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Ve stejný den, uplakaný předvánoční pátek 16. prosince, jsme se řízením osudu loučili se dvěma osobnostmi 
po dlouhá léta spjatými se Světelským zpravodajem, organizací KyTICe a kulturou ve Světlé obecně.

Helena kostincová (10. června 1954 – 10. prosince 2016)

Hela  – laskavá, milující, něžná a  obětavá, více kamarádka než kolegyně, 
mnohaletá redaktorka i korektorka SZ, po dlouhé období jediná Nezdenička 
světelského kulturního bloku.

S  dalšími kolegyněmi se starala o  kultivovanou podobu zábavy v  našem 
městě, po dlouhá léta vybírala koncerty, recitály, divadelní představení. Zajiš-
ťovala hladký průběh plesů, festivalů a dalších akcí.

Při občas složitých jednáních s umělci i  „umělci“ dokázala zůstat vždycky 
klidná, usměvavá a neuvěřitelně trpělivá.

Chyběla nám všem a moc, když limitována vážnou nemocí odešla předčasně 
do důchodu, bude nám chybět ještě víc, když odešla – mnohem předčasněji 

– tam někam jinam a daleko…

Jana Kupčíková

Ing Josef Maleček – poslední ahoj

Milý Pepo – je zle, je zle… Snad je to opravdu poprvé, co jsi velmi zarmoutil svoji rodinu, přátele, známé, kamarády 
z party a samozřejmě i mě osobně. Moc těžko se hledají slova, která by vyjádřila útěchu, Tvoje ego i životní pouť. 
Mnoho z toho řekl na posledním rozloučení místostarosta Josef Hnik, já se pokusím jej doplnit s tím, že jsme byli 
kamarády více jak 40 let a že jsme spolu a s naší partou prožili mnohé. Vidím jakési čtyři etapy.

Ta první je sportovní, kdy po Tvém příchodu do Světlé n. S. jsi se zapojil jako aktivní hráč volejbalu tehdejšího 
Slovanu. Volejbalová parta byla výborná, hráli jste krajské soutěže, vyhrávali i prohrávali a co bylo hlavní, dobrá 
nálada vás neopouštěla a různé legrácky šly ruku v ruce s tím. Později se nám podařilo pro volejbal sehnat kontakty, 
které umožnily světelskému volejbalu i výjezdy do zahraničí. Bylo s tím samozřejmě hodně starostí, ale myslím si, 
že Ty jako vedoucí výprav a já jako technický vedoucí jsme vše úspěšně zvládli a světelský volejbal v 70. a 80. letech 
procestoval tehdy pro nás neznámý kus světa. V roce 1977 to bylo Alžírsko se svojí cizokrajností a „faraonovou 
pomstou“, která postihla celou výpravu a přinesla kruté i humorné chvíle. V roce 1980 to byla Ženeva – Švýcarsko, 
kde určitě pamatuješ, jak jsi ve své zvídavosti v budově OSN spustil alarm, když jsme tam v hale prohlíželi vystavený 
měsíční kámen, který přivezlo Apollo. Tvé ruce byly nenechavé a dotkly se ochranného krytu a už to houkalo a po-
plach byl na světě. Rok 1985 tehdejší NSR – Saarvelingen a takřka celá osmdesátá léta se držela družba s Nanterre 
v Paříži. Hrálo se i v Marseille či Belgii.

No a dostáváme se do etapy druhé – Sklárny Bohemia. Jako elév jsi působil ve výstavbové skupině, postupně 
prošel více funkcemi a vzpomínám, že právě když jsme v roce 1985 byli s volejbalem v NSR, byl jsi docela čerstvým 
generálním ředitelem našich skláren. Můžeš brachu na sebe být hrdý, navázal jsi na Tvé předchůdce a fabriku jsi vedl 
k prosperitě bez velkých otřesů. Bohužel, ty přišly až později. Počátkem 90. let se po provedené privatizaci stala ze 
skláren akciová společnost a naše spolupráce pokračovala, neboť město vlastnilo část akcií a já jako starosta jsem 
byl členem buď dozorčí, či správní rady. Stále byl závod v dobré kondici a problémy začaly přicházet až s řadou no-
vých vlastníků. To je kapitola, o které se nechci moc zmiňovat, ale uspíšila Tvůj odchod ze Skláren Bohemia.

A tím se přesunujeme do třetí etapy. Netrvalo dlouho a naše cesty se opět spojily. Tentokrát ve veřejné správě, 
kdy po úspěšných volbách jsi se stal místostarostou města. A zase – prožili jsme chvíle krušné i humorné. Byli jsme 
vláčeni v televizi i psaných médiích za odmítnutí uprchlického tábora, byli jsme nazýváni xenofoby a podobně. Vše 
jsme ustáli, protože jsme za sebou měli stejné názory spoluobčanů. Myslím, že plno dobrých věcí se nám podařilo 

a jedna z nich „malý okres“ do dnešních dnů slouží našim občanům tím, že za 
mnohou agendou nemusí nikam dojíždět. Myslím, že můžu s  klidným svědo-
mím říci – pracovali jsme pro rozvoj a blaho města.

Milý Pepo, najednou je zde etapa čtvrtá a tou je náš „podzim života“ aneb 
důchodci nastupují! Ty jsi měl více času na rodinu, na svoji chatu a nakonec i na 
nás, na partu dědků, jak se humorně sami nazýváme. Scházeli jsme se, bavili 
se, řešili věci neřešitelné a bylo nám spolu všem moc dobře. Jeden na druhého 
jsme se vždy mohli spolehnout a  to bylo a  je to pravé kamarádství. Bohužel 
s přibývajícími léty do party přichází i různé zdravotní problémy. I ty ale byly 
vždy zlehčovány a jaksi humorně odsunovány na onu pomyslnou druhou kolej. 
A najednou to přišlo jako blesk – Pepo, už Tě nemáme. Teď si tam někde nahoře 
můžeš zahrát mariáš s těmi, kteří naši partu opustili před Tebou. Láďa Hájek, 
Jirka Koubek, Vláďa Dolejš, Béda Skalický, Zdeněk Habásko a nedlouho před 
Tebou i Jarda Holík. Víš, že jsme na ně často vzpomínali a teď se k nim přidáváš 
i Ty. Neboj, parta nezapomene a posílá Ti poslední AHOJ!

Čest Tvé památce
Jaroslav Jenčík, emeritní starosta města



Vážení spoluobčané,

čas utíká, plyne a pádí, dává i bere, ale především nikdy ne-
spí, je stále v  pohybu. Při nedávných Vánocích jsme se ho 
snažili trochu spoutat či aspoň pozdržet, ovšem poté, co 
jsme byli donuceni zahodit již nepotřebný kalendář na rok 
2016, vyrazil opět mílovými kroky vpřed.

Většina z nás v tento čas bilancuje, zamýšlí se nad událost-
mi uplynulých dvanácti měsíců. Rád bych, abychom si více 
vzpomněli, co se nám během nich vydařilo, jaké překážky 
jsme k vlastní spokojenosti zdolali. Velmi často spočívá klíč 
k vyřešení mnohých úkolů v mezilidských vztazích, komuni-
kaci, ochotě se dohodnout či najít společný kompromis. Pro-

to bych nám všem do nového roku rád popřál, abychom vždy 
našli dostatek sil, odvahy i trpělivosti.

Přeji si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chví-
li zastavit a zjistit, jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas 
stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro 
hektický způsob života často přehlížíme, a prožít radost z kaž-
dé hezké chvilky s našimi nejbližšími. Čas spoutat nedokážeme, 
ale můžeme se pokusit jej alespoň smysluplně využít.

Ať tedy rok 2017 je pro Vás tím nejsmysluplněji využitým ča-
sem ve vašem životě.

Jan Tourek 
starosta

Vážení čtenáři Světelského zpravodaje, dovolte mi, abych 
Vám touto cestou do nového roku popřál především dobré 
zdraví, ale také pohodu a mnoho radostných zážitků, které 
jsou nositelem spokojenosti a štěstí.

V lednu loňského roku vyšel rozsáhlý článek, rozhovor s pa-
nem Víškem o mém ročním působení na radnici. V současné 
době jsem kousek za půlkou mého volebního období a když 
jsem si tento článek přečítal, zjistil jsem, jak čas při této 
práci rychle utíká. A  také platí, co jsem tehdy říkal. Plánů 
hodně, peněz málo, složité administrativní procesy svázané 
zákony a vyhláškami. Přesto si ale myslím, že splněných akcí 
přibývá, jen si možná neuvědomujeme jejich význam a roz-
sah. Například teď ještě živé, čerstvě zkolaudované: revita-
lizace sídliště Na Bradle – chodníky, místa pro parkování, re-
konstrukce ulice U Dílen nově se zakázaným průjezdem pod 
kamenným viaduktem a kouskem pěší zóny, oprava teniso-
vé haly a nyní rozpracovaná oprava sportovního areálu u ZŠ 
Komenského… To jsou milionové náklady. Naše představy 
jsou větší, ale bez dotací těžko splnitelné. Dnešní doba je 
nakloněna dotacím na tzv. měkké projekty, jako jsou věda, 
vzdělávání a  pod., kdežto tzv.  projekty na cihlu jsou pod-
porovány minimálně. Daří se nám realizovat plány méně fi-

nančně náročné – postupná revitalizace zámeckého parku, 
kde připravujeme naučnou stezku a  postupně plánujeme 
umístit další sochy ve spolupráci s místní uměleckou akade-
mií. Nedávno byla do parku k Čertovu můstku nainstalová-
na historicky první socha, socha čerta. Je upravena vyhlíd-

ka ze skály směrem od Dolní Březinky a plánuje se vylepšení 
podmínek pro přírodní koupání u  rybníka za parkem usaze-
ním kabinek na převlékání a biologickým WC. Snad nedojde 
k  jejich devastaci, tak jak tomu již v  minulosti bylo. Neměli 
bychom také zapomínat na kulturní, společenské a  sportov-
ní akce ve městě, které jsou prostřednictvím různých organi-
zací podporovány městem. A naše plány pro letošní rok jsou 
vybudovat objekt pro školku a  jesle v současném areálu MŠ 
Lánecká, dokončit projektovou dokumentaci a  veškeré pod-
klady pro žádost o dotaci na stavbu sportovní haly (zahájení 
stavby v r. 2018), dokončit rekonstrukci sportovního areálu za 
ZŠ Komenského, připravit vyhledávací studii pro přemostění 
řeky za PENNY, dokončíme zasíťování malé průmyslové zóny 
na Rozkoši, opravíme střechu na Tureckém pavilonu, dokončí-
me rekonstrukci MŠ Na Sídlišti vč. vybavení zahrady herními 
prvky, provedeme opravu hybridního trávníku na fotbalovém 
hřišti, provedeme projektovou dokumentaci na revitalizaci 
náměstí, pokusíme se přes Czechinvest obsadit průmyslo-
vou zónu a je ještě spousta drobných běžných oprav a úprav 
v regionu, které budeme průběžně řešit. V minulém roce mne 
oslovila spousta občanů s různými připomínkami a návrhy, tak 
bych byl rád, kdyby se i nadále na mne obraceli. Ne vždy se 
všechno podaří, ale mojí snahou je pomoci, pokud to jde, tak-
že se těším na spolupráci i v novém roce.

 
Josef Hnik 

místostarosta

Rada města:
 1. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

Světlá n. S. a HC Světlá n. S. o poskytnutí dotace ve výši 
3 000 Kč.

 2. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Světlá n. S. a HC Světlá n. S. o poskytnutí dotace ve výši 
10 000 Kč.

 3. Schválila uzavření smlouvy o udělení souhlasu s užitím zvu-

kově obrazového záznamu mezi Národním filmovým archi-
vem, Praha 3 a městem Světlá n. S. za účelem užití zvukově 
obrazového záznamu – DVD s archivními filmovými mate-

riály NFA ZF 1492 v rozsahu cca 1 min – v expozici Muzea 
Světelska.

 4. Schválila ústřední inventarizační komisi k provedení řádné 
inventarizace majetků a závazků města Světlá n. S. za rok 
2016.

 5. Vzala na vědomí skutečnost, že Dům dětí a mládeže Světlá 
n. S. poukázal na účet zřizovatele (města Světlá n. S.) splátku 
poskytnuté půjčky ve výši 50 000 Kč.

 6. Schválila poskytnutí finančního daru Regionálnímu šipkové-

mu svazu Vysočina, z. s., Světlá n. S., ve výši 1 000 Kč.
 7. Schválila poskytnutí finančního daru Základní škole Světlá 

n. S., Komenského ul. ve výši 4 000 Kč.
 8. Schválila záměr zřízení ambulance odborného psychologic-

kého rodinného, rozvodového a porozvodového poradenství 
a terapie.

 9. Souhlasila s pořádáním přednášek a exkurzí vážících se ke 
Světelsku a nejbližšímu okolí spol. Editum, o. p. s., Ledeč 
n. S., i v roce 2017.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč panu 
P. T., organizátoru dvou benefičních koncertů Rybovy České 
vánoční mše v kostele sv. Václava ve Světlé n. S.

Mgr. Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 21. listopadu
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Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo návrh rozpočtu 2. oblasti na rok 2017 výstavba, 

správa a údržba majetku města – 1. část.
 2. Schválilo rozpočtové provizorium na rok 2017.
 3. Schválilo Smlouvu o zápůjčce č. 5/2016 mezi městem 

Světlá n. S. a Sportovním zařízení města Světlá nad Sáza-

vou, s. r. o.
 4. Schválila Smlouvu o zápůjčce č. 6/2016 mezi městem 

Světlá n. S. a HC Světlá n. S., z. s.
 5. Schválilo rozpočtový výhled na roky 2017–2019.
 6. Schválilo zařazení částky 300 000 Kč na konání 11. ročníku 

Folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí do rozpočtu 
města na rok 2017.

 7. Schválilo odpis pohledávky J. R., Světlá n. S., ve výši 
36 000 Kč.

 8. Vzalo na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření města za rok 2016 provedeného auditorskou 
společností EKMA HB, s. r. o., dne 23. 11. 2016.

 9. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-
stupných sportovních a kulturních podniků, včetně taneč-

ních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsa-

hu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
 10. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o době noč-

ního klidu.
 11. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-

padů.
 12. Souhlasilo se zahájením jednání ve věci prodeje jednot-

livých bytových jednotek v bytovém domě Sázavská 
č. p. 546 s nájemci bytových jednotek.

 13. Schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako prodávajícím) a manž. L. a J. R. (jako kupující-
mi) a manž. W. a M. K. (jako kupujícími) za účelem pro-

deje nově vzniklého pozemku parc. č. 926/162 o výměře 
90 m2 v obci a v katastrálním území Světlá n. S.

 14. Schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (jako prodávajícím a kupujícím) a panem 
Ing. Mgr. J. K. (jako prodávajícím a kupujícím), pa-

nem P. K. (jako prodávajícím a kupujícím) za účelem 
prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 281/4 o vý-

měře 455 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Dlužiny 
z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví 
pana Ing. Mgr. J. K. a pana P. K., dále za účelem odku-

pu odkup pozemku parc. č. 203 o výměře 302 m2 a po-

zemku parc. č. 199/2 o výměře 143 m2, vše v obci Svět-
lá n. S. a v k. ú. Horní Dlužiny, z vlastnictví pana 
Ing. Mgr. J. K. a pana P. K. do vlastnictví města Světlá n. S.

 15. Schválilo uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje po-

zemku parc. č. st. 2/4 o výměře 197 m2, pozemku parc. 
č. 20/4 o výměře 42 m2 a pozemku parc. č. 20/5 o výmě-

ře 43 m2, vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Bohuši-
ce, mezi městem Světlá n. S. (jako prodávajícím) a panem 
J. N. (jako kupujícím).

 16. Potvrdilo usnesení č. 576/2016 Rady města Světlá n. S. ze 
dne 21. 11. 2016, ve kterém RM neschválila záměr prode-

je části pozemku parc. č. 213/2 o výměře 200 m2 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S.

 17. Potvrdilo usnesení č. 577/2016 Rady města Světlá n. S. ze 
dne 21. 11. 2016, ve kterém RM neschválila záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 207/1 o výměře 240 m2 v obci Svět-
lá n. S. a v k. ú. Žebrákov u Světlé n. S.

 18. Potvrdilo usnesení č. 575/2016 Rady města Světlá n. S. ze 
dne 21. 11. 2016, ve kterém RM neschválila záměr prodeje 
částí pozemků parc. č. 525/1 o výměře 20 m2 a parc. č. 552 
o výměře 20 m2, vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Závidko-

vice.
 19. Schválilo uzavření smlouvy zakládající právo provést 

stavbu mezi městem Světlá n. S. (jednající) a společnos-

tí CRYSTALITE BOHEMIA, s. r. o., zastoupenou panem 
Luborem Cervou, jednatelem (stavebník), za účelem zří-
zení práva provést stavbu Provozní propojení výrobních 
a skladovacích budov č. p. 550 a č. p. 730 mostem.

 20. Souhlasilo s uzavřením souhlasného prohlášení o vypořá-

dání duplicitního zápisu vlastnictví id. 1/8 pozemku parc. 
č. 85/2, k. ú. Mrzkovice, mezi městem Světlá n. S. a panem 
J. K.

 21. Neschválilo odkup pozemků v areálu bývalého koupaliště 
v ul. Pěšinky od majitelů spol. R E L A X A, a. s., Ždírec.

 22. Schválilo termíny řádných zasedání ZM pro rok 2017 ná-

sledovně: 25. 1., 1. 3., 26. 4., 28. 6., 27. 9., 13. 12.
Mgr. Jan Tourek

starosta města

Zasedání zastupitelstva 7. prosince

Rada města:
 1. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru od 

obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN. 
Finanční dar bude přijat prostřednictvím Základní školy 
Světlá n. S., Lánecká a bude výhradně využit k uhrazení 
stravného ve školní jídelně pro jednoho konkrétního žáka 
ve školním roce 2016/2017. Výše daru činí 2 499 Kč.

 2. Schválila bezúplatné užívání nebytového prostoru – ob-

řadní místnosti v Domově pro seniory, Na Bradle č. p. 1113, 
Světlá n. S., a to každé čtvrté úterý v měsíci příspěvkové 
organizaci Domov Ždírec, p. o. – Alzheimer poradna Vy-

sočina.

 3. Vzala na vědomí informace o programu Prevence krimi-
nality na místní úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem 
vnitra České republiky.

 4. Vzala na vědomí Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na podporu naplňování a propaga-

ce principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vyso-

čina.
 5. Schválila pronájem nebytového prostoru místnosti č. 102 

(malá zasedací místnost) v objektu MěÚ Všeobecné zdra-

votní pojišťovně s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
 6. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-

lá n. S. (jako propachtovatelem) a společností FARMA 

Schůze rady 12. prosince
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V POLÍCH, spol. s r. o., Světlá n. S. (jako pachtýřem), 
s platností od 1. 1. 2017.

 7. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (jako propachtovatelem) a společností PODHRA-

DÍ, s. r. o., Lipnice n. S. (jako pachtýřem), s platností od 
1. 1. 2017.

 8. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem 
Světlá n. S. (jako propachtovatelem) a společností FA-

DOM, s. r. o., Dolní Město (jako pachtýřem), s platností 
od 1. 1. 2017.

 9. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (jako propachtovatelem) a panem D. B. (jako pach-

týřem) s platností od 1. 1. 2017.
 10. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem 

Světlá n. S. (jako propachtovatelem) a společností ZE-

DOM, spol. s r. o., Mrzkovice (jako pachtýřem), s platnos-

tí od 1. 1. 2017.
 11. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-

lá n. S. (jako propachtovatelem) a panem R. A. (jako pach-

týřem) s platností od 1. 1. 2017.

 12. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem 
Světlá n. S. (jako propachtovatelem) a společností Ag-

romilk, Ovesná Lhota (jako pachtýřem), s platností od 
1. 1. 2017.

 13. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (jako propachtovatelem) a společností Agropro-

dukt plus, a. s., Závidkovice (jako pachtýřem), s platností 
od 1. 1. 2017.

 14. Schválila zařazení cyklostezky jako pozemní komunikace 
do kategorie místní komunikace IV. třídy.

 15. Schválila poskytnutí finanąního daru panu J. Š. ve výši 
12 tis. Kč.

 16. Schválila poskytnutí finančního daru HC Světlá nad Sáza-

vou ve výši 10 tis. Kč.
 17. Souhlasila se zřízením sídla spolku Tenisový klub Sklo 

Bohemia Světlá n. S. v budově Sportovního centra Pěšin-

ky, Světlá n. S.

Mgr. Jan Tourek

starosta města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 
a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku (dále jen „vyhláška“)

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém za-

sedání dne 7. 12. 2016 usnesením č. 122/2016 usneslo vydat 
na základě ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Podmínky pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, tanečních zábav 
a diskoték a jiných kulturních podniků
1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včet-

ně tanečních zábav, plesů a diskoték, lze provozovat pouze 
v době od 08:00 do 24:00 hodin, v období od 1. 5. do 30. 9. od 
08:00 do 02:00 hodin následujícího dne, přičemž musí být re-

spektována doba nočního klidu.
2. Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav, plesů a diskoték v sále Spo-

lečenského domu ve Světlé nad Sázavou není časově omezeno, 
ale i zde musí být respektována doba nočního klidu.

Čl. 2 Ohlašovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v článku 1 je povinen ohlásit 

nejméně 10 dnů před jeho konáním Městskému úřadu ve Svět-
lé nad Sázavou (ke splnění ohlášení je možno využít tiskopis 
v Příloze č. 1 této vyhlášky):
 a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého 

pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalé-

ho pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, 
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za 
tuto právnickou osobu jedná,

 b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu 
a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

 c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
 d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob 

jejich označení,

 e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní 
spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel pod-

niku tuto osobu určí,
 f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo 

stavbu, kde se má podnik konat,
 g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způ-

sob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena 
a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

 h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s od-

pady vzniklými při pořádání akce1),
 i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními práv-

ními předpisy v oblasti požární ochrany2).

Čl. 3 Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města 

č. 5/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukon-

čení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podni-
ků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, ze dne 
12. 12. 2012.

Čl. 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vy-

hlášení.

Mgr. Jan Tourek, starosta

Josef Hnik, místostarosta

Poznámky:
1) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-

rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-

ších předpisů; obecně závazná vyhláška města č. 3/2008, 
Požární řád města Světlá nad Sázavou; Nařízení kraje Vyso-

čina č. 2/2004,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet 
osob.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění vyhláška 
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání 
dne 7. 12. 2016 usnesením č. 124/2016 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zně-

ní pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-

ní pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):

Čl. 1
Čl. 4 Vyhlášky č. 2 /2015 se mění takto:
(1) Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:
a) z částky 43 Kč za kalendářní rok a

Obecně závazná vyhláška č.  3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o době nočního klidu
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání 

dne 7. 12. 2016 usnesením č. 123/2016 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá-

vaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimeč-

ných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.

Čl. 2 Omezení činností
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 ho-

din. 

Čl. 3 Stanovení výjimečných případů, při 
nichž se doba nočního klidu nevymezuje 
(1) Doba nočního klidu se nevymezuje v těchto výjimečných 

případech:
a) pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku,
b) pro noc z 30. dubna na 1. května kalendářního roku, 
c) ve dnech konání sportovního festivalu Slackline,
d) ve dnech konání hudebního festivalu Sázavafest,
e) ve dnech konání Svatováclavské pouti.
(2) Informace o konkrétním termínu konání akcí, uvedených 

pod písm. c), d) a e) tohoto článku, bude zveřejněna městským 
úřadem a na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. 

Čl. 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyhlášení.

Mgr. Jan Tourek, starosta, Josef Hnik, místostarosta

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
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▶

Upozornění na obnovení žádosti  
na městský byt do konce ledna 2017
Všem, kteří mají na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou poda-

nou žádost o přidělení městského bytu, připomínáme, že od 2. 1. 2017 
do 31. 1. 2017 je stanoven termín pro obnovení této žádosti.

Obnovení žádosti je možné písemně, případně osobně u sl. Kubíko-

vé, pokladna MěÚ. Neobnovené žádosti budou automaticky vyřazeny 
z evidence.

Dále upozorňujeme, že 18. 10. 2016 vstoupilo v platnost nové znění 
Zásad pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku města 
Světlá nad Sázavou. Tento dokument společně s žádostí na městský 
byt je k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách Města Světlá 
nad Sázavou (Městský úřad – Odbory městského úřadu – Odbor fi-

nanční – Formuláře).
Kristýna Kubíková,

úředník FO , bytová agenda

Z finančního odboru

b) z částky 497 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na 
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu činily: 3.407.420,39 Kč a byly rozúčtovány 
takto:

Náklady 3.407.420,39 Kč děleno 6 855 osob (6 664 – počet osob 
s pobytem na území obce + 191 – počet staveb určených k indivi-
duální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba) = 497 Kč.

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlast-
nictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

Mgr. Jan Tourek, starosta, Josef Hnik, místostarosta

Rozvod rodičů nezletilých dětí
Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hlubo-

ce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho ob-

novení. Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, 
soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte 
v době po rozvodu manželů. V praxi to znamená, že musí proběh-

nout dvě soudní řízení:
• řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu 

(úprava péče a výživy)
• řízení o rozvodu manželství rodičů nezletilých dětí

Nejprve je tedy nutné podat k soudu návrh na úpravu poměrů 
(péče a výživy) na dobu po rozvodu manželství, teprve poté návrh 
na samotný rozvod manželství. Je možné rovněž podat oba návrhy 
současně, soud nejprve rozhodne o úpravě poměrů a teprve poté 
přistoupí k samotnému rozvodu manželství – vždy se však jedná 
o dva návrhy, nelze je sloučit do jednoho soudního řízení.

Jsou dvě možnosti, jak zahájit řízení o úpravě péče a výživy ne-

zletilého dítěte:
 1) Manželé se shodnou, sepíší společně návrh a předloží ho sou-

du ke schválení. Soud však tuto dohodu schválit nemusí, po-

kud by bylo zřejmé, že dohodnutý rozsah výkonu rodičovské 
odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

 2) Manželé se neshodnou, návrh podá jeden z nich a druhému 
bude následně tento návrh zaslán k vyjádření.

Aktualizované vzory různých variant návrhů (dle konkrétní 
rodinné situace) naleznete na webových stránkách města Světlá 
nad Sázavou: www.svetlans.cz – Městský úřad-Odbory městské-

ho úřadu – Odbor sociálních věcí – Dokumenty – Aktuální vzory 
podání a návrhů k soudu nebo Městský úřad – Sociálně-právní 
ochrana dětí – Vzory aktuálních podání a návrhů k soudu.

Pokud rodiče nezvládnou návrh sepsat sami, poskytne jim bez-

platně pomoc okresní soud formou sepsání návrhu do protokolu. 
Rodiče se mohou obrátit s žádostí o sepsání návrhu a popřípadě 
i následné zastupování na některou advokátní kancelář. Zde se 
však již jedná o placenou službu. Tato volba je vhodná, pokud 
v souvislosti s rozvodem manželství bude náročné řešení majetko-

vého vypořádání společného jmění manželů.

Bc. Olga Forejtová
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Změna pravidel pro poskytování 
a zprostředkování spotřebitelského úvěru
Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotře-
bitelském úvěru. Změna se dotkne i živnostenského zákona, 
jelikož poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvě-
ru se stává činností vyloučenou ze živnostenského podnikání.

Oprávnění k této činnosti bude nebankovním subjektům 
nově udělovat Česká národní banka (ČNB), které je zároveň 

svěřen i dohled nad celým trhem se spotřebitelskými úvě-
ry. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona 
o spotřebitelském úvěru oprávněn poskytovat nebo zprostřed-

kovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského opráv-

nění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského 
oprávnění do doby, než ČNB rozhodne o jeho žádosti o udělení 
oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 měsíců ode dne na-

bytí účinnosti zákona. To však jen za předpokladu, že žadatel 
o povolení podá u ČNB žádost do 3 měsíců ode dne naby-
tí účinnosti zákona (tj. do 1. 3. 2017). Marným uplynutím 

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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▶

Přehled činnosti odboru stavebního 
úřadu a územního plánování 
V dnešním příspěvku přinášíme souhrnnou informaci o práci 

Odboru stavebního úřadu a územního plánování a o výsledcích 
jeho činnosti v roce 2016 v porovnání s předchozím rokem 2015.

Na úvod několik základních údajů.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování má za úkol vy-

konávat státní správu na úseku územního plánování, stavebního 
řádu, památkové péče, vyvlastňovacího úřadu a evidence váleč-

ných hrobů. Územně působí pro třicet dva obcí Světelska a Ledeč-

ska (území Obce s rozšířenou působností Světlá n. S.) z hlediska 
územního plánování, památkové péče a vyvlastňování a pro čtr-
náct obcí Světelska z hlediska stavebního řádu. 

Na úseku územního plánování lze konstatovat, že pokrytí 
územními plány na území Obce s rozšířenou působností Světlá 
n. S. je v rámci Kraje Vysočina i ČR na velmi dobré úrovni. Z tři-
ceti dvou obcí jich má dokončen územní plán již třicet, jedna obec 
ještě pořizuje a jedna obec zatím nezahájila pořizování územního 
plánu. Mimo této práce zajišťuje náš úřad i zpracování a aktuali-
zaci Územně analytických podkladů pro celé území ORP Světlá 
n. S., které se využívají pro územně plánovací činnost a pro rozho-

dování v území. Ke konci minulého roku byla dokončena již čtvrtá 
úplná aktualizace.

Přehled činnosti stavebního úřadu:
rok 2015 rok 2016

Celkový počet podání v agendě stavebního úřadu 417 435

Povolení užívání staveb pro bydlení ve Světlé n. S. 5 5

Povolení užívání staveb pro rekreaci ve Světlé 
n. S.

0 1

Povolení užívání ostatních staveb ve Světlé n. S. 16 14

Povolení užívání staveb pro bydlení v místních 
částech Světlé n. S.

5 1

Povolení užívání staveb pro rekreaci v místních 
částech Světlé n. S.

0 1

Povolení užívání ostatních staveb v místních 
částech Světlé n. S.

5 3

Povolení užívání staveb pro bydlení v ostatních 
obcích POU Světlá n. S.

16 7

Povolení užívání staveb pro rekreaci v ostatních 
obcích POU Světlá n. S.

2 0

Povolení užívání ostatních staveb v ostatních 
obcích POU Světlá n. S.

13 9

Nově povolené stavby pro bydlení ve Světlé n. S. 2 5

Nově povolené stavby pro rekreaci ve Světlé n. S. 0 0

Nově povolené stavby pro bydlení v místních 
částech Světlé n. S.

2 1

Nově povolené stavby pro rekreaci v místních 
částech Světlé n. S.

0 1

Nově povolené stavby pro bydlení v ostatních 
obcích POU Světlá n. S.

8 12

Nově povolené stavby pro rekreaci v ostatních 
obcích POU Světlá n. S.

3 1

Na úseku památkové péče spočívá naše činnost hlavně v do-

zoru nad způsobem ochrany památkového fondu v památkově 
chráněném území v městské památkové zóně vyhlášené v Ledči 
n. S. a v zajištění ochrany dalších kulturních památek na území 
obce s rozšířenou působností při obnově těchto objektů, nebo je-

jich kulturního prostředí. 
Vydaná závazná stanoviska orgánu státní památkové péče podle 

zákona č. 20/1987 Sb.
rok 2015 rok 2016

Celkový počet podání v agendě památkové 
péče

54 69

Závazná stanoviska vydaná k obnově kultur-
ních památek

28 26

Závazná stanoviska vydaná k činnostem na 
území městské památkové zóny Ledeč n. S.

19 28

Prací vyvlastňovacího úřadu je vedení řízení při omezení, nebo 
převedení vlastnických práv ze soukromých osob na veřejné sub-

jekty při realizaci veřejně prospěšných staveb. V předchozích dvou 
letech nevedl náš odbor žádná řízení.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Území obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou 
(tmavá oblast)

této lhůty živnostenské oprávnění k poskytování nebo zpro-
středkování spotřebitelského úvěru zaniká.

Žádosti je možné podávat od 1. 12. 2016 dle pokynů, které 
jsou zveřejněny na internetových stránkách ČNB.

http://www.cnb.cz/cs/dohled_ financni_trh/vykon_dohledu/
povolovaci_schvalovaci_rizeni/poskytovatele_spotrebitelske-

ho_uveru/index.html.
O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti 

bude rozhodovat ČNB ve správním řízení ve lhůtě 15 měsíců.
Závěrem podotýkáme, že výše uváděné změny se netýkají 

jenom živnostníků s živnostenským oprávněním k dosavadní 
vázané živnosti s předmětem podnikání „Poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru“, ale z důvodu šir-
šího vymezení této činnosti v zákoně č. 257/2016 Sb., oproti 
dosavadní úpravě, dopadají i na poskytování nebo zprostřed-

kování úvěru v rámci živnosti volné (obory č. 47 „Zprostřed-
kování obchodu a služeb“ nebo č. 70 „Služby v oblasti ad-
ministrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy“. V rámci volné živnosti proto bude možné nadá-
le poskytovat nebo zprostředkovávat pouze takové úvěry, 
které nejsou spotřebitelským úvěrem ve smyslu zákona 
č. 257/2016 Sb.

Lenka Smítková
úředník OSŠaŽ
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Bezplatný zpětný odběr pneumatik
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo seznam veřejných 

míst, kde jsou v rámci zpětného odběru bezplatně od občanů 
odebírány vysloužilé, upotřebené pneumatiky. Seznam je vydán 
k 1. 9. 2016 a je přehledně tříděn podle jednotlivých měst. Pneu-

matiky jsou odebírány bez nároku na úplatu, bez požadavku na 
koupi nové pneumatiky či jiné služby a bez rozdílu jejich značky 
nebo typu.

Poslední prodejce by měl konečného uživatele informovat o nej-
bližším místě zpětného odběru.

Seznam najdete na: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/
odber_pneu/$FILE/OODP-MZO_PNEU-01092016.pdf případně 
se můžete informovat na odboru životního prostředí na Městském 
úřadu Světlá n. S., p. Gögeová, telefon 569496644, e-mail: gogeo-

va@svetlans.cz. Dle uvedeného seznamu je nejbližší místo zpětné-

ho odběru pneumatik v Havlíčkově Brodě a v Humpolci.
Tím, že předáte upotřebené pneumatiky na místo zpětného od-

běru k dalšímu využití nebo likvidaci, šetříte životní prostředí 
a podílíte se na čistotě našeho okolí.

Jitka Gögeová, DiS., referent OŽP

Z odboru životního prostředí

Dopravní přestupky za rok 2016
Odbor dopravy v letošním roce, který se blíží ke svému konci, 

řešil 311 přestupků na úseku dopravy. Řidičů, kteří jeli bezpro-

středně po požití alkoholického nápoje, bylo celkem 19 a 4 řidiči 
byli pod vlivem jiných návykových látek (drogy). Za tato porušení 
zákona byly vysloveny zákazy řízení a uloženy pokuty v rozmezí 
od 2 500 do 50 000 Kč. Jako nepoučitelní jsou řidiči – cyklisté „al-
koholici“ a cyklisté pod vlivem „drog“. Počet těchto přestupců byl 
v letošním roce celkem tři. Řidičů, kteří se při kontrole přes výzvu 
odmítli podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyli ovlivně-

ni alkoholem, bylo 7. Velký problém, na který jsem již několikrát 
ve svých článcích upozorňoval, je řízení bez řidičského oprávnění, 
i když jsou zde vysoké sankce, tedy 25 000–50 000 Kč a zákaz čin-

nosti od jednoho roku do dvou let. Tohoto protiprávního jednání se 
dopustilo 12 „řidičů“, z toho 3 mladiství. Porušení rychlosti ať již 
v obci, či mimo ni bylo celkem 104. Z toho byli 2 opravdu „rych-

lí řidiči“, tedy tito řidiči jeli v obci o 40 km/h více a mimo obec 
o 50 km/h více. O „parkování“ nebo porušení ustanovení § 25 za-

stavení a stání zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-

nikacích, by mohl být samostatný článek. Světlá n. S. jako město 

tento problém má minimálně a to díky dobré práci městské policie. 
V Ledči nad Sázavou je trochu jiná skutečnost a „parkování“ zde 
bylo porušeno v 82 případech, které řešil náš odbor, ale toto číslo 
není konečné a další případy řešila Policie ČR na místě blokově. 
Dále pak v letošním roce se poprvé objevuje přestupek jízda na 
červenou, tedy kdy vjíždí řidič na železniční přejezd v případech, 
kdy je to zakázáno. Tito řidiči „HAZARDÉŘI“, kteří hrají ruletu 
se svým životem i s životy ostatních účastníků silničního provozu, 
byli na náš úřad oznámeni ve čtyřech případech. Příčinou doprav-

ních nehod, které řešil náš odbor, bylo ve velké míře nedání před-

nosti v jízdě, vjíždění na pozemní komunikaci, jízda křižovatkou, 
odbočování a rychlost jízdy, předjíždění. Těchto dopravních nehod 
bylo celkem 21. Tato čísla neslouží k vystrašení řidičů a účastníků 
silničního provozu, ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon tu 
není, aby nás omezoval, ale chránil a jeho porušováním nevysta-

vuji riziku jen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Do 
nového roku bych chtěl popřát všem zdraví a řidičům klid při říze-

ní vozidel a rozvahu.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Vloupání do vozidla 
Dne 14. 12. bylo v 08:00 hod. na Obvodní oddělení Světlá nad 

Sázavou nahlášeno vloupání do osobního motorového vozidla 
v Lipnici n. S. Dosud neznámý pachatel se doposud nezjištěným 
způsobem bez zjevného užití násilí vloupal do vozidla zn. Škoda 
Felicia a z vozidla následně odcizil autorádio a tablet. Tímto jed-

náním způsobil majiteli vozidla celkovou škodu ve výši nejméně 
7 000 Kč.

Rušení nočního klidu 
V průběhu měsíce prosince hlídka PČR Obvodního oddělení 

Světlá nad Sázavou opakovaně vyjížděla v nočních hodinách na 

oznámení o údajném rušení nočního klidu v restauračním zařízení 
POHODA ve Světlé n. S., ul. Sázavská. Tyto prostory má v proná-

jmu „Klub labužnických pohodářů“. Zasahující hlídka PČR vždy 
na místě rušení nočního klidu po 22:00 hod. vyřešila a následně 
byla věc řádně evidována jak přestupek proti občanskému souži-
tí a veřejnému pořádku. Celá věc byla po zpracování v zákonné 
lhůtě oznámena k dalšímu projednání na příslušný správní orgán 
Městského úřadu ve Světlé n. S.

npor. Bc. Luboš Pejchar
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie ČR Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti 
za měsíc prosinec 2016 

Z činnosti městské policie

Městská policie v  listopadu 2016 řešila celkem 60 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 56 
přestupků, 4 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních 
orgánů.  Provedli jsme odchyt 2 psů, oba jsme předali majitelům.  Provedli jsme tři měření rychlosti vozidel. 

Zdeněk Novák, velitel MP
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Z HIStORIe
Kronika obce Dolní Březinky se zpracování granátů věnuje na 

několika místech. První místní kronikář Václav Kostelecký, který 
byl sám majitelem brusírny skla v Dolní Březince, uveřejnil výňa-

tek z pamětí své matky Marie Kratochvílové (1850–1931), dcery 
Antonína Kratochvíla, majitele brusírny granátů v č. p. 12:
„Můj tatínek měl menší brusírnu granátů, v níž nacházeli skrom-

ný výdělek lidé z celé vesničky. Brousili granáty tyrolské (vodáky), 
orientálské dopravované k nám až z Indie, české od Turnova. Po-

tok poháněl kolem od celé brusírny, velké brusy z hořického pís-
kovce se točily a u každého seděli obyčejně dva až tři lidé a brou-

sili granáty nasazené na dřevěných držátkách (kytcetlích), napřed 
je po  jedné a potom při druhé straně přibrušovali  (rundírovali). 
Zručnější dělníci vybrušovali hrany a pak obyčejně ženy dělnice 
hrany leštily (pulírovaly). Hotové granáty byly zase dány vrtačům, 
kteří je na zvláštním ručním zařízení provrtávali, aby se mohly na-

vlékati na šňůrku z hedvábí a jako ozdoba žen hlavně kolem krku 
nositi. Tatínek dojížděl se svými výrobky do světa, prodával je a ze 
stržených peněz živili se všichni. Jak pan mistr, jak mu všichni ří-
kali, tak také jeho dělníci.“

Zmíněné ruční vrtání granátů popisuje velice podrobně další, již 
třetí dolnobřezinský kronikář Josef Novák.
„Kulatá  dřevěná  tyčinka  asi  15 cm  dlouhá  byla  opatřena  na 

koncích hroty ze železného drátu. Jeden drátěný hrot byl na konci 
rozříznut a vsazen do něho úlomek diamantu, upravený do tvaru 
půlměsíce velikosti odpovídající průměru vrtané dírky.

Vybroušený granát se položil na desku pracovního stolku a ze 
stran upevnil. Hrot tyčinky bez diamantu byl vložen asi do středu 
pravítka, jehož jeden konec byl volně vsazen do dřevěného sloup-

ku na desce stolku a druhý konec pravítka vrtač rukou přidržoval.
Hrot tyčinky s diamantem se položil na granát. Pohyb tyčinky 

prováděl  vrtač  proutkem  opatřeným  provázkem  v  podobě  luku. 
Provázek byl kolem tyčinky jednou omotán tak, že při pohybu, jako 
když řeže ruční pilou dříví, tyčinka se sem a tam otáčela a její hrot 
opatřený diamantem vrtal v granátu dírku. Vrtané místo na gra-

Co říkají kroniky o broušení granátů (II)

nátu se zakapávalo dřevěným olejem. Když byla dírka v granátu 
asi v polovině, vrtač granát obrátil a pokračoval ve vrtání z druhé 
strany, až byl granát provrtaný.

Při vrtání bylo nutné lehce rukou vládnout, a proto si vrtač za-

věšoval ruku do potřebné polohy na provázek, upevněný ke stropu 
světnice nad pracovním stolkem.“

Tímto primitivním způsobem, který nám připomíná techniku 
pravěkých lovců, se granáty vrtaly od 18. až do 20. století. Kroni-
kář vzpomíná i na posledního březinského vrtače granátů.
„Poslední, kdo se této práci věnoval, byl zedník Antonín Dušátko, 

syn Josefa a Antonie Dušátkových, bývalých vrtačů granátů. Na-

učil se doma od rodičů vrtání granátů a zřídil si v č. p. 10 živnost 
vrtání garnátů a drahokamů. Poslední cena za vyvrtání jedné dír-
ky bala 1,50 Kčs. Průměr dírky ½ mm, délka dírky 3 mm. Cena při 
dírce delší a širší byla poměrně větší. Vrtal hlavně pro obchodníky 
do Turnova, ale protože práce bylo málo, živnost v roce 1948 zru-

šil…“
Josef Böhm

Foto: Jiří Víšek

V ruinách bývalé brusírny v Horních šlejfernách můžeme  
ještě dnes vidět zbytky hřídele vodního kola

Stalo se

V Čechách

• před 920 lety počátkem roku 1097 byl klášter v Sázavě 
předán benediktinským mnichům, v Čechách tak zanik-
lo poslední centrum staroslověnského písemnictví

• před 190 lety v lednu 1827 začal v Praze vycházet vědec-
ký „Časopis Společnosti Vlasteneckého museum v Če-
chách“ (od r. 1831 Časopis Českého muzea), který vychází 
dodnes; jeho prvním redaktorem byl František Palacký

• před 40 lety 12. ledna 1977 bylo zveřejněno prohlášení 
Charty 77, občanské iniciativy, která kritizovala nedodr-
žování lidských práv v tehdejší ČSSR; její signatáři byli 
režimem pronásledováni

Ve světě vědy a techniky

• před 740 lety v roce 1277 je doložen v Praze u Strahova 
větrný mlýn, což je patrně nejstarší doklad využití větr-
né síly u nás

• před 210 lety v roce 1807 Američan Robert Fulton vyko-
nal s úspěchem plavbu dlouhou 150 mil po řece Hudson 
se svým parníkem „Clermont“

Ve Světlé nad Sázavou

• před 560 lety v roce 1457 byl Burian Trčka z Lípy na 
Světlé n. Sáz. jmenován nejvyšším zemským písařem 
a v témž roce vyslán s poselstvem k francouzskému krá-
li Karlovi VII.  pro nevěstu pro krále Ladislava Pohrobka; 
Karlov ve Světlé prý pojmenoval Trčka právě na počest 
Karla VII.

• před 110 lety 7. ledna 1907 začala výuka v měšťanské 
školy dívčí ve Světlé nad Sázavou

Josef Böhm
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MC Rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 15:00–18:00 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s  dětmi pro 
všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

Velice se na Vás těšíme!

https://www.facebook.com/materskecentrum.rolnicka

 

ŠkOlStví

13. 12. 2016 jako každý rok i letos si žáci připravili program 
a výrobky na „Vánoční dílničky“ pro děti z mateřských škol.  

Odpoledne proběhlo „Vánoční setkání u stromečku“ pro ro-

diče a přátele školy  s vystoupením pěveckého sboru 1. stupně  
doplněného recitací, dramatizací a tanečním vystoupením 
žáků, kde si všichni užili předvánoční atmosféru. Vyzdobenou 
školu obdivovali rodiče i děti.

Učitelé a žáci 1. stupně ZŠ Komenského
Foto: Hana Kasalová

Advent na 1. stupni ZŠ komenského
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V sobotu 26. 11. 2016 se v prostorách DDM Praha 2 konalo 
už podesáté finále Mistrovství ČR v deskových hrách. Sjelo se 
sem celkem 130 hráčů z celé republiky, kteří se kvalifikovali 
z krajských přeborů. Soutěžilo se ve hrách Rummikub, Quarto 
a Quoridor.

Děti ze školního klubu ZŠ Komenského ve Světlé n. S. se 
soutěže zúčastnily již popáté. Přes oblastní a krajské kolo se do 
celonárodního finále probojovalo 7 soutěžících. Ti v Praze do-

sáhli nečekaných úspěchů. Získali celkem 3 zlaté medaile (ze 
šesti možných v dětských kategoriích), jednu stříbrnou a jednu 
bronzovou medaili. Kraj Vysočina se tak stal nejúspěšnějším 
regionem letošního ročníku (především díky dětem ze Světlé) 
a dokonce byl vytvořen i historický rekord v počtu získaných 
medailí pro jeden kraj.

V letošním roce se mistrovství zúčastnilo po celé ČR kolem 
20 000 soutěžících. Vítězové jednotlivých kategorií byli odmě-

něni krásnými deskovými hrami, v následujícím roce se však 
bude v kategorii dospělých hrát dokonce o postup na mistrov-

ství světa v Jižní Americe, což jistě přispěje k ještě větší účasti.
Jiřina Semrádová
Foto: Jan Prášek

Senzační úspěch žáků ZŠ komenského

Zleva: Jaroslava Zástěrová, Petr Proněk, Robin Kolář,  
Daniel Janák, Kristýna Proňková

První adventní úterý (29. 11. 2016) zamířili žáci osmých a de-

vátých tříd ze ZŠ Lánecká do světové metropole hudby, kultury 
a architektury – do Vídně. Vídeň je hlavním městem Rakouska. 
Vídeň je dále i největším městem tohoto státu – žije zde 1, 8 mil. 
obyvatel (což znamená, že každý čtvrtý občan Rakouska žije 
právě ve Vídni).

Náš výlet začal srazem v 5:10 u místních skláren, kde na nás 
už čekal luxusní autobus společnosti STUDENT AGENCY. 
Nejvíce byli všichni spokojeni s FREE WIFI, sluchátky a zabu-

dovanými tablety. Za Brnem se k nám přidala delegátka Janič-

ka, která nás obohatila mnoha důležitými informacemi a celou 
Vídní nás provedla.

Po čtyřech hodinách jízdy nás vídeňská metropole přivíta-

la slunečným počasím. Vydali jsme se na několikahodinovou 
procházku historickým jádrem města. Naše túra začala u zá-

mečku Belveder, prošli jsme zahradami až ke kostelu Karla Bo-

romejského, dále jsme šli kolem Státní opery, prohlédli jsme si 
ulici Kärtnerstrasse. Touto ulicí jsme došli k chrámu svatého 
Štěpána, kde jsme měli dlouho očekávané osobní volno. Naše 
procházka pokračovala k císařskému paláci Hofburg, kolem 
budovy Parlamentu a na závěr jsme navštívili vánoční trhy, kde 
jsme ochutnali rakouské speciality a nakoupili dárečky domů. 
Trasa dlouhá 12 kilometrů nás celkem unavila, tak jsme uvítali 
příjezd žlutého autobusu. Kolem 15:00 jsme odjeli z centra Víd-

ně do slíbeného Primarku. V obchodním domě jsme prohlédli 

Adventní putování do předvánoční vídně
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obchody, omrkli rakouskou módu a utratili poslední eura. Ko-

lem šesté hodiny jsme vyrazili zpět do České republiky.
Zahraniční exkurze se nám moc líbila a těšíme se na příští 

rok do slibovaných Drážďan. Děkujeme tímto všem učitelům, 
rodičům a agentuře STUDENT AGENCY, že nám umožnili 
prožít tento zážitek.

Žáci 8. A ze ZŠ Lánecká
Foto: Žaneta Slezáková
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V prvním pololetí školního roku 2016/2017 se světelské DDM 
zapojilo hned do několika postupových soutěží probíhajících 
po celé ČR. Zúčastněné děti byly velmi úspěšné a moc hez-

ky reprezentovaly nejen DDM, ale i město Světlá n. S. Proto-

že některá kola těchto soutěží ještě stále probíhají, chystáme 
pro vás souhrn výsledků do dalších čísel Zpravodaje. Dům dětí 
a mládeže pořádá tradiční karneval v tělocvičně ZŠ Lánecká, 
a to v sobotu 21. ledna 2017 od 15 hodin. Během karnevalu se 
můžete těšit na řadu soutěží.

Stále přijímáme zájemce do kroužků DDM, aktualizova-

ná nabídka kroužků a přihláška jsou ke stažení na webových 
stránkách DDM.

Kdo chce jet s námi v létě k moři do Chorvatska, může 
se přihlásit, informace na tel. čísle 737 710 312. Jedná se 
o pobytový zájezd na 10 dní do lokality Pakoštane v termí-
nu 11. 8. – 20. 8. 2017, cena 7 600 Kč s polopenzí, ubytování 

v apartmánech vily Elka. Přihlášku lze vyzvednout v DDM 
vždy v pondělí a ve středu odpoledne do 17 hodin, anebo stáh-

nout na internetových stránkách DDM.
Pro všechny děti od šesti let a starší, které chtějí jet na letní 

tábor a rády by si pobyt na táboře vyzkoušely pouze na ně-

kolik dní, nabízíme týdenní letní tábor na chatě Doubravka 
ve Zdobnici v Orlických horách, a to v termínu 30. 6. 2017 – 
7. 7. 2017. Na cestu kolem světa společně vyjedeme hned po 
vysvědčení. Cena tábora je 2 800 Kč. Přihlášky jsou od led-

na k dispozici v DDM a také ke stažení na našich webových 
stránkách.

Chystáme také příměstský tábor, a to v termínu 
10. 7. – 14. 7. 2017 v DDM Světlá nad Sázavou. Předběžná cena 
je 1 400 Kč.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

DDM Světlá nad Sázavou

Klienti komunitního bydlení Domova Háj ve Světlé n. S. vy-

rábějí v rámci sociálně terapeutické dílny spoustu výrobků 
z keramiky, bavlnek, proutí nebo dřeva. Jedním z takových 
výrobků je textilní hračka koník. Zatímco košíky umí plést 
pouze dva klienti, na výrobě koníků se podílejí úplně všichni. 
S podporou pracovníků vznikají pod jejich rukama rozmanité 
druhy – bělouši, vraníci i puňtouši a zebry. Můžeme vyrobit 
koníka přesně podle vašeho přání.

V Jindřichově Hradci na Fakultě managementu VŠE Praha 
vznikl před lety divadelní spolek s názvem FAMA. Vloni před 
vánocemi měla v aule školy divadelní premiéru pohádka S čer-
ty nejsou žerty. Zatímco do filmu není problém obsadit živé 
koně, tak na jeviště je dostanete těžko. Moje dcera, dlouholetá 
členka spolku, dostala roli princezny Angeliny a právě ji na-

padlo obsadit naše koníky jako herce. 
Všichni známe scénu z filmu, kdy mlynář Petr Máchal za-

chraňuje princezny na vyjížďce, kterým se splašili koně. Právě 
v této scéně hráli koníci hlavní roli. Studenti si určitě vzpo-

mněli na svoje dětství, protože to zahráli tak, jakoby si právě 

hráli. Koníci tak dokázali, že jsou skvělou hračkou nejen pro 
děti, ale i pro dospělé.  

Text a foto: M. Božejovská

koníci z komunitního bydlení na „divadelních prknech“ 

Dne 22. 11. jsme strávili odpoledne při příjemné hudbě v po-

dání pana Sukdoláka a pana Somberga na naší pravidelné Ka-

várničce.
Naši psí kamarádi z canisterapeutického sdružení Kamarád 

nás přišli navštívit dne 23. 11. Obyvatelům se věnovali celé od-

poledne.
Ve čtvrtek 24. 11. jsme měli plné ruce práce s pečením vá-

noček a jablkového štrúdlu na slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu, které se uskutečnilo před naším domovem v pátek 
25. 11. Na tuto akci byli pozváni rodinní příslušníci našich 
klientů. Z našeho pohledu se akce zdařila. Lidí přišel dostatek. 
Koledy v podání našich klientů se také velmi líbily. Vánočka, 
jablkový štrúdl a punč všem přítomným chutnal. Vzhledem 
k tomu, že se akce podařila, určitě z ní do příštích let zavedeme 
tradici.

V pondělí 28. 11. se uskutečnila poslední přednáška le-

tošního 10. ročníku naší Univerzity slunečního věku. Ten-

tokrát byl přednášejícím kastelán hradu Lipnice Bc. Marek 
Hanzlík a téma přednášky znělo Podlipnické kostely. Panu 
Hanzlíkovi touto cestou děkujeme za jeho krásnou a pouta-

vou přednášku.
V adventním čase jsme také nezaháleli a pekly se u nás per-

níčky, linecké cukroví, vanilkové rohlíčky, na řadu přišlo i ne-

pečené cukroví a celý domov se rozzářil vánoční výzdobou. 
Také jsme se zúčastnili Mikulášských trhů, kde si někteří z vás 
mohli zakoupit výrobky z dílny našich klientů nebo klientů 
z denního stacionáře.

V úterý 13. 12. nás svým vánočním představením přišel po-

těšit folklorní soubor Škubánek. Za milé a krásné vystoupení 
děkujeme.

Z domova pro seniory
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kultuRA
kulturní zařízení kytICe připravuje

28. února od 19 hod. v divadelním sále 

koule
Pavla Tomicová jako atletická královna Milena už chřestí svými 
zlatými šperky a blíží se k Vám. Explozivní story o mistrovství 
světa, o zvedání trakařů i prvních lásek, o osudovém lyžařském 
kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích… ano, i o se-
tkání s nedostižnou legendou Radmilou…

A k tomu všemu zpívá LIVE Karel Hála, doktor Cvach míchá 
anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje o pionýrském od-
znáčku v intimních partiích a Štěpánka Haničincová pomáhá 
čertíku Bertíkovi odvelet do pekel soudruhy Husáka a Štrou-
gala… Když přidáte navíc srdceryvnou výpověď zfetované la-
boratorní myši, dojde vám jedno: Pokud rozhlasová verze způ-
sobila pobouření, tak divadelní verze opupínkuje celou českou 
kotlinu!!!

Předprodej vstupenek probíhá v  Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. Vstupenky je možné rezervo-
vat i online na www.kyticesvetla.cz.

Ve čtvrtek 15. 12. se u nás konalo slavnostní zakončení 
10. ročníku Univerzity slunečního věku. Jako tradičně se pře-

dávaly diplomy, medaile a tradiční Sborník. Oceněno bylo také 
šest studentů, kteří naši univerzitu navštěvují již celých 10 let. 
Součástí slavnostního zakončení bylo i povídání o Vánocích 
v podání paní Jiřiny Roženské z Městské knihovny ve Světlé 
n. S. a odpoledne nám svou hudbou zpestřil opět pan Sukdolák 
a pan Somberg.

Za celé Sociální centrum města Světlá n. S. vám ještě jed-

nou přejeme co nejpodařenější start do nového roku. Děkujeme 
všem, kteří nás jakkoli podpořili, ať už finančně, věcně nebo 
třeba přiložili ruku k dílu. Děkujeme i za každé milé slovo nebo 
kladné hodnocení naší práce. Díky také patří všem, kteří o kli-
enty Sociální centra pečují a vytváří svým přístupem atmosfé-

ru domova.
Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Monika Kremlová
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Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.

zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na před-
stavení Hálkova divadla Nymburk

PeRNíkOvÁ CHAlOuPkA
Známá česká pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Jeníček 
a Mařenka vyrůstají v chudé rodině. Maminka jednoho 
dne děti pošle do lesa na jahody. Děti se ztratí a již za tmy 
se dostanou před chaloupku zlé čarodějnice...

Divadelní sál ve Světlé n. S. 
v pátek 20. ledna od 9 hod.

Vstupenky za 50 Kč je možné zakoupit půl hodiny před za-
čátkem představení v pokladně kina.

14. ledna – 21. února 2017 v Galerii Na Půdě

Uvidíte ukázky prací žáků a pedagogů keramických a kovář-
ských oborů Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad 
Sázavou. Keramický ateliér bude prezentovat Bc. Petra Sedl-
majerová a její žáci učňovských a uměleckořemeslných oborů 
a žáci oboru restaurování skla a keramiky z VŠCHT. Kovářský 
ateliér vám představí ak. soch. Jan Tomešek a jeho žáci. Kro-

mě jiných bude vystavovat práce, na kterých se kombinuje kov 
se sklem, jako zvláštní kategorii kovářských výrobků, která je 
specialitou naší školy.

Od jara roku 2015 škola pořádá v Kamenosochařském stře-

disku v Lipnici nad Sázavou akce, které se zaměřují na výzkum 
vypalování keramiky v polní peci. Pro polní výpaly zvolili pec 
milířovitého typu. Na chystané výstavě si můžete kromě běž-

ných keramických výrobků prohlédnout právě výrobky pálené 
v milířích, tzn. technologií starou několik tisíc let.

výstava uŽIteČNÉ PŘeDMětY? 

Plesy v tanečním sále

13. ledna – maturitní 
Hraje: SPC z Krnova 
Pořadatel: tř. 2.P – SOŠ, Světlá n. S.

21. ledna – hasičský 
Hraje: E.M.I.L. z Havlíčkova Brodu 
Pořadatel: SDH Světlá n. S.

27. ledna – maturitní 
Hraje: KH Band z Kutné Hory  
Pořadatel: tř. 4.V – SOŠUP, Světlá n. S.

  3. února – maturitní 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: 4.E – SOŠ, Světlá n. S.

11. března – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

17. března – absolventský večer 
Slavnostní rozloučení žáků devátých tříd ze ZŠ v Komen-
ského ul. Začátek je v 17 hod. 
Hrají: Jiří Doležal a Zdeněk Coufal 
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

15. dubna – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.
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Ač v některých městech a obcích rozsvěcují své vánoční stro-

my již o prvním adventním víkendu, Světlá n. S. si tuto radost 
tradičně schovává na předvečer svátku sv. Mikuláše. Na pondělí 
5. prosince byl připraven bohatý program, jehož vyvrcholením 
bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Od ranních hodin 
probíhal na náměstí před radnicí vánoční jarmark s množstvím 
stánků, kterým vévodily ty s nabídkou jmelí, punče a medovi-
ny. Novinkou pro letošní rok byla interaktivní výstava Poznávej 
se! V tanečním sále vznikla herna pro děti i dospěláky, kde si 
všichni mohli vyzkoušet spoustu zajímavých činností, napří-
klad posedět si na hřebících, zahrát si zvukové pexeso nebo 
změřit sílu svého stisku. Největším tahákem, a nejen pro Světe-

láky, bývá o Mikulášském dni návštěva pekla ve středověkém 
podzemí. Zájem byl opět takový, že se vstup do podzemí za 
čerty musel vystát ve frontě čekajících. Děti se mohly jít ohřát 
do vestibulu kinosálu, kde Divadlo eMILLIon představilo čino-

herně loutkovou pohádku Čert a Káča. Po skončení pohádky se 
herci proměnili v anděly na chůdách a vyrazili si s návštěvní-
ky trhů zazpívat koledy. V posledních letech si značnou oblibu 
získalo pouštění ořechových skořápek se svíčkami v kašně na 
náměstí, nazvané Světýlka naděje, které doprovázely vánoč-

ními koledami děti z folklorního souboru Škubánek. Pěvecké 
sbory ZŠ Lánecká Zvoneček a Zvonek dokázaly svým vystou-

pením opět zaplnit kostel sv. Václava. Před osmnáctou hodinou 
se prostranství před kostelem zcela zaplnilo lidmi, čekajícími 
na rozsvícení stromu. Nejprve se představili mladí trubači Zá-

kladní umělecké školy Světlá nad Sázavou a potom již přišel 
očekávaný slavnostní okamžik. V doprovodu andělů přišli sta-

rosta města Jan Tourek a světelský kněz P. Tomáš Fiala. Oba 
pozdravili všechny přítomné, především děti, popřáli všem 
občanům města krásné Vánoce, kněz vánoční strom posvětil 
a nejvyšší představitel města za společného odpočítávání dětí 
rozzářil krásně ozdobený vánoční strom. Na bohatém progra-

mu vydařeného Mikulášského dne se vedle Kulturního zařízení 
města Světlá nad Sázavou KyTICe podílely město Světlá n. S., 
ZŠ Komenského, ZŠ Lánecká, ZUŠ a Římskokatolická farnost. 
Vánoční strom, jako každoročně, postavili a vyzdobili pracov-

níci TBS Světlá n. S.
Text: jiv

Foto: Jiří Víšek, KyTICe

Mikulášský den s rozsvícením vánočního stromu
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Město Světlá n. S. se již počtvrté zapojilo do unikátního pro-

jektu redakcí regionálních Deníků Česko zpívá koledy a bylo 
tak ve středu 14. prosince jedním ze sedmi set padesáti míst 
v republice, kde si přišli lidé společně zazpívat známé vánoč-

ní koledy. Ve všech místech se začalo ve stejný čas, přesně 
v 18 hodin, a tak byl vytvořen ohromný pěvecký sbor, podle 
statistiků čítající 120 000 osob. Koledy Nesem vám noviny, Na-

rodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční 
hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí si přišlo 

na světelské náměstí k radnici společně s redaktory Havlíčkob-

rodského deníku a dětským folklorním souborem Škubánek 
zazpívat asi sto malých i velkých zpěváků. Celé to příjemné 
předvánoční zpívání končilo milým potleskem, když vlastně 
všichni účinkující tleskali sami sobě, a jak na závěr pronesl 
vedoucí havlíčkobrodské redakce Jaromír Kulhánek, největší 
část potlesku patří souboru Škubánek a jeho vedoucí paní Evě 
Pejchalové.

Text a foto: jiv

u radnice opět zněly koledy

Především díky smíšenému pěveckému sboru Gaudeamus mů-

žeme každoročně o vánočních svátcích u nás ve Světlé n. S. sly-

šet kouzelnou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. A že její 
poslech neomrzí, to potvrdily o 2. svátku vánočním hned dva 
koncerty v kostele sv. Václava, při kterých byl vždy plný „dům 
boží.“ Jak bývá tradicí, na úvod přednesl Gaudeamus za řízení své 
sbormistryně Petry Špačkové několik koled a potom se již chrá-

mem rozezněly známé tóny Rybovy mše. Letošní provedení mělo 
skutečně špičkové sólové obsazení, jaké by mohla Světlé závidět 
mnohá renomovaná hudební pódia. Tenor zpíval teprve čtyřia-

dvacetiletý sólista Metropolitní opery v New Yorku a Bavorské 
státní opery v Mnichově Petr Nekoranec. Basový part již tradičně 
přednesl držitel Ceny Thálie a sólista Opery Národního divadla 
v Praze Pavel Vančura. Soprán zpívala studentka Konzervato-

ře Pardubice Kristýna Kůstková, která již několikrát účinkovala 
v pražském Národním divadle a v červnu 2016 úspěšně debuto-

vala v Kouzelné flétně Moravského divadla Olomouc. Altové sólo 
znělo v podání laureátky Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v kategorii Operní naděje, absolventky Pražské konzer-
vatoře Marie Svobodové. Od dirigentského pultu obě provedení 
České mše vánoční řídil bývalý sbormistr sboru Gaudeamus, hu-

dební skladatel a nyní student známé hudební univerzity Institute 
of Music v americkém Clevelandu Jiří Trtík. Hudební doprovod 
obstaral orchestr studentů Pražské konzervatoře. Oba koncerty 
měly jedno společné, jejich emocionální tečkou byla nejznámější 
česká koleda Narodil se Kristus Pán a po té posluchači odměnili 
účinkující dlouhotrvajícím aplausem vestoje. Krásným humani-
tárním počinem organizátorů obou koncertů bylo, že veškerý zisk 
ze vstupného věnovali neonatologickému centru havlíčkobrodské 
nemocnice na zakoupení tlakového holtru pro monitorování krev-

ního tlaku u novorozených dětí.
Text a foto: jiv

Rybova mše patří tradičně k vánocům ve Světlé

Společné foto sólistů: zleva Petr Nekoranec, Kristýna 
Kůstková, dirigent Jiří Trtík, Marie Svobodová  

a Pavel Vančura

Zleva sólisté Petr Nekoranec a Pavel Vančura
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Beletrie
Michal Březina: 
Měsíční deník 
– Právě se vám dostává do ruky naprosto autentický deník, 

zachráněný díky obyčejnému rohlíku. Sepsal ho býva-

lý žoldák Marcel Šebesta, toho času námezdní dělník na 
Měsíci. Jeho slovník je natolik specifický, že rozesměje 
i žirafu, takže vám hrozí vážné následky: 1) Potrháte se 
smíchy a budete potrhaní. 2) Měsíc pro vás už nikdy ne-

bude ta nudná koule, která vám každý večer svítí do okna. 
3) Jednou provždy vás přejde chuť na rohlík.

Věra Kadlecová: 
Panenka 

– Mladá žurnalistka Beata se po rozvodu nastěhuje zpět ke 
své matce a chce napsat svůj první literární počin. Vy-

bere si k tomu skutečný příběh bývalé narkomanky Evy, 
která všemi opuštěná žije s duševní poruchou v sanato-

riu zbavená svéprávnosti. Beata nedbá varování své mat-
ky, ani výhrůžek Eviny dcery Ester a odjíždí vstříc velké 
výzvě. 

Harper Lee: 
Postav hlídku 
– Šestadvacetiletá Jean Loiuse Finchová (Čipera) se vrací 

z New Yorku do Maycombu v Alabamě, aby navštívila 
svého stárnoucího otce Atticuse. Doma zjišťuje, jak se 
její město i blízcí lidé pod tlakem politických i rasových 
motivů změnili. Najednou se jí začnou vybavovat vzpo-

mínky na dětství a to, čemu vždy věřila, se začíná drolit. 

Paullina Simonsová: 
Ledové objetí 
– Ledové objetí je příběh čtyř přátel z Dartmouthské kole-

je v New Hampshiru. Kristina, Albert, Jim a Constance, 
všichni z bohatých rodin, před sebou nic neskrývají, spo-

lečně tráví volný čas a užívají si studentský život. Ale jen 
do chvíle, kdy je na pozemku univerzity nalezeno nahé 
tělo Kristiny zaváté sněhem. 

Radka Třeštíková: 
Bábovky 
– Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom romá-

nu. Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdi-
nek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist 
ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, 
jeden vede ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení 
a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, 
takový už je život.

Tim Weaver: 
Není cesty zpět 
– Měl to být skvělý večírek, jenže když Emily Kaneová do-

razí ke své sestře Carrie, objeví jen prázdný dům. Večeře 
se vaří na sporáku, televize je zapnutá. Carrie, její man-

žel a dvě dcery jsou pryč. Policie nad záhadou brzy zlomí 
hůl, a tak Emily nezbývá, než se obrátit na svého bývalé-

ho přítele Davida Rakera, který se specializuje na pátrání 
po nezvěstných. 

Naučná literatura
Václav Cílek: 
Co se děje se světem? 
– Geolog a oceňovaný esejista Václav Cílek je známý tím, 

že se k aktuálním problémům světa dokáže vyjádřit nad-

časově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vti-
pem i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější kniha je 
typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny 
našeho světa vlivem klimatických změn a migrační vlny, 
ale ve skutečnosti se autor soustřeďuje především na to, 
jak si v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně.

Pavla Jazairiová: 
Příběhy 
– Nová kniha známé novinářky a cestovatelky Pavly Jaza-

iriové zavádí čtenáře na tři kontinenty: do jihoamerické 
Kolumbie, do Indie a také do dvou evropských velkoměst, 
Paříže a Říma. Ve všech případech přináší osobní svě-

dectví o tom, co utváří tamní životní styl – ať už jsou 
to dějiny, přírodní podmínky nebo společenské zvyklos-

ti. Nepředkládá hotové soudy, vždy ponechá na čtenáři, 
jaký názor si vytvoří.

Knihy pro děti a mládež
Francoize Boucherová: 
Kniha o rodičích
– Naprosto originální kniha, díky které zjistíš, že i když tě 

rodiče strašně štvou, má to svůj důvod. Mají tě totiž rádi 
a jediné, co jim na srdci leží, je tvoje nekonečné štěstí. 
Fakt, nekecáme!

Daniela Krolupperová: 
Jak Bubáček potkal Bubáka 
– Další příběh Bubáčka, skřítka Myšošlapa a Lukáše. Jed-

noho dne odjede Lukáš na školní výlet a malí kluci zů-

stanou doma sami. Ráno je probudí ostrý přísný hlas. Ve 
dveřích stojí něco velkého, nehezkého a ukřičeného. Bu-

bák!

Lauren Magazinerová: 
Horší než čarodějnice jsou už jenom králíci 
– Rupert bydlí ve městě, kde se to čarodějnicemi jen hem-

ží. I když mu všichni zakazují, aby se k nim přibližoval, 
nemůže si pomoct. Prostě ho fascinují! Když pak narazí 
na inzerát, že se hledá čarodějnický učeň, neváhá a oka-

mžitě odpoví.

Radomír Socha: 
Jak skřítkové a děti chránili les 
– V lese, o který se starají skřítkové, se všem donedávna 

dobře žilo. Lidé tam rádi chodili na procházky i na hou-

by. Ale potom si tichý les vyhlídli nezvaní hosté, a ničili, 
co se dalo. Nešťastní obyvatelé si nevěděli rady. A tak je 
lesní knížepán poslal za skřítkem Ohnivcem a houbalkou 
Čaromilou. Ti už s těmi rošťáky pěkně zatočí!

Eva Kodýmová

Nabídka knih na zimní večery
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CO vÁS ZAJíMÁ

Ještě máme na jazyku chuť vanilkových rohlíčků, doznívá 
vánoční nálada, tělo se vzpamatovává z lukulských hodů a le-

nošení. Hlava se děsí z „neuvážených“ novoročních předsevze-

tí. Přestáváme kouřit, začínáme hubnout, cvičit atd. Jednoduše 
řečeno typický začátek nového kalendářního roku. Doufáme, 
že jste do něj vykročili pravou nohou, nálada je optimistická, 
chmury zahnány. Jak praví psychologové, štěstí vám nikdo 
nedá, to si musíte najít sami v sobě. My vám můžeme být nápo-

mocny tím, že vám naservírujeme knižní lahůdky, které se na 
duši rozplynou tak, jako na jazyku ty nejlepší lahůdky.

Knihovna vás i v tomto roce přivítá s otevřenou náručí. Ne-

jen v lednu na vás budou čekat knižní novinky. Během roku při-

pravujeme pro naše čtenáře celou řadu akcí. Na únor avizujeme 
besedu s lékařkou a spisovatelkou MUDr. Marií Svatošovou. 
V březnu nocování pro čtenářský dorost, v květnu slavnostní 
pasování malých čtenářů, školákům chystáme pravidelné bese-

dy v průběhu celého roku a pro všechny, kteří mají šikovné ruce, 
tvořivé výtvarné dílny. O všech akcích budete včas informová-

ni nejen zde, ale i na našem webu!
Děkujeme, vám za hojnou přízeň v roce 2016 a doufáme, že 

v letošním roce se řady čtenářstva ještě rozšíří a že se s vámi 
budeme i nadále setkávat u nás v knihovně.

Vaše knihovnice

I v roce 2017 jsme tu pro vás

V pondělí 28. listopadu dopoledne se na světelském náměstí 
Trčků z Lípy na prostranství mezi radnicí a kostelem sv. Václava 
odehrálo po několik let se opakující zajímavé představení. Pra-

covníci TBS Světlá nad Sázavou přivezli na speciálně upraveném 
automobilu velký stříbrný smrk a pomocí obřího jeřábu jej usadili 
do předem připraveného otvoru v zemi. Potom strom ozdobili svě-

telnými ozdobami, aby se v předvečer svátku sv. Mikuláše rozzářil 
a přinášel sváteční vánoční náladu všem obyvatelům města. Strom 
neputoval na náměstí z daleka, necelý kilometr z Lánecké ulice. 
Městu ho darovala paní Daňková. Stříbrný smrk zasadil přibližně 
před pětačtyřiceti lety známý světelský řezník a uzenář pan Jo-

sef Kukal. Paní Daňková, nevlastní dcera pana Kukala, se svěři-
la: „Věřím, že by měl, stejně jako moje maminka, radost z toho, že 
strom poslouží dobré věci a bude lidem přinášet radost. Bylo ho 
potřeba skácet, při každém větším větru hrozil jeho pád na dům.“

Text a foto: jiv

vánoční strom ze Světlé pro Světlou
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V posledním listopadovém 
dnu byla u Čertova mostu 
v zámeckém parku insta-

lována socha čerta, kterou 
autor nazval „Peklo chce 
Tebe!“ Z hořického pískov-

ce ji vytvořil Nicolas Vrána, 
jehož návrh zvítězil v sou-

těži, kterou loni na podzim 
vyhlásilo město Světlá. Sou-

těže se zúčastnilo dvanáct 
studentů 3. a 4. ročníku 
ateliéru Kamenosochařství 
/ Zahradní architekt Umě-

leckoprůmyslové akademie 
Světlá n. S. a jejich soutěžní 
návrhy byly od 14. prosince 
do 17. ledna prezentovány ve 
vestibulu radnice na skupi-
nové výstavě s názvem Čert.

Autorovi sochy pomáhali 
s instalací pracovníci světel-
ských Technických a byto-

vých služeb a mohutný jeřáb 
firmy MONTRAZ.

Text a foto: Jaroslav Vála

Čert u Čertova mostu

Jedním z bodů bohatého programu Mikulášského dne 2016 
bylo v pondělí 5. prosince odpoledne slavnostní odhalení his-

toricky první sochy v zámeckém parku. Od toho dne zdobí 
prostor břehu kamenné propasti pod Čertovým mostkem čert 
a vůbec nepůsobí strašidelně. Naopak svým potutelným úsmě-

vem a ukazovákem zabodnutým před sebe působí docela vesele. 
O odhalení sochy se postarali ředitel uměleckoprůmyslové aka-

demie Jindřich Vodička a místostarosta Světlé n. S. Josef Hnik.
Text a foto: jiv

Slavnostní odhalení sochy čerta v zámeckém parku

Hlavní výtvarník akademie Milan Krajíček, autor sochy čerta 
Nikolas Vrána, pedagog akademie oboru kamenosochařství 
Marek Škubal, ředitel školy Jindřich Vodička, místostarosta 

Josef Hnik a ředitelka kulturního zařízení města  
Jana Kupčíková

Účastníci slavnostního odhalení sochy čerta
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Dne 4. 12. navštívil naši náves Mikuláš se svým doprovodem. 
Vše začalo v 16. hodin, byl mrazík a sluníčko ještě trochu hřá-

lo, ale vzápětí ho vystřídal pěkný mráz. I přes to jsme se sešli 
v hojném počtu.

Pro dospělé byl v místní hospůdce k dispozici svařák, hrály 
se koledy, u kterých děti zdobily stromeček, pálily prskavky 
a povídaly básničky.

Ty nejzlobivější soukali čerti do pytlů – ale nakonec všechny 
zůstaly u svých rodičů.

Touto akcí zahajujeme tradici, v které budeme pro veliký 
úspěch pokračovat. Zároveň děkujeme všem zúčastněným i di-
vákům.

Text a foto: Dagmar Chládová

Mikulášská nadílka v lipničce

Vánoční poselství světu, všem lidem dobré vůle, jako symbol 
přátelství, naděje a míru získává na síle. Vždyť 10. prosince se 
ve Vídni při jeho předání sešlo na 1000 skautů z 20 zemí Evro-

py a podle slov organizátorů z veřejnoprávní rakouské televize 
ORF a rozhlasové stanice z Lince putoval plamínek zažehnutý 
v místě narození Ježíše Krista Betlémě do třiceti evropských 
zemí a též do Evropského parlamentu. 17. prosince ho brněn-

ští skauti rozváželi vlaky Českých drah po celé naší republice 
a rychlíkem č. R988 Brno – Praha se dostalo i k nám do Světlé 
nad Sázavou. Pokladní stanice paní Ladislava Metálová pře-

vzala světlo od skautů do lucerny a přinesla do výpravní budo-

vy nádraží, kde si ho mohli všichni zájemci připálit a přinést do 
svých domovů, aby jim ozdobilo slavnostní štědrovečerní stůl.

Text a foto: jiv

Světlá opět přivítala Betlémské světlo

Pokladní stanice Ladislava Metálová přebírá od skautů 
plamínek Betlémského světla

Výpravčí Milan Sika vítá Betlémské světlo na půdě světelské 
stanice

Nejen pro světelské farníky
Se zájmem jsem si v zářijovém čísle Světelského zpravodaje mi-

nulého roku 2016 přečetla příspěvek o týdenním táboru farnosti 
v Želivě. Ráda bych připomněla jednu zajímavost. Na zdi v křížo-

vé chodbě želivského kláštera najdete dlouhý seznam několika set 
jmen kněží a řeholníků internovaných zde v 50. letech minulého 
20. století totalitním režimem. Mezi jmény objevíte také jméno 
posledního dosud žijícího pamětníka, a to bývalého světelského 
děkana P. Karla Exnera.

S městečkem Želiv, jeho klášterem i okolím jsou spjaty životní 
osudy P. ThLic. Marka Marcela Šavela, někdejšího světelského 
faráře, s nímž jsem jako badatelka spolupracovala v letech 2007–
2014. Jeho památce je věnován můj nejnovější příspěvek ve vlas-

tivědném sborníku Havlíčkobrodsko nazvaný Několik slov o bet-

lému děkanského kostela ve Světlé 
nad Sázavou.

Věřím, že moje krátké pojednání 
přispěje k povědomí o této, ve sta-

vu torza se nacházející památce, na 
jejíž vystavení se rok co rok všichni 
těšíme. Zveřejněno je s laskavým 
souhlasem současného duchovní-
ho správce farnosti P. Tomáše Fialy.

Nejnovější číslo vlastivědného 
sborníku Havlíčkobrodsko je k do-

stání v Muzeu Vysočiny v Havlíč-

kově Brodě.
Mgr. Alena Křivská

Foto: Ing. František Aubrecht

Z naší farnosti
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Galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově si již získala mezi 
obdivovateli umění věhlas svými hodnotnými výstavami. Další 
takovou úspěšnou byla od 19. listopadu do 23. prosince výstava 
akademického malíře Jaroslava Panušky. Šest desítek obrazů, 
převážně vypůjčených ze soukromých sbírek, je průřezem jeho 
celoživotní tvorby. Že uznávaný malíř pochovaný na světel-
ském hřbitově patřil k našemu regionu, potvrzuje na několika 
vystavených obrazech jeho oblíbený dub nebo zřícenina hra-

du Lipnice a vesnické domky v Kochánově. Výstava pořádaná 
u příležitosti vydání knihy RNDr. Jaroslava Valečky o životě 
a díle Jaroslava Panušky je v krátkém čase jeho návratem do 
Goltzovy tvrze. V roce 2012 totiž byla v této galerii rozsáh-

lá společná výstava dvou významných autorů první poloviny 
20. století Jaroslava Panušky a Ludvíka Kuby.

Text a foto: jiv

Obrazy Jaroslava Panušky v Golčově Jeníkově

Lyžování patří mezi nejrozšířenější zimní sporty, leč v po-

sledních letech mu v našich nadmořských výškách počasí příliš 
nepřeje. Stále častěji se musí lyžaři spoléhat na umělý sníh. Je 
tomu tak i v lyžařském areálu na Kadlečáku. Výroba umělé-

ho sněhu vyžaduje chladné počasí, k tomu ještě dostatek vody 
a elektřinu na její čerpání a pohon sněžných děl. To vše by bylo 
málo, nebýt dobrovolné obětavé práce členů Lyžařského klu-

bu Kadlečák. Odpracované hodiny při zasněžování, zejména 
v nočních hodinách, počítají každoročně na stovky. Letošní ly-

žování na Kadlečáku začalo až na třetí pokus se zasněžováním. 
Teprve na přelomu starého a nového roku se počasí umoudřilo, 
přišly mrazy, ty umožnily rozhrnout nahromaděný umělý sníh 
po celé sjezdovce a 1. ledna dopoledne tak odstartovala již se-

dmatřicátá lyžařská sezona na Kadlečáku.
Text a foto: jiv

A přece se lyžuje

 Lyžařský vlek na Kadlečáku využívají malí i velcí lyžaři Umělý sníh vyrábí i dvě moderní zasněžovací tyče

Členům LK slouží k zasněžování dvě sněžná děla
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Světelské nádraží mezi nejhezčími
Na podzim se konal již desátý ročník soutěže o titul Nejkrás-

nější nádraží České republiky, do kterého to světelské nomino-

vala jedna dobrá duše. Široká veřejnost měla možnost hlasovat 
do 10. října 2016 a zvolit tak naše nejhezčí nádraží. Organi-
zátorům se sešlo 6276 hlasů a 2713 z nich rozhodlo, že letoš-

ní titul Nejkrásnější nádraží ČR 2016 získalo nádraží Mimoň 
a obdrželo tak 11. listopadu v Senátu ČR Cenu generálního ře-

ditele Správy železniční dopravní cesty Pavla Surého. Porota 
dále udělila titul Pohádkové nádraží stanicím Nová Paka město, 
Rovensko pod Troskami a kavárně Káva s párou v Litoměři-
cích. Vedle toho byla udělena zvláštní ocenění deseti nádražím, 
která se dostala hlasováním až do finále soutěže. A v této de-

sítce vedle stanic Martinice v Krkonoších, Mimoň, Nepomuk, 
Ploskovice, Stochov, Vodňany, Zábřech na Moravě, Zubrnice 
a Uherský Brod bylo též naše nádraží Světlá n. S. Světelské 
nádraží si pozornost zasluhuje právem. Ne každý ví, že bylo 
17. února 2011 prohlášeno kulturní památkou Ministestva kul-
tury a je zařazeno v památkovém katalogu Národního památ-
kového ústavu s poznámkou: Výpravní budova byla postavena 
v 70. letech 19. století podle typového projektu pro železniční 

stavby Rakouských drah. Přitom měla nádražní budova před 
několika lety namále. To když Regionální správa majetku Brno 
vybrala budovu světelského nádraží k zateplení a tím by byla 
zničena její historická podoba. Nakonec k tomuto kroku díky 
nesouhlasu města nedošlo a budova si tak zachovala svůj ráz 
a snad i díky tomu se naše nádraží dostalo až do finále soutěže 
O nejkrásnější nádraží ČR.

Text a foto: jiv

víte, že...

Ne, nebude řeč o starém 
slamníku, jehož nesnadnou 
likvidaci vylíčil Jan Neruda 
ve svém slavném fejetonu. 
To jsem si jenom ne příliš 
nápaditě vypůjčil jeho název 
pro likvidaci zapeklitějšího 
odpadu než je štrozok, a sice 
použitého potravinářského 
oleje z domácnosti.

Někdo jej na zahrádce při-
lévá do kompostu, jiní ho 
vylévají do kanálu, do WC 
či dokonce do kuchyňského 
dřezu. Možná nevědí, možná 
jenom tuší, že si tím do bu-

doucna připravují horké chví-

le. Po nalití použitého oleje do WC nebo dřezu dochází k jeho 
ochlazení odpadní vodou a k vysrážení tuků, které se v od-

padním potrubí postupně usazují, a je jen otázkou času, kdy 
v domácnosti dojde k zanesení či zalepení odpadního systému.

Jak tedy zní odpověď na otázku v titulku? Kam s ním? Mů-

žete jej samozřejmě odvézt do sběrného dvora na Rozinov, ale 
nyní je tu i mnohem jednodušší řešení. Vhoďte ho v uzavřené 
PET lahvi do označené separační nádoby, kterou pracovníci 
Technických a bytových služeb Světlá nad Sázavou umístili 
Na Bradle u prodejny COOP Diskont a oni zajistí jeho ekolo-

gickou likvidaci.
A když už jsme u sběrných nádob, víte, že jsou v našem 

městě instalovány také kontejnery na sběr kovového odpadu? 
Jeden najdete rovněž Na Bradle u prodejny COOP Diskont, 
další jsou v Sázavské ulici u čp. 598 a u sokolovny v Čapkově 
ulici.

Text a foto: Jaroslav Vála

kam s ním?
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Nezvyklý pohled se naskytl třiadvacátého listopadu na zce-

la vypuštěnou jedenáctihektarovou vodní nádrž Kristiánku na 
Žebrákovském potoce, která je zdrojem pitné vody pro Světlou 
nad Sázavou. Po devětadvaceti letech provozu si toto vodní dílo 
včetně úpravny vody vyžádalo rekonstrukci, proto ho jeho pro-

vozovatel akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod zcela vypustil. Stalo se tak po dlouhých osmnácti letech, 
proto byli všichni zainteresovaní právem zvědaví, jaké rybí bo-

hatství Kristiánka ukrývá. Narostlí tolstolobici jakoby se vy-

smívali rybářům, že se vzali malé podběráky, kapitální kusy 
candátů, amurů, štik a cejnů potvrzovaly, že si nádrž dlouho 
nelovila. Kaprů bylo méně, vyloveni byli také dva sumci, ten 
větší měl přes metr. Že je v Kristiánce čistá voda, potvrdila 
početná kolonie raka říčního.

Text a foto: jiv

vodní nádrž kristiánka ukázala své dno

146 m dlouhá a 8 m vysoká hráz vodní nádrže Kristiánka

Raci jsou indikátorem čistoty vody a v Kristiánce jich bylo 
hodně

Jeden z kapitálních kusů candáta

Když je nádrž plná, je hloubka vody u hráze 6,80 m

Vylovení tolstolobici nebyli žádní drobečkové
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SPORt
Hokejové utkání krajské ligy mužů HC Světlá n. S. – HC 

Hlinsko bylo krásnou charitativní akcí pro dětské domovy 
v Humpolci a Nové Vsi u Chotěboře. Jak oznamovaly plakáty 
předem, mělo první utkání nadstavbové části KHL svůj název 
Plyšákový večer. Diváci byli vyzvání, aby si na stadion přinesli 
různé plyšové hračky a po vstřelení prvního gólu domácích je 
vhodili na ledovou plochu a ty potom skončí u dětí v obou jme-

novaných dětských domovech. Slavnostní atmosféru navodili 
při zahajovací buly hokejová legenda František Musil a světel-
ský místostarosta Josef Hnik. Domácí hokejisté nechali diváky 
čekat hodně dlouho. Teprve ve čtvrté minutě druhé třetiny hra-

jící trenér Jakub Kořínek odšpuntoval svým gólem z přihrávky 
Radima Křišťana opravdovou plyšákovou smršť. Ledovou plo-

chu zasypala plyšová zvířátka všech podob a velikostí. Utkání 
bylo na čas přerušeno, než hráči dorosteneckého týmu seberou 
všechny plyšáky do igelitových pytlů a odnesou z plochy. Ply-

šáci nebyly jediným darem pro děti z dětských domovů, hokejo-

vý klub HC Světlá nad Sázavou se rozhodl, že oběma dětským 
domovům věnuje polovinu z vybraného vstupného. Na vstup-

ném bylo vybráno 20 400 Kč, a tak zástupci dětských domovů 
obdrželi darovací šeky v hodnotě 5 100 Kč. Zápas v normální 
hrací době skončil nerozhodně 2:2, když druhý gól Světlé vstře-

lil Ondřej Urban (asistence Jan Kubát). Přišlo tedy na řadu pro-

dloužení, ve kterém opět Jakub Kořínek rozhodl svým druhým 
gólem o vítězství domácích 3:2.

Text: jiv
Foto: Jan Borek

led v Pěšinkách zasypaly plyšové hračky
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LIGA SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2016/2017 
V pokračování šipkové ligy družstev Vysočiny jsou na tom 

po jedenácti odehraných kolech skvěle oba týmy světelských 
Melounů. V 1. lize Melouni A vedou soutěž s šestibodovým 
náskokem před obhájcem titulu a sedminásobným vítězem 
ligy Tajfunem Darts Havlíčkův Brod, třetí jsou aktuálně Ban-

diti Humpolec. Halůzáci Světlá jsou na pátém místě a Lepáci 
Pohoda pak na poslední desáté pozici. Ve druhé lize Melouni 
B okupují nejvyšší příčku o 3 body před brodským Bowlingem 
a rezervou Tajfunu. Bodování 1. ligy momentálně vévodí Filip 
Menšík (Banditi Humpolec), druhý je Martin Rosenberg (Me-

louni) a třetí Václav Vacek (Halůzáci). Ve druhé lize je v čele 
bodování Bohumil Pleskač (Tajfun Darts B), nejlepší ze světel-
ských hráčů pak Dominik Novotný a Lukáš Vrána (oba Melou-

ni B) shodně na sedmém místě. 
Začala i soutěž Pohár ligových družstev kde se prvně utkají 

týmy druhé ligy. Do bojů se ze světelských týmů zapojili pouze 
Melouni B a to vítězně, když ve čtvrtfinále porazili nováčka 
ligy ŠK Horní Krupou 21:14. V semifinále II. kategorie je čeká 
tým Smrťovka Havlíčkův Brod a doufejme, že to bude utkání 
vítězné. Finalisté pak postupují mezi ostatní prvoligové týmy, 
které soutěž rozehrají po Novém roce.

Podrobné informace, tabulky, výsledky, novinky apod. na-

leznete na webových stránkách soutěže www.hlv-sipky.cz.

1. liga

Družstvo
Počet 

kol
V VP PP P Body

1. Melouni Světlá n/Sázavou 11 9 1 1 0 30

2. Tajfun Darts Havlíčkův Brod 11 8 0 0 3 24

3. Banditi Humpolec 11 7 1 0 3 23

4. Kačeři Humpolec 11 7 0 1 3 22

5. Halůzáci Světlá n/Sázavou 11 7 0 0 4 21

6. XXXL Kostky Havlíčkův Brod 11 5 0 1 5 16

7. DC Buldoci Knyk 10 4 0 0 6 12

8. Klobáci Ledeč n/Sázavou 10 2 0 0 8 6

9. Diamonds Team Koňkovice 11 1 1 0 9 5

10. Lepáci Pohoda Světlá n/Sáza-

vou
11 1 0 0 10 3

2. liga

Družstvo
Počet 

kol
V VP PP P Body

1. Melouni B Světlá n/Sázavou 11 9 0 0 2 27

2. Bowling Havlíčkův Brod 11 8 0 0 3 24

3. Tajfun Darts B Havlíčkův Brod 11 7 0 1 3 22

4. D.C. Goblins Humpolec 10 5 0 1 4 16

5. Caffé Bar Darts&Fun Havl. Brod 10 5 0 0 5 15

6. ŠK Horní Krupá 11 4 1 0 6 14

7. Kladiváři Havlíčkův Brod 10 4 0 1 5 13

8. Smrťovka Havlíčkův Brod 10 4 0 0 6 12

9. Nerozhodní Rafani Přibyslav 11 3 0 0 8 9

10. Božíci Žolík Havlíčkův Brod 11 1 2 0 8 7

VYSOČINA TOUR 2017
Pokračuje také největší seriál šipkových turnajů na Vysočině 

s názvem Vysočina Tour a ve Světlé se hraje v Pivním Baru 
Meloun každou středu od 18:30 hodin. Aktuálně vedoucím 
hráčem místního žebříčku je Jaromír Váňa (Halůzáci Světlá), 
na druhém místě je Petr Malinský (Melouni Světlá), který je 
zároveň v čele celkového žebříčku, a třetí Josef Málek (Klobáci 
Ledeč). Nejlepší mezi ženami je momentálně Lucie Barešová 
na pátém místě, jak v místním, tak i v celkovém žebříčku. Vý-

sledky z turnajů ze všech hracích míst, žebříčky atd. naleznete 
na www.vysocina-tour.cz.

VI. POHÁR STAROSTY MĚSTA
Poslední listopadovou sobotu se v Pivním Baru Meloun ko-

nal již šestý ročník šipkového turnaje, dnes již tradiční Pohár 
starosty města Světlá. Hráli se turnaje dvojic, jednotlivců a do-

provodný turnaj. Pro nejlepší hráče byly připraveny poháry, 
medaile a spousta věcných a konzumačních cen pro každého 
hráče v turnaji.

Opět byl na programu jako první turnaj dvojic ve hře 501 
Double Out Liga, do kterého se přihlásilo celkem 14 párů. 
Bronzovou medaili vybojovali Halůzáci Miroslav Fialka a Ja-

romír Váňa, kteří podlehli v boji o finále s Melouny Ondřejem 
Barešem a Martinem Rosenbergem. Finále tak bylo výslovně 

„domácí“, jelikož ze strany neporažených čekali Petr Malinský 
s Dominikem Novotným, kteří nakonec své finále vyhráli 2:1 
a zvítězili v celém turnaji bez jediné porážky. Ondra s Marti-
nem tak obhájili druhé místo z loňského ročníku, naopak Petr 
s Dominikem se mohli radovat ze svého prvního vítězství.

Turnaj jednotlivců ve hře 501 Double Out byl plný zvučných 
jmen, od obhájců předchozích vítězství až po nové hráče, kteří 
měli teprve překvapit. Na zlatý hattrick útočil Václav Vacek 
ml., ale jeho cesta skončila již v osmifinále turnaje, kde pod-

lehl pozdějšímu vítězi. Další obhájce z prvních dvou ročníků 
Jaromír Váňa obsadil pěkné páté místo spolu s překvapením 
turnaje Václavem Vackem starším. Těsně pod stupni vítězů 
a tedy „bramboru“ bral Josef Rezek. Na pěkném třetím místě 
se umístil Zdeněk Davčík z Prahy. Ve finále se o titul rvali nej-
lepší domácí hráč Petr Malinský a jeho vyzyvatel David Nedó 
z týmu K26 Praha. Turnaj nakonec vyhrál po dlouhém boji 
David, který Petra porazil po výsledcích 3:1 a 3:2. Stal se tak 
celkově čtvrtým vítězem tohoto turnaje. Nejlepší ženou turnaje 
se stala Lucie Barešová, také hráčka domácích Melounů. Nej-
lepších náhozů jsme viděli dohromady pět – první bingo hodil 
Jaromír Váňa, který jich zároveň hodil nejvíce spolu s Ond-

řejem Barešem. Nejvyšší zavření předvedl David Nedó, jenž 
zavřel krásných 129 bodů.

V doprovodném turnaji tzv. Openu ve hře 301 Master Out 
zvítězila po skvělém výkonu Lucie Barešová, která ve finále 
porazila Miroslava Fialku, na bronzové pozici se pak umístil 
Lukáš Vrána a nepopulární čtvrté místo obsadil Filip Zavadil.

Velké poděkování patří všem zúčastněným hráčům a také 
těm, kteří turnaj pravidelně podporují: Michal Meloun a per-
sonál Pivního Baru, Glasspo-Pospíšil Světlá nad Sázavou, Ga-

latek a.s. Ledeč nad Sázavou a v neposlední řadě město Světlá 
nad Sázavou. Moc děkujeme za Vaši důvěru a již teď připra-

vujeme další ročník, který bude doufejme s rekordní účastí. Ať 
to lítá…

Ondřej Bareš

Šipky
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A družstvo stolních tenistů TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. se 
v divizní soutěži 2015/2016 jen těsně vyhnulo sestupu do kraj-
ského přeboru, protože z dvanáctičlenné tabulky sestupovaly 
poslední dva týmy a pingpogáři z Pěšinek skončili na 10. místě. 
Letošní již osmou sezonu v divizi začali znamenitě, když v prv-

ních dvou utkáních slavili na domácích stolech vítězství. Po-

razili B družstvo Jiskry Havlíčkův Brod a TJ Spartak Pelhři-
mov A shodně 10:4 a ve třetím soutěžním utkání remizovali 9:9 
v Třešti. V dalších utkáních se jim již tolik nedařilo. Přišly pro-

hry, ale též remíza doma v Pěšinkách 9:9 s SK Jihlava A a ví-
tězství nad TJ Slavoj Polná A. V první polovině soutěže, která 
skončila 10. prosince, patří družstvu TJ SB Světlá n. S. 9. místo 
se ziskem 22 bodů za tři vítězství, dvě remízy a šest prohraných 
utkání. Divize 2016/2017 bude pokračovat po vánoční přestáv-

ce 14. ledna, kdy světelští stolní tenisté přivítají ve své herně 
Sportovního centra Pěšinky soupeře TJ CHS Chotěboř A a TJ 
Žďár n. S. B. V dosavadních jedenácti divizních utkáních se 
v dresu Světlé vystřídalo 7 hráčů: Ladislav Vosyka, Radek Vo-

syka, Jan Růžička, dvanáctiletý Filip Karel jako hostující hráč 
z HB Ostrov Havlíčkův Brod, dále Martin Karel, Tomáš Plecitý 
a Tomáš Tecl. Na snímku je první hráč A družstva TJ Sklo Bo-

hemia Světlá n. S. Ladislav Vosyka, který již více než deset let 
plní roli opravdové jedničky týmu.

Text a foto: jiv

Osmá divizní sezona stolních tenistů
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