevetové Zdravě ke stáří – týrání 
seniorů. Tato přednáška byla zajímavá, 
dobře připravená, ale účast nebyla taková, 

jak bychom si představovali. V listopadu 
jsme navštívili Horácké divadlo v Jihla-
vě, kde jsme zhlédli operetu Mam źelle 
Nitouche. 

V rámci projektu Společná setkávání 
v roce 2011 proběhly dvě akce. V měsíci 
dubnu Vítání jara, v měsíci září Vítání 
podzimu a na to navazující Farmářské 
trhy. Naše organizace je uváděna mezi ji-
nými organizacemi ve městě jako partner 
projektu. Zařazení naší základní organiza-
ce městem do tohoto projektu oceňujeme 
jako uznání oprávněnosti a existence.

Téměř pravidelně se setkáváme vždy 
v listopadu na výroční členské schůzi za 
přítomnosti zástupců městského úřadu 
místostarostky Lenky Arnotové a vedoucí 
odboru sociálních věcí Věry Weingärt-
nerové. Oceňujeme dobrou spolupráci 
s městským úřadem, kde nacházíme po-
moc a pochopení. Poděkování patří také 
řediteli Sociálního centra Josefu Hnikovi, 
který nám vychází vstříc. Tuto schůzi 
končíme malým občerstvením, hudbou, 
zpěvem a tancem.

Na závěr přejeme všem členům spolku 
a jeho příznivcům ve Světlé n. S. hezké 
Vánoce, zdraví a šťastný nový rok 2012.

PŘIJĎTE MEZI NÁS – TĚŠÍME SE 
NA VÁS.

Marie Svobodová
předsedkyně Svazu tělesně postižených

Uprkův obraz ze světelského zámku

Dne 23. září tohoto roku byla ve Vald-
štejnské jízdárně v Praze otevřena výsta-
va obrazů proslulého moravského malíře 
a grafika Joži Uprky, která potrvá až do 
15. ledna příštího roku. Mezi díly zaslu-
hujícími si obdiv nebude chybět ani zná-
mý olej na plátně z roku 1897 nazvaný 
Dušičky, který vlastní v současné době 
Národní galerie v Praze. Jeho barevnou 
reprodukci společně s dvěma články vě-
novanými životu a dílu tohoto význam-
ného umělce přinesl Katolický týdeník 
40 / 27. září – 3. října 2011.  

A právě tento umělecký skvost visíval 
v hale světelského zámku, neboť svého 
času patřil rodině Morawetzových. Tato 
informace nepochází z žádné encyklo-
pedie či publikace o malíři Uprkovi, ný-
brž od člověka nejzasvěcenějšího, pana 
Herberta Morawetze, s jehož laskavým 
souhlasem ji zveřejňuji. Obraz Dušičky Obraz Dušičky od Joži Uprky

hluboce poznamenal jeho dětství, měl 
k němu vřelý vztah. Letní prázdniny 
totiž trávil na světelském zámku. 

Mgr. Alena Křivská
Foto: Romana Semelková 

P.S.: Poděkování patří kulturní re-
daktorce Romaně Semelkové za laskavé 
poskytnutí fotografie.

Jedna z Žen Vysočiny 
je i ve Světlé

C
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DiaKoutek

Vážení čtenáři,
podzim zvolna přechází v zimu a je 

za námi další Světový den diabetu spo-
lu s doprovodnými akcemi.

V tuto chvíli ještě nevím, jak do-
padl Pochod proti diabetu ledečské 
pobočky SD HB, doufám, že se vy-
dařil, Brodský pochod 5. listopadu 
byl, myslím, povedený, sešlo se 80 
účastníků, další kolemjdoucí si dávali 
měřit hladiny krevního cukru, v sále 
kina Oko pozdravil účastníky starosta 
Mgr. Tecl a  MUDr. Slámová z VZP 
se podělila o své informace, co a jak 
se bude měnit od prosince v úhradách 
léků, inzulinu i glukometrů a proužků 
(pojišťovny budou platit za inzulinová 
pera, glukometry nebo proužky, zdá se 
ale, že firmy snížené zisky akceptují 
a pro pacienta se nic nezmění). Zají-

mavá pro mě byla informace, že VZP 
limituje předpis jehel k inzulinovým 
perům cenou (platí maximálně 520 Kč 
na rok), pokud tedy krabička jehel stojí 
400 Kč, v případě, že najdeme výrobce 
balení po 30 kusech jehel, mohli by-
chom tyto předepsat ještě k té krabičce 
po 100 jehlách a do limitu bychom se 
vešli. Pokud se podaří najít výrobce, 
jehož jehly stojí méně, bude jich moci 
být ještě více. Svaz diabetiků i já se 
o to snažíme.

Zbývá tedy poděkovat všem, kteří 
diabetikům v okrese a jejich svazu 
s organizací pochodu pomohli a nějak 
přispěli. Za organizační výbor pocho-
du 2011 děkuji tedy vedení havlíč-
kobrodské nemocnice, která poskytla 
své webové stránky k propagaci akce 
a zakoupila jednorázové pomůcky na 

měření cukru zájemců, děkuji panu 
starostovi Mgr. Teclovi a zástupcům 
VZP HB v čele s MUDr. Slámovou 
za podporu akce a ochotu promluvit 
k účastníkům a odpovídat na dotazy, 
děkuji novinářům a fotografům (MF 
Dnes, Právo, Havlíčkobrodské listy, 
ECHO Chotěboř, Světelský zpravodaj, 
Cesta Vrchovinou a další) za propaga-
ci akce a reportáže, panu Balounovi za 
opakované bezplatné zapůjčení sálu 
kina Oko na akci, majitelům brod-
ských lékáren za vyvěšení plakátů, 
farmaceutickým firmám v čele s No-
voNordisk (finanční dar pro svaz) za 
propagační materiály a drobné dárky 
pro účastníky, jmenovitě firmám Eli 
Lilly, Roche.Pfizer, A-import, Berlin-

-Chemie, MTE Brno, Novartis, Ast-
raZeneca. V neposlední řadě patří dík 

                 Společná setkávání v roce 2011

Město Světlá nad Sázavou
Vás zve na

MIKULÁŠSKÉ 
BRUSLENÍ

3. prosince, 14.00 – 16.00 hod.
Sportovní centrum Pěšinky

KDO JE VÍTÁN: Děti převlečené za anděly 
a čertíky, s malými dětmi můžou přijít i rodiče 

nebo prarodiče. Kostým není podmínkou.

Akce se koná v rámci projektu Společná 
setkávání v roce 2011, který podporuje 

naplňování a propagaci principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.

Akci zajišťuje Český svaz žen, Svěžest
a Sportovní zařízení Pěšinky.

Program:
» diskotéka na ledě 
» vyhlášení nejlepšího anděla a čerta 
» zábava pro všechny 
» soutěže
» sladká odměna pro každého

Keramické tvoření

Pod záštitou města Světlá n. S. se 
dne 11. listopadu uskutečnilo Setkání 
s keramikou, v rámci projektu Společná 
setkávání v roce 2011 s podporou Zdra-
vého Kraje Vysočina. Akce byla velice 
úspěšná. Nad naše očekávání přišlo 
téměř 40 zájemců, kteří si chtěli zkusit 
vytvořit svůj vlastní výrobek. K dispozi-

ci byly různé náměty, ale osobité fantazii 
se meze nekladly. 

Těšíme se na další setkání, které se 
uskuteční 25. 11. 2011. Jeho náplní bude 
dotvoření a konečná úprava vypálených 
výrobků.

Mgr. Blanka Zmrhalová 
a Mgr. Eva Milfaitová
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i rodinám zdravotníků, které pomáha-
ly, aktivním členům svazu diabetiků, 
kteří akci připravili, a všem, kdo přišli 
diabetiky v okrese podpořit.

Další akcí bylo 14. listopadu bez-
platné měření glykemií, krevního 
tlaku a BMI pod taktovkou nemoc-
niční lékárny před její provozovnou 
ve vestibulu nemocnice v okresním 
městě. Znovu se potvrdily odhady, 
že třetina až polovina nemocných 
s cukrovkou 2. typu v populaci o své 
nemoci ještě neví. Naměřeny byly 
i hodnoty kolem 20 mmol „zdravým“ 
zájemcům o vyšetření. Všem, jejichž 
hodnoty kteréhokoli parametru vy-
volávaly podezření z nemoci, bylo 
doporučeno navštívit co nejdříve 
svého lékaře. Toto jsou důležitá fakta, 
je opakovaně potvrzeno, že pro život 
diabetika je rozhodující, jak dobře je 
jeho cukrovka léčena v prvních letech 
po vzniku onemocnění, tento dobrý 
efekt se nazývá „glykemickou pa-
mětí“. I pokud následují roky, kdy se 
cukrovku pod kontrolou držet nedaří, 
těch prvních několik „dobrých let“ do 
jisté míry chrání diabetika před kom-
plikacemi i po letech, kdy se tak dobré 
kompensace dosáhnout nedařilo. Není 
proto „jen trochu zvýšená“ cukrovka 
nebo „slabá cukrovka“, první roky 
léčby jsou nesmírně důležité a včasné 
zachycení nemoci také. Vyšší riziko 
vzniku cukrovky mají lidé, v jejichž 
rodině se cukrovka 2. typu vyskytuje, 

Víte, že…

...v Katolickém kalendáři na rok 2012 
Kostely a kapličky, který jako každý rok 
vydala Tiskárna Baloušek, s. r. o., Praha, 
je u  13. týdne snímek kostela sv. Martina 
v Dolním Městě a u 21. týdne fotografie 
kapličky v Leštince? Autorem všech 
snímků v kalendáři je člen Asociace pro-
fesionálních fotografů Miroslav Frank.

jív

Most u Josefodolu opět slouží 

Od 8. listopadu opět projíždějí po 
mostě u Josefodolu automobily. Nový 
most z litého betonu vyrostl nad říčkou 
Sázavkou ve velice krátké době. Vždyť 
teprve 8. srpna byla započata demolice 
dopravě již nevyhovujícího starého 
zděného mostu. Potom stavbaří firmy 
Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., začali 
od základů stavět most nový. To zname-

ná, že od zahájení demolice původního 
mostu ke dni uvedení do provozu mos-
tu nového, uplynulo pouhých 92 dnů. 
Řidiči jedoucí od Josefodolu do Světlé 
a opačným směrem již nemusí jezdit 
přes dva železniční přejezdy, cestu si 
mohou zkrátit po novém mostě směrem 
na Horní Bohušice.

Text a foto: jív

lidé po 40. roce věku s nadváhou typu 
„jablko“, ženy, které měly těhotenskou 
cukrovku nebo porodily miminko vá-
žící víc než 4 000 g, lidé dlouhodobě 
léčení kortikoidy a další. Pokud máte 

z cukrovky obavy, svěřte se s nimi 
svému lékaři, nebo příště přijďte na 
některou z akcí bezplatného měření 
glykemie pro veřejnost.

MUDr. Eva Pěkná
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Fotbalisté přezimují na 1. místě

kyvům v soutěži se nevyhnulo žádné 
mužstvo a světelští fotbalisté jich měli 
nejméně. Při podzimním bilancování 
dostal slovo trenér úspěšného týmu 
František Polák.

– Po skončení loňské podzimní čás-
ti I. A třídy se fotbalisté Světlé dělili 
o první příčku s Janovicemi se shod-
ným počtem 32 bodů. Na prvním místě 
je tvé mužstvo i po letošním podzimu. 
To musí těšit.

No jistě, těší to, ale jsme teprve v po-
ločase, nic to neznamená, to víme po 
zkušenostech z loňska.

– Mužstvo je na prvním místě tabul-
ky, ale jistě jsi viděl u svých svěřenců 
i nedostatky.

Ty já vidím vždycky a byla jich 
spousta. Hlavně v domácích zápasech, 
kde jsme inkasovali zbytečné góly, 
proto jsme také po téměř dvou letech 
doma prohráli.

– Pokračuješ v trendu doplňování 
mužstva z řad vlastních odchovanců, 
kdo z nich nejvíce potěšil?

Každý z těch kluků, kteří dostali 
příležitost, si odehrál své. Někomu se 
více dařilo doma, jinému venku, každý 
měl své top zápasy i ty méně vydařené. 
Ale největší radost mám z Pavla Čuří-
ka. Ten sice přišel z Leštiny, ale s fot-
balem začínal jako žák u nás ve Světlé. 
Zapadl do party a na hřišti obstál na 
postu, kde nikdy nehrál. Mohu říci, že 
je přínosem pro mužstvo. Na chválení 
by bylo ještě pár borců, ale ještě s tím 
počkám. Z těch starších si zaslouží 
pozornost Petr Janota, který se lepšil 
zápas od zápasu.

– Mezi střelci mužstva neměl Křika-
va takové dominantní postavení jako 
v minulých sezonách, ale stále je střel-
cem podzimu.

Na podzim jsme dali 31 gólů a Mirek 
Křikava jich dal 9. Ty další přidali: Po-
hnětal 6, po 3 gólech dali Tůma, Rezek, 
Náděje a zmiňovaný Čuřík. Jednou se 
trefili Valenta, Karel, Jelínek a Císař. 
Pro mužstvo je určitě výhodou, když 
střílení gólů nestojí na jednom hráči.

– Fotbalový podzim skončil, máš již 
jasno o podobě zimní přípravy?

Jasno mám. Maratónce v mužstvu 
nepotřebuji, proto chceme co nejvíc 
trénovat s míčem na kvalitních hřiš-
tích. Jednou týdně na naší umělce 
v Komenského ulici, v pátek budeme 
stejně jako v loňském roce jezdit na 
velké umělé hřiště do Habrů a úterky 
budou věnovány především intervalo-
vým tréninkům v parku. Snad vyjde 
i soustředění ve Vlašimi, kde jsou 
super podmínky. Prostě se chceme co 
nejlépe připravit na jarní boje. 

Text a foto: jív

A mužstvo FK Bohemia Světlá n. S. Stojící zleva: vedoucí družstva Hana Štrosová, 
Lukáš Dibelka, Michal Čáslavský, Jan Pohnětal, Josef Štros, Jiří Valenta, Pavel Čuřík, 

Miroslav Křikava, trenér František Polák, asistent trenéra Jaromír Hubený. Dolní 
řada zleva: Martin Muzikář, Martin Náděje, Bohuslav Císař, Petr Janota, Petr Dvořák, 

Luboš Rezek a Martin Karel. Na snímku chybí: Tomáš Tůma, Martin Jelínek, 
Jakub Novotný, Lukáš Sobek, Jan Vaňásek.

A mužstvo fotbalistů FK Bohemia 
Světlá n. S. mělo úspěšný podzim 
v I. A třídě a právem mu po třinácti 
kolech soutěže patří první příčka čtr-
náctičlenné tabulky. 

Svěřenci trenéra Poláka dokázali po-
razit všechny své největší konkurenty: 
1:0 vyhráli na hřišti druhé Chotěbo-
ře, doma porazili 3:2 třetí Přibyslav, 
v Dobroníně, který je čtvrtý, vyhráli 2:
0 a pátému mužstvu podzimní tabulky 
béčku Havlíčkova Brodu nastříleli na 
jeho hřišti 7 gólů. O to více byla pře-
kvapující prohra 1:3 s rezervou Spar-
taku Pelhřimov na domácím hřišti, 
jediná ve třinácti zápasech. 

Start do podzimní poloviny sezony 
2011/2012 přinesl hned dvě remízy, 
v I. kole 1:1 ve Speřicích a hned na to 
v druhém kole doma s Ledčí se stej-
ným výsledkem. Poslední podzimní 
ztrátou byl nerozhodný výsledek, opět 
1:1, ve Štokách. Ale výkonnostním vý-

C
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I mladí fotbalisté vedou tabulku

Stejně jako A mužstvo FK Bohemia 
Světlá n. S. i mladší žáci Světlé jsou 
po podzimu na čele I. třídy mladšího 
žactva Kraje Vysočina. Svěřenci trené-
ra Martina Krajanského vyhráli všech 
sedm svých zápasů podzimní poloviny 
soutěže, když dokázali přestřílet svého 

největšího konkurenta v soutěži druž-
stvo SK Horní Cerekev na jeho hřišti 
7:4. Světelští mladší žáci vedou soutěž 
s impozantním skóre 47:13 a vysokým 
průměrem vstřelených branek 6,7 na 
jeden zápas. 

Pořadí družstev I. třídy mladšího žac-
tva Kraje Vysočina po podzimní části 
soutěže:
 1. FK Bohemia Světlá n. S.  21 bodů 

 2. SK Horní Cerekev  18 bodů 
 3. Spartak Pelhřimov B  13 bodů 

Úspěšný podzim mladí fotbalisté 
zakončili vítězstvím na turnaji OFS 
Havlíčkův Brod, který se hrál 28. října. 
Tam dokázali vše vyhrát, když porazili 

Slovan Havlíčkův Brod 2:1, Dekoru 
Ždírec n. D. 1:0, FK Kovofiniš Ledeč 
n. S. 3:1 a ve finále opět zvítězili nad 
Ždírcem 1:0.

Na soupisce družstva jsou: Milan 
Bárta, Jan Bílek, Václav Boleš, Ondřej 
Holoubek, Vít Kápička, Martin Krajan-
ský, Vít Křivohlavý, Pavel Malimánek, 
Josef Novák, Jakub Peca a Lukáš Phan 
Cong. 

jív, foto: M. Krajanský

Hokej v Pěšinkách

Před startem hokejové Krajské ligy 
mužů 2011/2012, kterou řídí Pardubický 
krajský svaz ledního hokeje, neznal nový 
trenér HC Světlá n. S. Jaroslav Benc se-
stavu, s jakou bude nejvyšší krajskou 
soutěž hrát. Z úspěšné Schlaichertovy 
party odešla brankářská jednička Lukáš 
Studený, na odchodu do druholigové 
Chotěboře byli Michal Dolinský s Jose-
fem Štrosem. Dolinský se po čase vrátil. 
Vypadalo to, že se na výsledky z přede-
šlých sezon bude jen vzpomínat. Postu-
pem času se soupiska A mužstva HC 
Světlá n. S. začala zaplňovat, v sestavě 

se začali zabydlovat mladíci a herně šlo 
mužstvo nahoru. Zejména první pětka 
se opět prezentovala svojí sehraností 
a bavila diváky. Pro trenéra Bence se 
stala jistotou. 

V týmu jsou nyní brankáři Koubský 
a Novák, hráči Petr Včela, Žák, Krají-
ček, Špatenka, Dolinský, Doležal, Ruml, 
Křišťan, Šudoma, Vomela, Neuwirth, 
Kopecký, Ondřej Včela, Beránek, Svo-
boda, Bancíř, Hron, Venc, Kubát, Dra-
hozal, Benda, Vacek, Didiáš, Kopřiva.

Po první polovině základní části sou-
těže byli hokejisté z Pěšinek na 4. místě 

jedenáctičlenné tabulky, když z deseti 
utkání odcházeli pouze dvakrát pora-
ženi. Na ledě favorizované Chrudimi 
prohráli 1:4 a krutou porážku 5:11 zažili 
v Litomyšli, ale to nebylo mužstvo ještě 
kompletní. 

Před odvetami základní časti měla 
horní polovina tabulky Krajské ligy 
mužů následující podobu:

 1. HC Chrudim 78:25 
 27 bodů

 2. HC Litomyšl 60:31 
 26 bodů

 3. HC Spartak Choceň 74:35 
 23 bodů

 4. HC Světlá n. S. 52:32 
 22 bodů

 5. Slovan Mor. Třebová 72:27 
 21 bodů

 6. Spartak Hlinsko 40:43 
 15 bodů

Několik statistických údajů po první 
polovině základní části KLM:

V deseti utkáních nastříleli hokejisté 
Světlé svým soupeřům 52 gólů, první 
útok jich dal 22 (Jan Krajíček 12, Petr 
Včela 6, Jaroslav Žák 4). V kanadském 
bodování na tom byl nejlépe Žák, ač 
nastoupil pouze v šesti zápasech. Na-
střádal 18 bodů za 4 góly, 5 prvních 

Trenér Jaroslav Benc na střídačce 
A mužstva HC Světlá n. S. Spolu s ním 
sledují hru zleva stojící hráči Vlastimil 

Křišťan, Jan Krajíček a dole sedí junior 
Matěj Špinar.
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asistencí a 9 druhých asistencí. Ve všech 
deseti zápasech nastoupilo pouze 6 
hráčů: O. Včela, O. Špatenka, J. Kubát, 
J. Ruml, J. Svoboda.

Po druhé polovině základní části, která 
skončí 8. ledna, se jedenáctičlenná tabul-
ka KLM rozdělí na dvě části, když prv-
ních šest týmů bude hrát opět dvoukolově 
každý s každým o pořadí pro play off.

Trenér Jaroslav Benc pro Světelský 
zpravodaj zhodnotil své působení u muž-
stva po deseti soutěžních zápasech.

– Při příchodu do Světlé jste prohlásil, 
že chcete hrát s mužstvem hokej, který 
by přivedl diváky do hlediště zimního 
stadionu v Pěšinkách. Vzhledem k ná-
vštěvnosti domácích zápasů a atmosféře 
v hledišti lze soudit, že se vám tento zá-
měr daří plnit.

Já jsem si vždy přál dělat mužský ho-
kej, aby se diváci na každý další zápas 
těšili, to je moje krédo a mělo by být 
i hráčů.

– Jak jste po první polovině základní 
části soutěže spokojen s hrou svých 
svěřenců?

Co se týče mé spokojenosti, jsou tam 
ještě velké rezervy a je třeba na jejich 
odstraňování neustále pracovat. Je třeba 
hodně trénovat a trénovat, leč hráči mají 
svá zaměstnání, pracují na směny, jiní 
dojíždí do škol. Pokud se sejdeme v pl-
ném složení, tak je první pětice silnou 
zbraní i když jim vytýkám, že to přehání 
s kombinací na úkor střelby. Po návratu 
Dolinského do sestavy se hodně zvedla 
i druhá řada.

– Pro budoucnost světelského hokeje 
je důležité, aby se postupně do mužstva 
zapojovali další mladí hráči a je vidět, 
že se o to snažíte. Jak hodnotíte mladíky 
v A mužstvu?

Z mladých hráčů mám opravdu radost. 
Krajskou ligu mužů pravidelně hrají Svo-
boda, Kopecký, Bancíř a Kubát. Ti kluci 
hrají čtyři zápasy za týden a zvládají to. 

Obzvláště obránce Honza Svoboda svým 
přístupem k tréninku a svojí dovedností 
by určitě obstál i ve vyšší soutěži. Šikov-
ných kluků je v juniorce víc, proto mám 
v úmyslu vyzkoušet v „áčku“ další.

Čtveřice juniorů, kteří stíhají zápasy juniorky i A mužstva. Zleva Jan Bancíř, Jan 
Svoboda, Miroslav Kopecký a Tomáš Vacek. Chybí Jan Kubát.

– Jste trenérem na dvou židlích, když 
vedle mužstva mužů působíte též na stří-
dačce světelských juniorů. Jak se vám 
daří zvládat trénování a vedení dvou 
týmů ze střídačky při jejich zápasech?

Tréninky a vedení dvou družstev 
v zápasech, tak s tím nemám vůbec 
žádný problém. Hůře to snáší moje 
žena, když jsem šestkrát v týdnu na 
hokeji. Takže společných rodinných ve-
čerů tolik u nás není, ale s tím se musí 
vyrovnat, jak říkám, v zájmu světelské-
ho hokeje.

– Děkuji za rozhovor.

Pozvánka na prosincový hokej do 
Pěšinek v roce 2011
V prosinci sehrají hokejisté HC Světlá 

n. Sázavou doma v Pěšinkách pouze 
3 zápasy Krajské ligy mužů. V neděli 
4. prosince přivítají na svém ledě HC 
Litomyšl. 

11. prosince přijede do Světlé ZH Par-
dubice, v jehož sestavě hraje hokejová 
legenda třiapadesátiletý Evžen Musil. 
Tento hokejista odehrál v dresu Tesly 
Pardubice během jedenácti let 558 li-
gových zápasů a slavil dva pardubické 
tituly. Jeden titul mistra ligy získal 
v dresu Sparty Praha. V zahraničí pů-
sobil v německém Landshutu a finském 
Kärpätu Oulu.

Posledním zápasem v letošním roce 
bude v neděli 18. prosince zápas HC 
Světlá n. S. – HC Skuteč.

Text a foto: jív

Šipky

Po první čtvrtině, která čítala šest utká-
ní, se Arrows Světlá usadili v čele nejvyšší 
krajské soutěže s dvoubodovým násko-
kem na havlíčkobrodský Tajfun, který 
jako jediný dokázal světelský tým porazit. 
Avšak od druhého kola hráči Světlé nepo-
znali hořkost porážky a zaslouženě vévodí 
extralize Vysočiny. V Českém poháru 
UŠO se tým Arrowsu probojoval opět do 
finále kraje (potřetí v řadě), když postupně 
vyřadil Jokers Horní Cerekev poměrem 
21:14 a Zezulkárnu Jihlava rozdílem 21:18.

Více informací na webových stránkách 
klubu www.arrows.wz.cz.

Hospodská liga Vysočiny
V 5. ročníku Hospodské ligy Vysočiny 

se nejlépe daří týmu Kačeři Humpolec, 

který jako jediný z celé soutěže ještě 
neprohrál. Druzí jsou Halůzáci ze Světlé 
a třetí momentálně další světelský tým 
Pohodáři. V bodování ligy vede havlíč-
kobrodský hráč týmu Rebel Spirála Pavel 
Vondrák, mezi ženami je nejlepší Lucie 
Wolfová ze světelských Rebelů.

Turnaj v šipkách
Dne 12. listopadu se v restauraci Po-

hoda uskutečnil turnaj v šipkách pod 
záštitou našeho města s názvem Pohár 
starosty města Světlá n. S. Za pěkné 
účasti se nejlépe prezentoval místní hráč 
Jaromír Váňa, který ve finále porazil 
svého spoluhráče Ondřeje Bareše. Třetí 
skončila Lucie Wolfová, opět hráčka 
Arrowsu. V turnaji losovaných dvojic se 
nejvíce dařilo smíšenému páru Lucie ▶
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Za posledním puchýřem
Jubilejní 40. ročník populární celo-

státní turistické akce Poslední puchýř 
pořádal odbor Klubu českých turistů 
Kopřivnice ve spolupráci s Moravsko-
slezskou oblastí KČT a KČT Příbor. 
Autobus turistů z oblasti Vysočina vyjel 

na čtyřdenní akci plně obsazený členy 
KČT z Jihlavy, Velkého Meziříčí, Telče, 
Měřína a zástupce měla i Světlá n. S.

Pro předem přihlášené zájemce 
pořadatelé v průběhu prodlouženého 
turistického víkendu připravili čtyři 
autobusové zájezdy, v jejichž progra-
mu byly návštěvy a prohlídky fojtství 
a mlýnu v Kozlovicích, hradu Hukvaldy, 
zámku v Kuníně, přehrady Morávka 

Turistika

a měst Valašské Meziříčí, Nový Jičín 
a Frýdek-Místek. V doprovodném 
programu byly besedy o historii Kop-
řivnice a Štramberju a promítání fi lmů 
s turistickou tematikou o pohoří Altaj 
a kanadské divočině. Hlavní program 
byl ovšem soustředěn na sobotu, která 
patřila vlastnímu dálkového pochodu 

Za posledním puchýřem, zařazenému do 
IVV. Z deseti tras vedených malebným 
podhůřím Beskyd si turisté mohli podle 
svých možností vybrat délky od 6 do 40 
km. Počasí nebylo zcela ideální, a tak 
výhledy z  rozhleden Bílá hora Trúba 
tomu odpovídaly. V sobotu večer se 
v sále kulturního domu konal Společen-
ský večer, v neděli byla možnost vydat 
se na vlastivědné vycházky s místními 
průvodci po Kopřivnici a Štramberku 
nebo si projít Lašskou naučnou stezku, 
či její část.

Příští ročník Posledního puchýře se 
bude konat v Plzni a následujícího roku 
v Humpolci. Světelští turisté již přislíbili 
pořadatelům výpomoc.

Text a foto: Jaroslav Vála

Kulturní dům v Kopřivnici – místo prezentace, startu i cíle

Wolfová a Jaromír Váňa. Nejlepší 
hráči obdrželi poháry, fi nanční odměny, 
věcné a konzumní ceny, pro ostatní byla 
připravena spousta losovaných cen. Děku-
jeme sponzorům, především městu Světlá 
n. S., a doufáme, že příští rok se uskuteční 
opět takový turnaj.

Lucie Wolfová a její úspěchy
Na přelomu září a října se konala po-

slední 3. Republiková Grand Prix Unie 
šipkových organizací ČR v Králíkách 
u Nového Bydžova a zúčastnili se jí i hrá-
či ze Světlé a okolí. Hned v prvním turnaji, 
který byl na programu v pátek, byla vidět 
hráčka Arrowsu Světlá (a zároveň členka 
nejlepšího ženského týmu v ČR Black 
Shots Ohrazenice) Lucie Wolfová, která 
v turnaji smíšených družstev spolu se 
spoluhráčem Jaromírem Hrušou ze super-
ligové Palmy Chrudim obsadila 1. místo 
v tzv. Malé RGP mixů (což znamenalo, že 
v turnaji prohráli pouze jedenkrát!). 

Hlavní turnaj však přišel v sobotu 
a přinesl hned několik překvapení, hlav-
ně v ženské soutěži turnaje TOP 12, kde 
startovala i naše hráčka Lucka Wolfová. 
Turnaj se hraje na skupiny a pavoukem 
KO, do kterého se hráčky kvalifi kují 
z předchozího turnaje TOP 12, turnaje 
RGP a z aktuálního žebříčku ČR. Tzn., 
že tento turnaj je kvalitativně nejlepším 
a nejprestižnějším turnajem v ČR v rámci 
moderních šipek. Ve skupině se Lucka 
umístila sice až na třetím místě, ale 
ve čtvrtfi nále porazila druhou nejlepší 
hráčku druhé skupiny Helenu Belšáno-
vou z Prahy poměrem 5:1, v semifi nále 
narazila na červenokosteleckou Karolínu 
Farnou, nad kterou vyhrála 5:3, a ve fi nále 
ji čekala olomoucká Markéta Mrňková. 
Tento zápas sice prohrávala 1:3, ale na-
konec zvítězila nejtěsnějším poměrem 5:
4. Tímto vítězstvím se zařadila mezi nej-
lepší hráčky historie turnajů TOP, i když 
hraje šipky na této úrovni pouhé dva roky, 
zatímco její kolegyně se na šipkovém poli 
pohybují i více než deset let! Pro Vysoči-
nu to je jedinečný úspěch, jelikož se to do 
teď nepovedlo žádnému hráči ani hráčce.

Večerní turnaj dvojic se nevyvíjel dle 
předpokladů, z mužských dvojic se niko-
mu nedařilo, ale v ženách se opět ukázalo 
umění Lucky a její spoluhráčky Marcely 
Rajmanové z Liberce. V prvním utkání 
sice prohrály, ale nakonec se v rámci 
Malé RGP dvojic žen probojovaly do fi ná-
le a odvezly si cenné stříbro. 

Na konci října se konal poslední 5. regi-
onální master. Jelikož se na Vysočině žád-
ný neuskutečnil, byli jsme nuceni cestovat 

až do Jaroměře. Nejspíše si to řeklo mno-
ho hráčů, respektive hráček, jelikož byl 
tento typ turnaje největším za posledních 
osm let. A vítězkou tohoto masteru se 
stala opět výborně hrající Lucka Wolfová, 
která navíc získala double díky vítězství 
ve dvojicích.

V aktuálním žebříčku celé ČR je Lucka 
na druhém místě. První je momentálně 
Dagmar Komorová, dlouhodobě nejlepší 
hráčka šipek nejen v rámci ČR, ale i Ev-
ropy. 

Ondřej Bareš

▶
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Lyžařský klub Kadle-
čák, to je parta pracovi-
tých lidí, kteří zajišťují 
provoz lyžařského areálu 
na stejnojmenném kopci. 

Připravenost na každou sezonu vyžadu-
je mnoho brigádnických hodin, které ti 
co si přijdou v zimě zalyžovat, mnohdy 
nevidí. Členové klubu nezaháleli ani 
před nastávající sezonou, v pořadí již 
dvaatřicátou. 

Opět se pokročilo při budování krytého 
objektu, který bude sloužit ke garážování 
techniky. „Potřebovali bychom přízni-
vou zimu, abychom vydělali na materiál 
potřebný k zakrytí  boudy,“ svěřil se při 
jedné z brigád člen klubu Josef Nevečeřal. 
Na vleku přibyl jeden podpěrný sloup 
s kladkami, který přispěje ke komfortnější 
jízdě pasažérů. Jako každoročně bylo 
třeba posekat na celé sjezdovce trávu a tu 
sklidit. Revizí prošla technika potřebná 
k úpravě sjezdovky – rolba, sněžný skútr 
a dvě zasněžovací děla. Novinkou, které 
si lyžaři určitě povšimnou, bude dětský 
vlek. „Bude sloužit malým začínajícím ly-
žařům a ti nám nebudou bránit v plynulém 

provozu velkého vleku. A co jistě rodiče 
uvítají, dětský vlek bude jezdit zdarma,“ 
dodal předseda klubu Jaroslav Kaiser. Ly-
žující veřejnost potěší informace, že ceny 
jízdného se pro nastávající sezonu nemění. 
Jízdenka na pět jízd bude stát 50 Kč, na 12 
jízd 100 Kč a na 25 jízd 200 Kč. „Provoz 
na sjezdovce nechceme uspěchat, máme 
zkušenost, že před Vánocemi je o lyžování 
malý zájem. Pro nás by bylo ideální, aby 
sněhové podmínky umožňující lyžování 
přišly o vánočních svátcích a potom dr-
žely co nejdéle. Na horách již sice začali 
se zasněžováním, ale my s naší technikou 
potřebujeme aspoň pět stupňů pod nulou,“ 
rozpovídal se 12. listopadu při kontrole 
sněhového děla Jaroslav Kaiser.

Text a foto: jív

Florbalisté bojovali o postup do okresu

Okresní přebory škol ve fl orbalu za-
čaly kategorií III. (6. a 7. třídy) chlap-
ců. Přihlásilo se 18 škol, které sehrály 
tři kvalifi kační turnaje. Jeden z nich 

pořádala ZŠ Lánecká, kde ve čtvrtek 
10. listopadu bojovalo šest škol o dvě 
postupová místa. 

Skupinu A suverénně vyhrála ZŠ 
Štáfl ova Havlíčkův Brod před ZŠ 
Golčův Jeníkov, třetí skončilo druž-
stvo ZŠ Habry. Do skupiny B svedl 
los obě světelské školy spolu se ZŠ 
Vilémov. O pořadí ve skupině nakonec 
rozhodlo skóre, neboť každý tým do-
kázal jednou vyhrát. Vítězem se stala 
ZŠ Lánecká, druhá ZŠ Vilémov a třetí 
ZŠ Komenského (ZŠ Lánecká – ZŠ 
Komenského 10:2, ZŠ Komenského 

– ZŠ Vilémov 4:3 a ZŠ Vilémov – ZŠ 
Lánecká 2:1). 

Soupiska ZŠ Lánecká: Kohout 
Tomáš, Banda Daniel, Böhm Tomáš, 
Peca Tomáš, Slabík Jonáš, Vodička 
Michal, Zmrhal Ondřej, Bárta Milo-
slav, Maleček Pavel, Podhorský Tomáš, 
Štěpánek Josef.

Soupiska ZŠ Komenská: Novák Jo-
sef, Tvan Lukáš, Uhlíř Filip, Dudáček 
Jakub, Zvěřina Pavel, Kolíbal Kryštof, 
Kuczawski Matouš, Krajanský Martin 
a Pipek Jiří.

Dále se utkaly vyřazovacím způ-
sobem o postup vítěz jedné skupiny 

s druhým týmem z opačné skupiny. 
V prvním souboji lehce přehrála ZŠ 
Štáfl ova Havl. Brod Vilémov 10:2, ve 
druhém po dramatickém průběhu ZŠ 

Lánecká porazila ZŠ Golčův Jeníkov 
9:7.

V okresním kole v Havlíčkově Brodě 
bohužel fl orbalisté Lánecké dostali 
do skupin těžké soupeře, pozdější fi -
nalisty. Se ZŠ Krucemburk po tuhém 
boji přišla porážka 0:3, se ZŠ Štáfl ova, 
vítězem celého okresního přeboru, de-
bakl 1:7. V zápase o páté místo se ZŠ 
Nuselská Havlíčkův Brod gól nepadl, 
na nájezdy byli úspěšnější Broďáci. 

Tomáš Rosecký
Foto: Jiří Víšek

Družstvo ZŠ Lánecká: nahoře zleva Pavel Maleček, Tomáš Peca, Michal Vodička, 
Jonáš Slabík, Josef Štěpánek, trenér Tomáš Rosecký a Tomáš Böhm, prostřední řada 
zleva Bárta Miloslav, Kohout Tomáš a kapitán Zmrhal Ondřej, dole zleva brankáři 

Podhorský Tomáš a Banda Daniel 

Zápas ZŠ Lánecká – ZŠ Vilémov: 
v rozlišovacím dresu před brankou Tomáš 

Peca, za ním fandí hráči ZŠ Komenské

Lyžaři na Kadlečáku 
nezaháleli



Světelský zpravodaj prosinec 2011 strana 30 strana 31 prosinec 2011 Světelský zpravodaj 

Radostné vyšlápnutí 
do roku 2012

Vám přejí

členové Klubu českých turistů 
Sklo Bohemia

Světlá nad Sázavou

Příjemně prožité školní dny

V minulých dnech se třeťáci ze ZŠ v Lá-
necké ul. v projektu Poznej svoje město 
seznámili s historickými budovami, vý-
znamnými osobnostmi, zajímavými místy, 
parkem a výrobními závody svého města. 

Součástí byla beseda s kronikářem města 
v knihovně, návštěva středověkého pod-
zemí, muzea, kostela i radnice. Na všech 
místech se děti setkaly s příjemným při-
jetím a dozvěděly se mnoho zajímavých 

informací, které jim posloužily ve výše 
uvedeném projektu. Dík patří všem, kteří 
jste se nám věnovali.

Děti a učitelky třetích tříd 
ze ZŠ Lánecká ul.

Po uzávěrce
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Přání vánoční 
a novoroční

Vážení spoluobčané, naši členové, přátelé 
a sympatizanti,

ZO KSČM ve Světlé n. S. Vám k blížícím se vánoč-
ním svátkům přeje hezkou pohodu a do nového roku 
především zdraví a odhodlání čelit všem případným 
obtížím. 

Bezpochyby nás v novém roce čekají problémy hos-
podářské, sociální i politické. Čelit jim můžeme jen ve 
vzájemné solidaritě. Současně s přáním všeho dobré-
ho Vám děkujeme za důvěru, kterou jste nám v letoš-
ním roce vícekrát projevili podporou našich akcí. Do 
nového roku vykročme tedy s odvahou a nevzdávejme 
se naděje na příznivější časy.

ZO KSČM Světlá n. S.
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Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o.
nabízí pro zájemce tenisu 

PRONÁJEM 
TENISOVÉ HALY

Cena za pronájem:

 po – pá   7.00 – 13.00 hod. 150 Kč
 po – pá 13.00 – 22.00 hod. 250 Kč
 so – ne   7.00 – 22.00 hod. 250 Kč

Rezervaci můžete objednávat
na tel. 734 504 561 nebo 775 586 016.
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mullerova.mon@seznam.cz / fakturace@wave-net.info / jelinkova.wave-net@email.cz

                   Instalace

            ZDARMA
   Měsíční paušál (internet +IP TV)

300,- Kč vč. DPH
Akce pro nové zákazníky - první 2 měsíce ZDARMA

nebo 1 měsíc na zkoušku ZDARMA 
(v případě následného podpisu smlouvy bude tento měsíc započítán do akce „2 měsíce zdarma“) 

Akce trvá do 22. 12. 2012.

AKCE pro stávající zákazníky - „Doporučte nového zákazníka“ 
Každý stávající zákazník, který doporučí nového klienta, bude mít po jeho připojení a podpisu 

smlouvy dva měsíce paušál ZDARMA!! (tyto dva měsíce nemohou být součástí případné tříměsíční 
výpovědní lhůty – akce trvá celoročně)

JEN U NÁS CELOSTÁTNÍ OPTIKA bez AGREGACE

ZVÝŠILI JSME RYCHLOST NA 22 Mbps/7 Mbps
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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za projevenou důvěru a loajalitu v uplynulém roce. Je naší prioritou i nadále působit v tomto regionu 

a Vaše podpora a zájem jsou pro nás klíčové. Učiníme vše pro Vaši spokojenost a nadále poskytovat nadstandardní služby 
s individuálním přístupem k zákazníkům. 

Do nového roku 2012 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Za Wave-Net Světlá nad Sázavou, s. r. o.
František Müller a spolupracovníci

Rádi přivítáme nové zákazníky, díky Vánoční akci můžete ušetřit nemalé prostředky!!

VÁNOČNÍ AKCE pro rodinné domy trvá do 22. 12. 2011
UŠETŘÍTE 1500,- Kč i více!!

Instalace internetu – ZDARMA    Měsíční paušál 300,-Kč vč. DPH
A DALŠÍ ÚSPORA PRO VÁS!!!

,,Doporučte nového zákazníka“ Každý stávající zákazník, který doporučí nového klienta, bude mít po jeho připojení 
a podpisu smlouvy 2 měsíce internet ZDARMA!!

VOLEJTE, PIŠTE!!!     fakturace@wave-net.info  /  jelinkova.wave-net@email.cz

INFORMACE O AKTUÁLNÍ RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ  NA UVEDENÝCH KONTAKTECH
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