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Vážení čtenáři,
žně prodavačů dárkových předmě-

tů mohou začít. Růžová barva a vše 
možné i nemožné ve tvaru srdce na nás 
budou číhat takřka na každém kroku. 
Ano, stále větší domestikaci podléhají-
cí svátek svatého Valentýna, jenž nás 
zcela neomylně přesvědčí, že zrovna 
14. února máme své vyvolené protějšky 
asi nejraději za celý rok, nás nemine ani 
tento rok. 

Pojďte se na chvilku ve veliké zkratce 
vydat po stopách vývoje této tradice, je-
jíž těžce ověřitelné kořeny plodí mnoh-
dy protichůdné názory. Už jen postava 
samotného světce Valentýna má k his-
torické hodnověrnosti poměrně daleko. 
Podle dvou nejvýraznějších legend byl 
Valentýn buď knězem (možná i bisku-
pem) v italském Terni, nebo ctnostným 
a urozeným Římanem. V prvním přípa-
dě zemřel v roce 269 mučednickou smr-
tí poté, co se zprotivil římskému císaři 
Claudiovi II. Ten pro udržení vojenské 
moci postupně chřadnoucího římského 
impéria nechtěl, aby se mladí vojáci 
ženili, a tím oslabovali bojeschopnost 
armády. Valentýn prý podivný příkaz 
císaře neuposlechl a potají vesele oddá-
val. Druhá varianta praví, že Valentýn 
svými modlitbami vyléčil slepou dívku 
prefekta, do které byl zamilovaný. Pro-

blém ovšem působil fakt, že modlitby 
nebyly vzneseny k tradičním římským 
božstvům, Valentýn totiž přestoupil na 
křesťanskou víru. Tuto náboženskou 
disproporci zaplatil svou hlavou. Zají-
mavostí je, že před dvanácti lety byla 
nečekaně objevena v depozitáři vyše-
hradské kapituly lopatková kost a u ní 
proužek papíru právě se jménem svaté-
ho Valentýna.

Jak ale došlo ke spojení tohoto svět-
ce s oslavou lásky? Vždyť až úsměvně 
působí, že zpočátku byl díky dalším zá-
zrakům uctíván jako ochránce před pa-
doucnicí (epilepsií) a pakostnicí (dnou). 
Někteří historici se domnívají, že slave-
ní svátku svatého Valentýna navazova-
lo na římskou tradici Lupercalio. Tato 
velice lascivně pojatá slavnost si však 
všímala spíše ryze fyzické lásky. Za 
spojení Valentýnova jména se svátkem 
zamilovaných může známý anglický 
básník 14. století Geoffrey Chaucer. Ve 
své básni Ptačí sněm, sepsané při pří-
ležitosti zasnoubení anglického krále 
Richarda II. s dcerou Karla IV. Annou, 
spojil Valentýna s romantickou láskou 
(symbolem lásky jsou zde holub a ho-
lubice). Díky proslulosti Chaucerova 
díla se valentýnská tradice začala ší-
řit v anglosaském světě. Za historicky 
první valentýnku pak lze považovat 

přání, které poslal v roce 1415 mladý 
francouzský vévoda Karel Orleánský 
z vězení své ženě.

Tradice obdarovávání drobnými dá-
rečky a přáníčky se v následujících 
staletích udržela například v Anglii, 
potažmo v USA, ovšem její intenzita 
rozhodně nenabývala dnešních maso-
vých rozměrů. Bylo zapotřebí se tohoto 
svátku s obstojným potenciálem chopit 
komerčně. Na začátku 20. století du-
mal americký obchodník Walter Scott, 
vlastnící krachující firmu na vánoční 
přání, čím oživit své podnikání. Řešení 
spatřoval v obnovení některých starých 
svátků. Nejlépe se uchytil právě svatý 
Valentýn, díky němuž prý firma během 
roku ztrojnásobila své zisky. Postup-
ně svou šanci při tomto svátku vycítili 
i další američtí podnikatelé, a tak se po-
sléze komercionalizace prastaré tradice 
dostala až do dnešního stádia. 

Nechám na libovůli každého čtenáře, 
zda se připojí k této oslavě lásky. Sám za 
sebe se musím přiznat, že komfortnější 
pro oslavu lásky mi přijde spíše Máchou 
propagovaný začátek května, kdy rozra-
dostněná příroda dokáže spíše navodit 
tu správnou atmosféru než strohý únor, 
nehledě na to, že polibek pod rozkvetlou 
třešní vyjde poměrně levně... 

J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady 20. ledna

Rada města:
1.  Schválila ceník techniky TBS Svět-

lá n. S., p. o., na rok 2014 v předlo-
ženém znění.

2.  Schválila cenový sazebník hřbi-
tovních služeb pro hřbitov ve Svět-
lé n. S. na rok 2014 v předloženém 
znění.

3.  Schválila plán zimní údržby komu-
nikací města Světlá n. S. v předlo-
ženém znění.

4.  Schválila realizaci grantového pro-
jektu Inovace výkonu SPOD (soci-
álně právní ochrany dětí) na Měst-
ském úřadu Světlá n. S.

5. Schválila výpůjčku sbírkových 
předmětů od Městského muzea 
a knihovny Čáslav pro Muzeum 
Světelska.

6. Vzala na vědomí informace o Pro-
gramu na obnovu kulturních pamá-
tek v Kraji Vysočina vyhlášeném 
Krajem Vysočina.

7. Schválila souhlas s umístěním roz-
vodů datového kabelu v prostorách 
ZŠ Komenského pro společnost Me-
tropolitní, s. r. o., Havlíčkův Brod. 

8. Souhlasila se zadáním projekto-
vé dokumentace stavby Chodník 
na pozemcích parc. č. 14/11, 18/1, 
k. ú. Světlá n. S. – bezbariérový pří-
stup do parku v souladu s předlože-
ným materiálem.

9. Vzala na vědomí výsledky veřejno-
správních kontrol příspěvkových 
organizací - škol a školských zaří-
zení.

10. Schválila uzavření Smlouvy o pro-
nájmu tel. ústředny, telefonů a připo-

Poděkování sponzorům

Vedení města děkuje firmám, které 
finančně podpořily konání novoročního 
ohňostroje a přispěly tak k podpoře tra-
dice vítaní nového roku v našem městě.

Jedná se o firmy:
Sklenářství – Benda Robert, Světlá n. S., 

Adres centrum pojištění, Humpolec, AR-
-KOVO, s. r. o., Světlá n. S., Pneuservis 
Šmíd Milan, Světlá n. S., Elektro – Dvo-
řák, Golčův Jeníkov, JUDr. Jarmila En-
drlová, Havlíčkův Brod, EVOS-HYD-
RO, s. r. o., Ledeč n. S., Jahami Bohemia, 
s. r. o., Světlá n. S., Projekt Světlá, Světlá 
n. S., Asia Market, Světlá n. S., Jochovo, 
s. r. o., Světlá n. S., Pham Ngoc Han, Světlá 
n. S., TOST.CZ, s. r. o., Ledeč n. S., Zámek 
Světlá, s. r. o., Světlá n. S., AMG – Karel 
Pícha, s. r. o., Světlá n. S. a JUDr. Lubomír 
Málek, Havlíčkův Brod.

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
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▶

Z finančního odboru

Prodej pozemků a daň z přidané 
hodnoty od roku 2014 
Od 1. 1. 2014 došlo k novelizaci zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty (dále jen ZDPH), která výrazně zdraží 
prodeje nemovitostí. Na úvod je nutné 
zdůraznit, že daň z přidané hodnoty musí 
být odvedena u níže uvedených plnění 
v následujících případech:

• k dodání (prodeji) nemovitých věcí 
dochází mezi plátci daně z přidané 
hodnoty (resp. podnikateli) v rámci 
jejich ekonomických činností, nebo 

• nemovitou věc (pozemek) prodává 
plátce daně z přidané hodnoty (pod-
nikatel, město) v rámci své ekono-
mické činnosti.

Pokud tedy dochází k prodeji nemovi-
tých věcí mezi neplátci (resp. nepodnika-
teli, občany), není toto plnění předmětem 
daně z přidané hodnoty a nová zákonná 
úprava výši kupní ceny pozemku neovliv-
ní. Občana jako neplátce se novela záko-
na o DPH může týkat, a to v případě, že 
kupuje pozemek od plátce daně z přidané 
hodnoty (např. kupuje stavební parcelu od 
města). Z tohoto pozemku musí být od-

jení k internetu a Smlouvy o dodáv-
ce hlasových služeb se společností 
Tlapnet, s. r. o., Praha 9, v předlože-
ném znění.

11.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na projekt Společná setkávání 
v roce 2014 v rámci programu Kra-
je Vysočina pro poskytování dotací 
na podporu naplňování a propagace 
principů místní Agendy 21 Zdraví 
21 v Kraji Vysočina.

12.  Souhlasila s použitím loga (znaku) 
města Světlá n. S. v publikaci Ať se 
ti líbí na světě, kterou napsala paní 
Ivana Měkotová.

13.  Uložila starostovi města projednat 
možnost výhodnějších podmínek 
pronájmu sportovní haly v Ledči 
n. S. pro sportovce ze Světlé n. S.

14.  Souhlasí s návrhy komise pro koor-
dinaci sportů na ocenění sportovců 
za rok 2013.

15.  Souhlasila s tím, aby se město Svět-
lá n. S. připojilo dne 10. 3. 2014 
k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet vyvěšením tibetské vlajky.

16.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na pořízení učební pomůcky 

– vypalovací pec pro keramiku 
výtvarných prací žáků Základní 
umělecké školy Světlá n. S. 

Jan Tourek, starosta města

vedena DPH, která zvýší celkovou kupní 
cenu pozemku. Pro lepší pochopení změ-
ny zákona uvádíme porovnání prodeje 
a nákupu pozemku před změnou zákona 
(rok 2013) a po změně zákona (rok 2014).

Prodej holého pozemku, na kterém není 
zřízena stavba spojená se zemí pevným zá-
kladem ani inženýrská síť a na který není 
vydáno stavební povolení nebo vydán sou-
hlas s provedením ohlášené stavby 

DPH v roce 2013: Prodej takového po-
zemku je od DPH osvobozen, kupní cena 
pozemku se tedy nezvýší.

DPH v roce 2014: Prodej takového po-
zemku je od DPH osvobozen, kupní cena 
pozemku se tedy nezvýší. 

Prodej nezastavěného pozemku, na kte-
rý je již vydáno stavební povolení

DPH v roce 2013: Prodej takového po-
zemku je zdanitelným plněním se základní 
sazbou daně (aktuální sazba 21%), protože 
se jedná o tzv. stavební pozemek. Stavební 
pozemek definuje ZDPH (platný do 31. 12. 
2013) jako nezastavěný pozemek, na kte-
rém může být podle stavebního povolení 
nebo udělení souhlasu s provedením ohlá-

šené stavby provedena stavba spojená se 
zemí pevným základem.

DPH v roce 2014: Z tohoto pozemku je 
nutné odvést daň v základní sazbě. Nespl-
ňuje podmínky osvobození.

Prodej pozemku, na kterém stojí stavba 
pevně spojená se zemí (např. kůlna, inže-
nýrská síť, oplocení zahrady)

DPH v roce 2013: Prodej pozemku je 
osvobozeno od daně.

DPH v roce 2014: Z tohoto pozemku je 
nutné odvést daň v základní sazbě. Prodej 
tohoto pozemku lze osvobodit po uplynutí 
5 let (resp. 3 let pro stavby nabyté do konce 
roku 2012) od vydání prvního kolaudač-
ního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo za-
počato první užívání stavby (dnem, který 
nastane dříve). Po uplynutí této lhůty jde 
o osvobozené plnění, nicméně plátce (pro-
dávající) se může dle § 56 odst. 4 ZDPH 
rozhodnout, že uplatní daň na výstupu. 

Prodej zhmotnělého práva stavby, tj. 
stavby pro sociální bydlení (např. rodinný 
dům, jehož celková podlahová plocha ne-
přesáhne 350 m2) včetně pozemku a oplo-
cené zahrady sousedící s pozemkem

DPH v roce 2013: Prodej stavby je zda-
nitelným plněním se sníženou sazbou 
daně (aktuální sazba 15 %) do uplynutí 
časového testu 5 let (resp. 3 let) od vydá-
ní prvního kolaudačního souhlasu nebo 
od data, kdy bylo započato první užívání 
stavby. Plátce (prodávající) se může i po 
uplynutí lhůty rozhodnout, že uplatní daň 
na výstupu. Prodej oplocené zahrady je 
v souladu s § 56 odst. 2 ZDPH (platného 
do 31. 12. 2013) osvobozen od daně.

DPH v roce 2014: Jedná se o prodej prá-
va stavby, jehož součástí je již postavená 
stavba pro sociální bydlení. Prodej tohoto 
zhmotnělého práva stavby včetně dodání 
pozemku pod stavbou (předpokládá se 
jeho samostatné parcelní číslo pozem-
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▶

Z odboru sociálních věcí

O novém občanském zákoníku 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kte-
rý nahradil předchozí občanský zákoník 
z roku 1964 a také změnil či zrušil řadu 
dalších právních předpisů a ustanovení. 
Vytvoření a přijetí nového občanského zá-
koníku si vyžádaly rozsáhlé společenské 
změny v České republice, zejména v po-
sledních 20 letech.

Občanský zákoník by měl sloužit vlast-
ně jako základní „kuchařka“ každému 
občanovi při řešení jeho právních vztahů 
a při jeho právním jednání, jak je nově 
upraven termín místo dřívějšího pojmu 

„právní úkon“.
Jde o velice rozsáhlou právní normu, 

která obsahuje celkem 3081 paragrafů. 
Jedná se však o ustanovení dotýkající se 
různých oblastí života, a proto pro zá-
kladní orientaci postačí seznámit se pouze 
s daným blokem.

Nový občanský zákoník je rozdělen do 
pěti částí:

• Obecná část (ochrana soukromých 
práv, fyzická osoba, právnická osoba, 
podnikatel, obchodní firma, zastou-
pení, omezení ve svéprávnosti, opa-
trovnictví, nemovité a movité věci, 
promlčení a jiné základní pojmy).

• Rodinné právo (vznik, neplatnost 
a zánik manželství, příbuzenství 
a švagrovství, osvojení, určování ro-
dičovství, rodičovská odpovědnost, 
vyživovací povinnost, zvláštní opat-
ření, poručenství, pěstounská péče, 
ústavní výchova, atd.).

• Absolutní majetková práva (vlastnic-
tví, spoluvlastnictví, věcná břeme-
na, zástavní právo, zadržovací právo, 
správa cizího majetku, dědictví atd.).

• Relativní majetková práva (závaz-
kové právo, nájem věci, nájem bytu 
a domu, úvěr, zájezd, přeprava osob 
a věcí, smlouvy o dílo, společnosti, 
atd.).

• Ustanovení společná, přechodná 
a závěrečná. 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu 
Světlá n. S. vychází při řešení situací obča-
nů, v rámci sociální práce nebo sociálně-

-právní ochrany dětí, právě z občanského 
zákoníku, zejména z ustanovení obecné 
části a rodinného práva. Proto se v někte-
rých dalších číslech Zpravodaje budeme 
věnovat změnám, které do občanského ži-
vota přinesl nový zákoník.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

ku) je zdanitelným plněním se sní-
ženou sazbou daně, pokud nelze uplatnit 
osvobození po lhůtě 5 (resp. 3) let. Režim 
zdanění stavby kopíruje zdanění pozemku 
pod ní. 

Prodej oplocené zahrady bude nezávisle 
od pozemku pod stavbou zdaněn základní 
sazbou daně, protože na něm stojí stavba 
(plot). Lze uplatnit osvobození po 5 letech 
(resp. 3 letech) od vydání prvního kolau-
dačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo 
započato první užívání stavby, která byla 
umístěna na pozemku nejdříve. Po uply-
nutí časového testu jde o osvobozené plně-
ní, nicméně plátce se může dle § 56 odst. 4 
ZDPH rozhodnout, že uplatní daň na vý-
stupu. V tomto případě předpokládáme, že 
plot je zde stavbou pevně spojenou se zemí.

Shrnutí
Na výše uvedených příkladech je vidět, 

že od roku 2014 bude prodej nemovitostí 
podléhat dani z přidané hodnoty ve více 
případech, než tomu bylo v roce 2013.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Statistika obyvatel Světlé n. S. 
Počet obyvatel k 31. 12. 2013:  6 672

Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným trvalým 

pobytem
celkem muži ženy

Benetice 27 15 12
Dolní Březinka 246 122 124
Dolní Dlužiny 22 13 9
Horní Březinka 48 30 18
Horní Dlužiny 40 21 19
Josefodol 141 75 66
Kochánov 50 20 30
Leštinka 37 21 16
Lipnička 106 56 50
Mrzkovice 148 74 74
Opatovice 41 19 22
Radostovice 58 32 26
Světlá n. S. 5 585 2 745 2 840
Závidkovice 93 45 48

Žebrákov 30 16 14
Celkem 6 672 3 304 3 368

Narození:  58 dětí
z toho: muži – 29, ženy – 29
Úmrtí:  80 osob
z toho: muži – 46, ženy – 34
Počet sňatků:  34
Počet rozvodů:  20
Průměrný věk:  42,7
Nejstarší občan:  96 let
Nejstarší občanka:  98 let 

Průměrný věk podle částí obce 
ke dni 31. 12. 2013

Část obce
Občané s platným trvalým 

pobytem
celkem muži ženy

Benetice 55,46 51,36 60,59
Dolní Březinka 44,81 44,54 45,08
Dolní Dlužiny 55,37 50,50 62,40
Horní Březinka 37,34 35,20 40,92
Horní Dlužiny 40,55 42,43 38,47
Josefodol 41,72 37,89 46,06
Kochánov 49,19 49,26 49,15
Leštinka 41,19 42,14 39,94
Lipnička 42,15 42,31 41,97
Mrzkovice 40,38 39,48 41,28
Opatovice 37,52 34,61 40,03
Radostovice 51,07 47,95 54,91
Světlá n. S. 42,56 41,02 44,05
Závidkovice 41,11 40,42 41,76
Žebrákov 47,43 45,08 50,11
Celkem 42,70 41,20 44,17

Věková struktura v obci ke dni 
31. 12. 2013

Věk
Občané s platným trvalým 

pobytem
Celkem Muži Ženy

0 – 6 390 200 190
7 – 18 712 362 350

19 – 30 1 031 542 489
31 – 40 1 041 554 487
41 – 50 876 426 450
51 – 60 1 096 545 551
61 – 70 928 470 458
71 – 80 360 144 216
81 – 90 215 56 159
91 – 100 23 5 18

101 a více 0 0 0
Celkem 6 672 3 304 3 368

Eva Pejcharová, matrikářka MěÚ
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Zahájen příjem přihlášek k účasti na 
vzdělávacím programu „Řemeslná 
obnova historických staveb“
Územní odborné pracoviště Národní-

ho památkového ústavu v Telči v rámci 
realizace projektu 
„Zvýšení konkurenceschopnosti v rám-

ci celoživotního vzdělávání v oblasti ob-
novy a trvale udržitelného rozvoje kul-
turního dědictví“ připravuje na rok 2014 
pilotní ověření nově vzniklých vzděláva-
cích kurzů v oblasti specializovaných ře-
meslných prací prováděných při obnově 
historických staveb a jejich částí. Kurzy 
jsou koncipovány jako další vzdělávání 
rozvíjející kvalifikaci pracovníků v ob-
lasti činností, které ještě nejsou charak-
teru restaurování, přesahují však rozsah 
běžným způsobem kvalifikované profe-
se řemeslníka. 

Kurz „Památková péče a příprava a re-
alizace památkové obnovy“ je určen pro 
vlastníky a správce památek, odborné 
kapacity ze strany zhotovitelů obnov 
památkově chráněných a historických 
objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zaká-
zek), včetně zástupců církví a nezisko-
vých organizací a odborné pracovníky 
výkonné i odborné složky státní památ-
kové péče. Další kategorii účastníků pak 

v druhém až devátém modulu tvoří ře-
meslníci dle jednotlivých oborů: zedník, 
štukatér, kameník, malíř-natěrač, truh-
lář, tesař, kovář a pokrývač, kteří mají 
zájem o rozvoj své kvalifikace a získání 
specializace pro památkovou obnovu.

Kurzy jsou určeny přednostně zá-
jemcům se středním stupněm vzdělání 
v oboru nebo příbuzném oboru (výuč-
ní list nebo maturita), případně vyšším, 
s trvalým bydlištěm nebo výkonem prá-
ce na území Kraje Vysočina. Úspěšní ab-
solventi získají osvědčení o absolvování 
pilotního kurzu vzdělávacího programu. 

Podrobné informace o zahájení kurzů, 
jejich obsahu, podmínkách účasti atd. 
najdou zájemci na internetových strán-
kách www.obnovakulturnihodedictvi.cz, 
kde je možné se také přihlásit. 

Projekt je spolufinancován z 85 % 
z Evropského sociálního fondu a z 15 % 
ze státního rozpočtu ČR prostřednic-
tvím Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Kontakt: manažerka projektu 
Mgr. Marcela Severová, Ph.D., severova.
marcela@npu.cz, tel. 724 543 994.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru životního prostředí

Ohlašovací povinnost v oblasti 
odpadového hospodářství
Upozorňujeme, že do 15. 2. 2014 je 

nutné splnit ohlašovací povinnost dle 
zákona o odpadech za rok 2013 a podat 
hlášení prostřednictvím ISPOP (Inte-
grovaný systém plnění ohlašovacích po-
vinností). Ohlašovací povinnost se týká 
původců odpadů (§ 39 odst. 2 zákona 
o odpadech), kteří při produkci či na-
kládání s odpady přesáhnou zákonem 
stanovený limit 100 kg nebezpečného 
odpadu nebo 100 tun ostatního odpadu; 
dále oprávněných osob dle zákona o od-
padech. 

Hlášení se zasílá v elektronické podo-
bě a pro přenos musí být dodržen Da-
tový standard MZP_ODPADY_2013_A-

_S vydaný Ministerstvem životního 
prostředí (viz www.mzp.cz).

Pro splnění ohlašovací povinnosti 
prostřednictvím ISPOP musí být ohla-
šovatel v tomto systému registrován. 

Bez registrace není možné hlášení po-
dat. 

Informace o způsobu registrace, tvor-
bě hlášení a způsobech ohlašování a au-
torizaci lze nalézt na webových strán-
kách www.ispop.cz.

Nesplnění ohlašovací povinnosti je 
správním deliktem, za který jsou uklá-
dány pokuty dle zákona o odpadech.

Jitka Gögeová
referent odboru ŽP

Odpadla povinnost mít povolení 
k vypouštění předčištěných 
odpadních vod do kanalizace 
Od 1. ledna 2014 je účinná nove-

la č. 275/2013 Sb. zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“), ve které již není po-
vinnost mít povolení vodoprávního úřa-
du (Městský úřad Světlá n. S, odbor ŽP) 

k vypouštění předčištěných odpadních 
vod, které k dodržení nejvyšší míry 
znečištění podle kanalizačního řádu 
vyžadují předchozí čištění, do kanali-
zace. Toto povolení se ve Světlé nad Sá-
zavou týkalo zejména subjektů zabýva-
jících se výrobou, leštěním a broušením 
skla a dále restaurací, kde v kuchyni byl 
instalován odlučovač tuků. 

V místních částech Světlé n. S., je-
jichž kanalizace nebyly napojeny na 
ČOV Světlá n. S. v Mrzkovicích, moh-
ly být do jednotné kanalizace svedeny 
z domácností odpadní vody, které byly 
před vypouštěním do kanalizace před-
čištěny např. v domovních čistírnách 
odpadních vod. K tomuto vypouštění 
do kanalizace bylo také třeba povolení.

V současnosti dle výše uvedené no-
vely zákona o vodovodech a kanaliza-
cích mohou být kanalizací odváděny 
odpadní vody jen v limitech znečiště-
ní a v množství stanoveném v kanali-
začním řádu a ve smlouvě o odvádění 
odpadních vod. Vlastník stavby, která 
je připojená na kanalizaci, je povinen 
v místě a rozsahu stanoveném kanali-
začním řádem kontrolovat míru znečiš-
tění vypouštěných odpadních vod do 
kanalizace. 

Pro kanalizaci města Světlá n. S. je 
platný kanalizační řád, který byl schvá-
len vodoprávním úřadem v červenci 
roku 2011. Do tohoto kanalizačního 
řádu je možné nahlédnout na Městském 
úřadě Světlá n. S., odboru ŽP (kance-
lář č. 316, Mgr. Šotolová, sotolova@
svetlans.cz, tel. 569 496 647) a na 
webových stránkách Městského úřadu 
Světlá n. S. – odbor ŽP – dokumenty – 
Kanalizační řád stokové sítě Světlá nad 
Sázavou (pod odkazem www.svetlans.
cz/dokumenty/ds-1018/p1=2925), nebo 
u vlastníka a provozovatele kanaliza-
ce společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, Ha-
vlíčkův Brod.

Mgr. Martina Šotolová
referent odboru ŽP
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Z odboru dopravy 

Celoplošná povinnost užít zimní 
pneumatiky versus dopravní značka 
Zimní výbava
Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., 

o silničním provozu, provedená záko-
nem č. 133/2011 Sb., stanoví s účinností 
od 1. 11. 2011 povinnost mít zimní pneu-
matiky na celém území České republiky 
v případech, kdy se na vozovce nachází 
souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza 
nebo vzhledem k povětrnostním pod-
mínkám lze takové jevy předpokládat. 
Povinnost je stanovena zákonem od 
1. listopadu do 31. března.

Dopravní značení Zimní výbava však 
zůstává nadále v platnosti. Obcím tak 
zůstává možnost regulovat dopravu 
na svém území. Tam, kde se dopravní 
značka objeví, zůstává nadále povinnost 
užití zimních pneumatik za každého po-
časí, tedy i v případě příznivých klima-
tických podmínek.

Vybrané otázky k zimní výbavě
Co přikazuje tato značka?
Dopravní značka Zimní výbava při-

kazuje řidiči motorového vozidla po-
kračovat v jízdě jen za použití zimních 
pneumatik. A to na všech kolech (u vo-
zidel do 3 500 kg včetně) nebo pouze 
na hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 
kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro 
účely této značky myšlena maximální 
přípustná hmotnost vozidla, podle staré 
legislativy hmotnost celková.

Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována 

pneumatika, na jejíž bočnici je vyzna-
čeno označení M+S nebo M.S, nebo 
M/S, nebo MS, či terénní pneumatiky. 
Protektorované pneumatiky mohou být 
použity, musí být označeny výše uve-

deným značením tj. M+S, nebo M.S, 
nebo M/S, nebo MS, či terénní pneu-
matiky.

Co musí dále splňovat tato zimní 
pneumatika?

Hloubka vzorku hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů pneumatiky musí 
být nejméně 4 mm na všech kolech 
(u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 
mm na všech hnacích kolech (u vozidel 
nad 3 500 kg).

Proč právě 4 mm, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě 

zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneu-
matika s hloubkou dezénu nižší než 4 
mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své 
vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí 
tzv. samočistící efekt.

Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povin-

nost vyplývající z této značky nevztahu-
je, povinnost je vztažena na motorové 
vozidlo kategorie M a N, které toto pří-
pojné vozidlo táhne.

Kde končí platnost příkazu?
Platnost příkazu této dopravní značky 

ukončuje pouze dopravní značka Zimní 
výbava – konec (č. C15b).

 Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v roce 2013 cel-
kem 794 přestupků, z toho 723 na místě 
v blokovém řízení a 71 přestupků bylo 
oznámeno správním orgánům k přijetí 
dalších opatření. Na žádost ostatních 
orgánů jsme doručili 37 písemností. 
Doručování písemností městskou poli-
cií nastává v případech, kdy se je nepo-
daří doručit klasickou cestou. Nejčas-
tější důvody jsou, že se adresát snaží 
písemnost nepřebírat, protože mu hrozí 
nějaký trest, placení dluhů nebo není 
znám jeho aktuální pobyt. Díky místní 
a osobní znalosti strážníků se podařilo 
těchto 37 písemností doručit.

Jedenkrát jsme spolupracovali s in-
spekcí životního prostředí, v osmi 
případech nás požádaly o součinnost 
soudy. Provedli jsme odchyt 45 psů. 
Z tohoto počtu jsme žádného psa neod-
vezli do útulku. Všechny jsme předali 
jejich majitelům nebo jsme jim našli 
nové pány. Několikrát jsme použili 
při odchytech tzv. foukačku, kdy psa 
pomocí střely uspíme. Tu používáme 
v případech, kdy se psa nepodaří od-
chytit klasickým způsobem, nebo se 
jedná o psa agresivního. K 31. prosinci 
máme v odchytovém zařízení jednoho 
pejska. Touto cestou bych chtěl upozor-
nit zájemce o psy, že si mohou zvířata 
po domluvě s městskou policií prohléd-
nout v odchytovém zařízení a případně 
si nového pejska zadarmo převzít. Je-
jich fotografie jsou umístěny na http://
www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/
ds-1032.

Rychlost jsme v uplynulém roce mě-
řili 83 krát. Nejvyšší naměřená rych-
lost na padesátce byla 93 km/h. Úseky, 
které máme Policií ČR schválené, jsou 
ulice Lánecká, Sázavská, Komenského, 
Nádražní, místní části Josefodol, Lip-
nička, Mrzkovice a úsek mezi Mrzko-
vicemi a Leštinkou. Máme uzavřené 
dvě veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
Kynice a Vilémovice, kde jsme proved-
li devět měření. 

Za zmínku stojí i to, že jsme řešili 4 
řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu, 
4 osoby jsme převezli do PZS do Jih-
lavy, provedli jsme 9 kontrol, zda není 
osobám mladším 18 let podáván alko-
hol, nařídili jsme odtah jednoho vozi-
dla, které tvořilo překážku v silničním 
provozu, předvedli jsme dvě osoby, 
které byly v celostátním pátrání, osm 
pachatelů trestných činů bylo předáno 

policii ČR. Nově řešíme tzv. podomní 
prodej. 

K příjemnému zpestření patří návště-
vy základních škol, především čtvrtých 
tříd, a výuka dětí na dopravním hřišti 
ve Světlé nad Sázavou.

***
Celý článek je v podstatě statistika. 

To by nebylo dobré. Čtenář očekává víc. 

Tak tady to je. Čísla hovoří jasně o tom, 
jak jsme dobří. Určitě k tomu přispělo 
i to, že dvěma strážníkům se práce sta-
la koníčkem. Třetímu se stane během 
letošního roku, ale ten o tom ještě neví. 
Z toho plyne, že určité zlepšení očeká-
váme i v tomto roce. 

Zdeněk Novák
velitel MP
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▶

Kriminalita na Světelsku

Dne 6. 1. byly zahájeny úkony trestní-
ho řízení pro přečin krádeže vloupání, kdy 
neznámý pachatel vstoupil na pozemek 
mateřské školky Na Sídlišti, vnikl oknem 
do školky, kterou prohledal a odcizil fi-
nanční hotovost ve výši 2 500 Kč. Způsobil 
škodu na zařízení ve výši 4 000 Kč. 

Dne 6. 1. bylo podáno oznámení týkající 
se neznámého pachatele, který z neoploce-
ného rekreačního objektu v obci Koňkovi-
ce odcizil měděné střešní okapy a okapové 
svody v hodnotě 20 000 Kč. 

Dne 9. 1. podezřelý J. C. odcizil v pro-
dejně Penny Market kosmetické zboží 
v hodnotě 3 000 Kč, které si uschoval pod 
oděv a pronesl bez zaplacení přes poklad-
nu. Vzhledem k opakovanému jednání 
bylo jmenovanému sděleno podezření 
z přečinu krádeže a spisový materiál po-

stoupen okresnímu státnímu zastupitelství 
k dalšímu řízení. 

Dne 9. 1. dosud neznámý pachatel vnikl 
po rozbití skleněné výplně okna do objek-
tu autodílny ve Světlé n. S., kterou prohle-
dal, odcizil finanční hotovost a na zařízení 
způsobil škodu ve výši 1 500 Kč.

Dne 10. 1. byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro trestný čin zanedbání povinné 
výživy proti povinnému M. N., který nepl-
ní svou vyživovací povinnost na nezletilou 
dceru, jak mu to bylo stanoveno rozsud-
kem okresního soudu, přičemž dluží na 
výživném 9 000 Kč. Svou vyživovací po-
vinnost rovněž neplní R. L., který dluží na 
výživném na nezletilého syna a nezletilou 
dceru dlužnou částku ve výši 27 000 Kč. 

Dne 18. 1. neznámý pachatel odcizil 
z volně přístupného pozemku u rekreač-
ní chaty v Lipnici n. S. ponorné čerpadlo 

z vrtané studny a další zařízení v celkové 
hodnotě 30 000 Kč. 

Dne 11. 1. se devatenáctiletý mladík 
v ulici Na Bradle vloupal do dvou sklep-
ních kójí, kde odcizil potraviny a další věci 
ve výši 2 500 Kč. Jmenovanému bylo sdě-
leno podezření z přečinu krádeže a poru-
šování domovní svobody. 

Dne 23. 1. vykonal ve Světlé n. S. řidič 
motorového vozidla jízdu, při které byl 
kontrolován policií a provedenou lustrací 
v registru řidičů bylo zjištěno, že jmeno-
vaný má rozhodnutím okresního soudu 
uložen zákaz řízení motorových vozidel. 
Dechovou zkouškou na alkohol bylo zjiště-
no, že jmenovaný před jízdou požil alkohol 

– přístrojem Dräger byla naměřena hladina 
alkoholu v krvi v hodnotě 1,17 promile. 

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR Světlá n. S.

Ulice Nové město čp. 67
První zmínka o domě je z roku 1830, 

v roce 1857 je jako zde bydlící majitelka 
uváděna Antonie Suchomelová. Od roku 
1877 byl majitelem Josef Pipek, od roku 
1883 Josef a Marie Jaklovi.

Ze dne 20. března 1904 je žádost Jo-
sefa Jakla s plánkem od stavitele Jana 
Hradeckého: „V úctě podepsaný majitel 
domu čp. 67 ve Světlé hodlá pro rozší-
ření svého závodu postaviti větší zámeč-
nickou dílnu na dvoře svého domu.“

V roce 1907 se majitelem poloviny 
domku stal Josef Jakl ml., od roku 1909 
je majitelkou Anna Císařová, rozená 
Jaklová, od roku 1910 vlastní polovinu 
domku její manžel Vojtěch Císař.

V roce 1913 píše Vojtěch Císař „Slav-
nému městskému úřadu ve Světlé n. S.“: 

„Hodlám postaviti ve svém domě čp. 67 
namístě starých sešlých dřevníků dřev-
níky nové, zděné, jak vidno z dvojmo 
přiložených plánků. Jelikož chci se stav-
bičkou ihned započíti, prosím uctivě 
slavnou městskou radu, by nařídila míst-

ní komisi plánečky ty prozkoumati, po-
zvati pana souseda Ant. Dušátku a dáti 
mi povolení k zamýšlené stavbě.“

Podle voličského seznamu z června 
1921 v domě bydleli učitel Josef Babický 
(*1884), strojní zámečník Vojtěch Císař 
(*1878) a jeho choť Anna (*1879), zá-
mečník Josef Jakl (*1878), dělník Fran-
tišek Pros (*1861) a zámečník Josef Pri-
šinger (*1894).

Pravděpodobně otec Josefa Jakla po-
stavil v roce 1884 železný Čertův mos-
tek mezi dvěmi parkovými rybníky. Jde 
o jedno z nejzdařilejších děl drobné 
architektury ve světelském zámeckém  
parku.

V protokole ze dne 28. ledna 1936 
o vykonaném šetření se uvádí: „Při 
předsevzaté prohlídce v domě čp. 67 ve 
Světlé n. S. bylo zjištěno, že tento dům je 
stavba stará o silných zdech. Ze způso-
bu stavby samé zřejmo, že v domě tom 
nebylo ničeho stavebně měněno, a není 
pamětníků o tom, že by v domě nějaké 
stavební úpravy byly provedeny.“

Ze dne 10. října 1946 pochází výměr 
Okresního národního výboru v Ledči 
n. S. potvrzující na základě výsledků 
komisionálního šetření Vojtěchu Císa-
řovi schválení živnostenské provozovny 

– používání provozních místností strojní-
ho zámečnictví (dílna, kovárna) ve dvoře 
domu čp. 67. V závěru se píše: „Živnos-
tenský úřad vyhražuje si pro případ, že 
by pro sousedy podniku nastaly závady 
ze stanoviska živnostenské policie ne-
přípustné. Vydati dle svého uvážení 
potřebná nařízení, aby tyto závady byly 
uvedeny na míru pokud možno nejmenší, 
a majitel závodu bude povinen je splniti.“

V dubnu 1957 podal Vojtěch Císař žá-
dost o povolení „vybetonování chodby, 
poněvadž dosavadní cihlová dlažba je 
již rozbita a nenechá se umývati.“

Po smrti Vojtěcha Císaře (†1968) dům 
zdědil jeho synovec Bohumír (*1916). 
V červenci 1961 podal žádost o povolení 
zbourání starých vrat a přilehlé zdi, kte-
rá hrozila sesutím, a postavení vrat no-
vých. Další žádost z července 1963 
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▶

V Čechách
• před 430 lety v lednu 1584 byl v Če-

chách zaveden gregoriánský kalen-
dář, vyhlášený papežem Řehořem 
(Gregorem) XIII.;

• před 230 lety 12. února 1784 byla 
dosud samostatná čtyři pražská 
města (Staré Město, Nové Město, 
Malá Strana a Hradčany) spojena 
v jeden správní celek se společným 
magistrátem. 

Ve světě vědy a techniky
• před 300 lety v roce 1714 Němec 

G. D. Fahrenheit sestrojil rtuťový 
teploměr se stupnicí o 212 stupních 
(led taje při 32 stupních, voda se 
vaří při 212 stupních); teploměr se 
dosud používá hlavně v Americe;

• před 50 lety v roce 1964 v Tanzánii 
nalezl L. S. B. Leakey pozůstatky 
nejstaršího zástupce lidského rodu 

– Homo habilis (stáří 1,5 – 1,9 mil. 
let).

Ve Světlé nad Sázavou
• před 230 lety 28. února 1784 povo-

deň odplavila větší část mostu přes 
Sázavu;

• před 40 lety v roce 1974 začala stav-
ba Základní školy v Lánecké ulici.

Josef Böhm

Stalo se

se týkala povolení opravy střechy 
a popraskaných komínů a v roce 1972 
povolení k výměně oken s tím, že jejich 
velikost zůstane zachována. 

K domu patřil krásný sad, který se 
táhl přes pozemek současné školky až 
k železniční trati a jeho majitel byl do-
nucen jej za minimální cenu odprodat. 
Dům byl, jako 42 dalších domů, navr-
žen k demolici v rámci akce KBV Nové 
Město (komplexní bytová výstavba, 
oblíbený terminus technicus komuni-
stických stavitelů-bořitelů). V technic-
ko-ekonomickém hodnocení objektu 
z listopadu 1987 se můžeme dočíst, že 
stáří objektu je 157 let, hlavní nosné 
stavební konstrukce jsou zchátralé, stav 
nenosných konstrukcí je dobrý, kultur-
ně historická hodnota objektu není žád-
ná, stejně jako mimoumělecká kulturně 
historická hodnota. Výpočet orientační 
výkupní ceny činil 58 968 Kč, náklady 
na demolici a odvoz sutin byly vyčísleny 
na 78 650 Kč.

Ve formuláři nazvaném Vyjádření 
Bohumír Císař dne 5. února 1988 píše: 

„K Vašemu přípisu ze dne 25. 1. 1988 
a osobním jednání na MěstNV 5. 2. 1988 
si dovoluji sdělit následující. Jelikož po-
dle předložených plánů se jedná o hláše-
nou likvidaci historické části města, po-

chopitelně nám občanům to není úplně 
jedno. Vzhledem k tomu, že můj rodinný 
domek by pro další případné bydlení 
vyžadoval dosti nákladné opravy, sou-
hlasím s Vaším záměrem a jako náhradu 
požaduji družstevní byt 1 + 3. Protože 
mám vážně nemocné nohy, požaduji byt 
maximálně v 1. poschodí a blíže středu 
města.“

Text a foto: Jaroslav Vála

O sklepu v domě čp. 67 přinesl Světel-
ský zpravodaj před pěti lety článek, kte-
rý ve zkrácené podobě otiskujeme:

Sklep domu čp. 67 na Novém městě.
Nedávno (29. února 2008) jsme na-

vštívili sklep v ulici Nové město čp. 67. 

[…] Je příznačné, že nejstarší a nejza-
chovalejší části dnešních měst, a naše-
ho se to také týká, se nacházejí zpravi-
dla pod úrovní dnešního terénu, neboli 
v podzemí. Všechny známé „nadzemní“ 
památky byly v průběhu staletí mnoho-
krát zničeny, či přestavěny. Jen staré 
sklepy a podzemí prostory byly toho 
často ušetřeny. […] Sklepy ve Světlé 
n. S. jsou pravděpodobně jen izolova-
né, navzájem nepropojené. Vyskytují 

Kdysi...

... a dnes
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se převážně jen v hranicích původních 
pozemků.

Dům čp. 67 v ulici Nové město je je-
den z posledních v této ulici, který má 
zachovanou svou podzemní středověkou 
minulost. V posledních letech byly sta-
ré původní domy v této ulici převážně 
zbourány a nahrazeny novostavbami. 
Tomu padlo za oběť i jejich středověké 
podzemí. To dnes zůstává jen v povědo-
mí několika starších pamětníků. Škoda.

[…] Při dnešní prohlídce sklepů to-
hoto domu je na první pohled patrno, 
že vznikly v době dávno před vznikem 
současného půdorysu domu. Nejstar-
ší část snad již kolem 13. až 1.4 století. 
Severozápadní části sklepa a snad i ji-
hovýchodní přesahují současný půdorys 
domu. Vypadá to, že nejstarší předchůd-

ce domu byl situován v jeho dnešní zá-
padní části, tj. přilehlá část k cukrárně. 
Zde se také nachází vstup do jediné ve 
skále tesané úzké, nízké chodbě, smě-
řující k jihu do dnešní ulice Nové Město 
Tato patrně nestarší část sklepa je dnes 
po několika metrech zazděna. Nevyřeše-
nou otázkou zůstává, kam vedla. Byla to 
jen část původního sklepa předchůdců 
tohoto domu? Proč poměrně strmě upa-
dá? Je úzká a nepraktická pro ukládá-
ní potravin. Zdá se pravděpodobné, že 
sloužila k odvodňování kdysi nejspíše 
vysoké spodní hladiny vody pod domem. 
Kam až vedla? K řece? Chtělo by to pro-
kopnout zídku a zjistit, kam vede.

Všechny další, dnes viditelné prostory 
sklepa nejsou raženy ve skále, ale jsou 
tvořeny krásnými, převážně kamennými 

klenbami s častými portály mezi jednot-
livými komůrkami. Jedná se patrně o tzv. 
1. patro podsklepení udávané v roce 1847. 
Téměř ve všech chodbách a komůrkách 
se nacházejí výklenky asi ve výši prsou 
o rozměrech cca 50 x 50 cm. Nabízí se 
zde teorie, že tyto výklenky byly původ-
ně světlíky v úrovni původního terénu, 
klenuté prostory sloužily jako polozeml-
janky hospodářským účelům domu a až 
později vlivem navyšování okolí domu se 
dostaly na úroveň sklepů. Spodní nestar-
ší patro sklepa se patrně nachází pod 
vrstvou staletých nánosů a špíny. 

Jen doufejme, že toto zajímavé staleté 
dílko nedopadne obdobně jako sklepy 
v okolí. 

Jan Dudík, březen 2008

vyzkoušely nové brusle, které našly pod 
vánočním stromečkem. Je jen dobře, že 
umělého ledu Sportovního centra Pěšin-
ky využívají obě světelské základní ško-
ly. Do Světlé si jezdí zabruslit i základ-

ní školy z Lučice, Lipnice nad Sázavou 
a Dolního Města, zejména o víkendech 
využívá led veřejnost z celého regionu. 
Největší zatížení zažívaly Pěšinky ve 
dnech vánočního volna, to bývalo při 
hodinách veřejného bruslení na ledě 
opravdu plno. Stejně jako ve většině na-
šich horských středisek i na Kadlečáku 
se místo lyžařů prohání po sjezdovce 
vítr, provozovatelé vleku se do konce 
ledna zatím ani nesnažili nasadit kotvy.

Text a foto: jiv

Talentované děti v ZŠ Komenského

„Mnoho nadaných a talentovaných dětí, 
jestliže se jim nedostává odpovídající pod-
pory, upadá a rozvíjí své nadání, které 
by je mohlo dovést k vědeckým objevům, 
umělecké tvorbě, umožnilo by jim stát se 
vůdčími osobnostmi nebo prostě jen šťast-
nými lidmi, s přiměřenou sebedůvěrou. 
Ignorováním talentů ztrácí i společnost. 
Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, 
umění, politice a získává frustrované od-
padlíky ze škol, společnosti, veřejného 
života a někdy i ze života vůbec.“ (Erica 
Landau, zakladatelka Institutu pro nadané 
a talentované děti, Tel Aviv). 

Identifikace mimořádného nadání je 
dlouhodobý proces. Začíná v rodině a po-
kračuje cílevědomým vyhledáváním na-
daných dětí. Uplatňují se při něm metody 
psychologické, pedagogicko-psycholo-

gické, pedagogické, lékařské i laické. Jde 
především o pozorování ve školní práci, 
rozbor výsledků práce žáka a portfólio 
žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se 
žákem a jeho rodiči, ale i nejrůznější spe-
cializované IQ testy. 

V souvislosti s vytvořením třídy pro děti 
se zdravotním postižením se v naší škole 
otvírá prostor pro práci s talentovanými 
dětmi. Ve spolupráci s pedagogicko – psy-
chologickou poradnou začínáme syste-
maticky pracovat s talentovanými dětmi 
v 1. třídě. Našim cílem je umožnit všem 
dětem vzdělávání, které odpovídá jejich 
potřebám a možnostem. Velké poděkování 
patří rodičům, jejichž děti programem pro 
nadané děti v naší škole projdou. 

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ

O ladovské zimě, o jaké zpívá Jaromír 
Nohavica, si v letošním zimním období 
můžeme nechat jenom zdát a pokud ně-
jaká ještě přijde, těžko již umožní dětem 
skutečné zimní radovánky. Vždyť sta-

rá česká pranostika říká: „Když nedrží 
leden, nedrží ani jeden.“ A tak nebýt 
umělého ledu na zimním stadionu v Pě-
šinkách, sotva by děti ze Světlé a jejího 
okolí poznaly, co je to bruslení, kde by 

Chvála Pěšinkám
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na únor:

Pondělí: 8:30 – 11:30 hod.
Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.
17:00 hodin-18:00 hod. - Hodina pro 
předškoláky – koná se v nových prosto-
rách MC Rolnička – Pěšinky 971

Úterý: 19:00 hod.
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička.

Středa: 8:30 – 11:30 hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí

Pátek: 8:30 – 11:30 hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí
Klokánek – Pohybové aktivity pro rodiče 
s dětmi pro všestranný pohybový rozvoj 
dítěte.

Výtvarná dílna:
 3. 2. Pletení z pedigu
 5. 2. Dokončení pedigu
 7. 2. Tvorba řetězů na karneval 
 10. 2. Fimo
 12. 2. Spolupráce maminek na přípravě 

dětského karnevalu 
 14. 2. Valentýnské dekorace- skoro bez 

práce
 17. 2. Výroba prostírání a záložek do knih
 21. 2. Papírový dalekohled
 24. 2. Krtek koukající z hlíny
 26. 2. Čtení dětem
 28. 2. První krůček do světa barev

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…
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Zápis prvňáčků se blíží 

V polovině měsíce února se jako každo-
ročně uskuteční zápis dětí do prvních tříd 
našich základních škol. Ředitelství obou 
základních škol pořádalo řadu doprovod-
ných akcí, kterých jste se se svými dětmi 
určitě zúčastnili. Veškeré informace o jed-
notlivých školách najdete na webových 
stránkách (www.zskomenskehosns.cz; 
www.zslanecka.cz) případně na webových 
stránkách našeho města (www.svetlans.
cz). 

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

Školský obvod:
1. Základní školy Světlá nad Sázavou, 
Komenského 234:
• ulice: Sázavská, Dolní, Nové měs-

to, Na Sídlišti, Lánecká (od náměs-
tí po viadukt), Horní, náměstí Trčků 
z Lípy, Jelenova, Komenského (po 
trať), Poštovní, Pěšinky, Nádražní, 
Kolovratova, Čapkova (od Nádraž-
ní po trať), Josefodolská, Haškova, 
Wolkerova, Zámecká, Malostranská, 
Nerudova; 

• místní části: Leštinka, Mrzkovice, 
Dolní Březinka, Kochánov, Radosto-
vice, Závidkovice, Lipnička.

2. Základní školy Světlá nad Sázavou, 
Lánecká 699:
• ulice: Na Bradle, U Rybníčků, Za-

hradní, Lánecká (od viaduktu na-
horu), Rozkoš, V Polích, Příčná, Pa-
nuškova, Havlíčkova, Vysočanská, 
Sklářská, U Stromečku, Na Úvoze, 
Sadová, Zahrádecká, Nad Cihelnou, 
Havířská, Komenského (od trati), 
Krátká, Revoluční, Zelená, Nad Tratí, 
Čapkova (od trati nahoru), Nová čtvrť, 
Boženy Němcové, Na Hrázi, F. A. Je-
línka, J. J. Staňka, Pplk. Hradecké-
ho, Dolní Bohušice, Horní Bohuši-
ce, U Dílen, Kamenická, Školní, Pod 
Kadlečákem, Vodárenská;

• místní části: Josefodol, Dolní Dluži-
ny, Horní Dlužiny, Žebrákov, Opato-
vice, Horní Březinka, Benetice.

Těšíme se na naše malé prvňáčky a pře-
jeme jim úspěšné zahájení školní docház-
ky.

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
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Mezinárodní aktivity Uměleckoprůmyslové akademie

Akademie ve Světlé n. S. je velmi 
aktivní i v oblasti nejrůznějších mezi-
národních projektů. Také rok 2013 na 
ně byl velmi bohatý a málokterá škola 
se může chlubit tak širokým záběrem. 
Pojďme se podívat, co vše se v této ob-
lasti podařilo realizovat. 

Různé tematicky laděné exkurze jsou 
naprosto běžnou součástí našeho vý-
chovně vzdělávacího procesu. V rámci 
výuky žáci se svými vyučujícími navští-
vili mezinárodní veletrh bydlení a interi-
éru Wohnen-Interieur ve Vídni, vydali se 
poznat Berlín a koncentrační tábor Sach-
senhausen a dvě skupiny se vypravily 
do vídeňské výstavní síně Albertina na 
výstavu prací Henriho Matisse a fauvistů. 

V areálu školy jsme přivítali dvě 
vzácné zahraniční návštěvy. V úterý 
4. června zavítala na naši Akademii dele-
gace zástupců francouzských kulturních 
institucí z regionu Champagne-Ardenne. 
Ti se v rámci krátké pracovní návštěvy 
regionu Vysočina přijeli podívat na naši 
školu, aby se na vlastní oči přesvědčili, 
jaké vzdělání je poskytováno zájemcům 
o výtvarnou a uměleckou činnost. Ředi-
telka Tchajpejské hospodářské a kulturní 
kanceláře paní Christine M. Y. Hsueh do 
Světlé v rámci oficiální návštěvy Kraje 
Vysočina přijela ve čtvrtek 24. října spo-
lu se svým manželem Yuan-Chieh Jen, 
zástupcem ekonomické divize Ben Wu, 
a představiteli Kraje Vysočina. Návštěva 
byla odrazovým můstkem pro navázá-
ní další vzájemné spolupráce v oblasti 
obchodu a vzdělávání. V lednu 2014 
proběhla jejich další návštěva za úče-
lem pořízení sady dárkových předmětů 
z broušeného křišťálu. 

Již několik let spolupracujeme s Ná-
rodní akademií umění v ukrajinském 
Lvově. Její studenti se již dvakrát v mi-
nulosti přijeli podívat na naše výtvar-
ná sympozia, a tak jsme v květnu 2013 
vyrazili v komorní skupince šesti lidí 
na první pracovní stáž do Lvova. Pro 
všechny zúčastněné žáky a pedagogy to 
byla velmi zajímavá zkušenost složená 
z výtvarných aktivit, poznávání, konzul-
tací s ukrajinskými kolegy, samozřejmě 
doprovázená rozvojem komunikačních 
dovedností v ruštině a základech ukrajin-
štiny. Týden po našem návratu dorazila 
recipročně skupina lvovských studentek 
na naše Výtvarné sympozium 2013 Ke-
ramika – sklo – kov. To vše bylo možno 

díky finanční podpoře dobročinného fon-
du ViZa. Podobně bude probíhat vzájem-
ná spolupráce i v roce 2014. 

Po krátké odmlce je škola opět zapoje-
na do programu Leonardo da Vinci, ten-

tokrát v rámci projektu Odborná praxe 
žáků oboru sociální péče. V rámci něj 
postupně sedm žáků uvedeného oboru 
navštíví ve školním roce 2013/2014 part-
nerskou vzdělávací instituci Bildungs-

Christine M. Y. Hsueh s ředitelem Ing. Jindřichem Vodičkou na brusírně
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▶

Týden otevřených dveří 
v 1. třídě ZŠ Komenského

Ve dnech 13. až 17. ledna se konal 
v první třídě naší školy tradiční Týden 
otevřených dveří. 

Během těchto pěti dní prvňáčci uká-
zali předškolákům ze světelských mateř-
ských škol, co všechno se již od září na-
učili, a pomohli jim vyrobit malý dárek 
na památku – berušku se sedmi tečkami. 
Rodiče měli možnost sledovat svoje rato-
lesti při výuce, zhlédnout některé formy 
školních činností a potěšit se z pokroků 
a úspěchů svého prvňáčka.

Do „beruškové“ školy se přišli podívat 
též i někteří rodiče budoucích školáků, 
kteří půjdou k zápisu 13. a 14. února.

Doufáme, že se všem, kteří letos naše 
prvňáčky navštívili, mezi nimi líbilo, 
a tímto jim děkujeme za projevenou pří-
zeň.

Za 1. třídu ZŠ Komenského
Mgr. Hana Štercová

zentrum für Gesundheitsberufe Leip-
zig – Berufsfachschule für Altenpflege 
v Lipsku. Zde jsou plánované měsíční 
pracovní stáže. První se uskutečnila 
v listopadu 2013 a pětice vyslaných žáků 
se vrátila velmi spokojena. I z partner-
ské instituce přišlo kladné hodnoce-
ní, o čemž svědčí skutečnost, že našim 
žákům byla nabídnutá možná pracovní 
pozice přímo v Lipsku ihned po složení 
maturitní zkoušky v květnu 2014. V jar-
ním termínu absolvují tuto odbornou 
stáž další žákyně druhého ročníku. Po 

skončení tohoto úspěšného projektu 
bude jeho realizační tým žádat o další 
podporu hned v následujícím možném 
období – lednu 2015. 

Realizace takto široké škály meziná-
rodních aktivit by nebyla možná bez obě-
tavého zapojení řady pracovníků školy, 
kteří často dělají mnoho věcí nad rámec 
svých běžných každodenních pracovních 
povinností. Za to jim samozřejmě patří 
poděkování. 

Mgr. Michal Šimek, ZŘ

Z Domova pro seniory

Vánoce jsou za námi a i obyvatelé Do-
mova pro seniory je prožili tak, jak se 
má. Napekli cukroví, zabalili všechny 
dárky, abychom se mohli v klidu sejít 
u štědrovečerní večeře. U večeře se se-
šli jak obyvatelé, kteří zůstali na svátky 
v domově, tak zaměstnanci, kteří obyva-

telům přišli popřát krásné svátky. Po ko-
ledách přišla na řadu bohatá večeře a sa-
mozřejmě také došlo na rozdávání dárků. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
měli zásluhu na tom, že obyvatelé Do-
mova pro seniory měli možnost prožít 
Vánoce tak, jako by byli doma. 

Po Štědrém dni nastaly přípravy na 
oslavy konce roku. Obyvatelé na večer 
připravili občerstvení a pak už byl čas 
určený na hodování a zábavu. K novo-
ročnímu veselí přispěl pan Černý, který 
zahrál oblíbené písničky obyvatel. 

Dne 12. 1. nás poctila návštěvou par-
ta dětí pod vedením MUDr. Brhelové 
a obyvatelům předvedly, co pro ně na-
cvičily. Za krásné vystoupení děkujeme. 

Monika Horáková

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Dicker Joel
Pravda o případu Harryho Queberta 

 – Na zahradě slavného americké-
ho spisovatele Harryho Queberta je 
objevena mrtvola patnáctileté dívky. 
V následném mediálním skandálu 
mu zůstane po boku jediný člověk – 
jeho žák, nadaný autor Marcus Gol-
dman, který zrovna trpí spisovatel-
ským blokem. Rozhodne se rozplést 

záhadnou vraždu a přitom napsat 
i kýženou knihu.

Hanibal Jiří
Neklidná duše Evy z Rožmberka 

 – Román líčí pohnutý, mnohdy dra-
matický životní osud Evy z Rožm-
berka, sestry Petra Voka a vladaře 
Viléma z Rožmberka od jejích pěti 
let až do smrti. Děj se převážně ode-
hrává v jižních Čechách, na panství 
v Krumlově, Rožmberku, Hradci 
a Bechyni, krátce v chorvatském Ča-

kovci a v závěru čtenáře zavede také 
do italské Mantovy.

Ironsideová Virginia
Zraju jako víno 

 – Marie Sharpová možná dospěla do 
„pokročilého věku“, ovšem v jejím 
případě jde o „pokrok“ v nejlepším 
slova smyslu. Po odchodu do pen-
ze tato typická Angličanka a dítě 
šedesátých let pragmaticky prožívá 
smutné i veselé životní okamžiky ve 
společnosti přátel, miláčka Ar-
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▶ chieho, zbožňovaného vnuka i staré-
ho kocoura. 

Kinski Pola
Zraněné dětství 

 – Zúčtování se svým otcem, slavným 
hercem Klausem Kinským. Pola 
Kinski, dcera enfant terrible němec-
kého filmu, vypráví o svém dětství 
a mládí, přičemž bez jakéhokoliv 
sentimentu neúprosně účtuje s člově-
kem, pro něhož bylo samozřejmostí 
překračovat všechny hranice a který 
bez zábran riskoval, že zničí svému 
dítěti život.

Naučná literatura
Kucrová Veronika
Posázaví 

 – Další ze svazků edice Zmizelé Če-
chy poodhaluje kouzlo oblíbeného 
regionu Posázaví. „Dnes již tento 
nádherný kraj není takový, jaký bý-
val, a přece znovu a znovu každého, 
i toho největšího samotáře, Zlatá řeka 
zláká a uchvátí.“ Přestože tuto větu 
napsal písničkář Bob Hurikán v roce 
1940, neztrácí nic ze své aktuálnosti. 

Lednická Blanka
Sestavte si rodokmen 

 – Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo 
byli naši předkové, čím se živili, jak 
žili? To jsou otázky, které si v průbě-
hu svého života položí řada lidí. Tato 
kniha nabízí pomoc při hledání od-
povědí nejen začínajícím rodopis-
cům, ale všem zájemcům o historii. 
Vysvětluje základní postupy a pojmy 
a obsahuje popis archivních i interne-
tových pramenů. 

Motl Stanislav
Děti Antonína Kaliny 

 – Příběh českého vězně, jehož odva-
ha překonala sílu smrti  – Téměř 
neuvěřitelný příběh člověka, kterému 
se v krutých podmínkách koncent-
račního tábora Buchenwald podaři-
lo zachránit tisícovku dětí. Dětí, na 
které čekala smrt. Jmenoval se Anto-
nín Kalina a byl z Třebíče. Doma za-
pomenutý, ve světě, zejména v USA 
a Izraeli, uctívaný. 

Knihy pro děti a mládež
Krolupperová Daniela
Makej, makaku! 

 – Makak Karel je chytrý jako opice. 
Není divu, vždyť je to opice! Jednoho 
dne využije nepozornosti ošetřova-

telky a vydá se do města na zkušenou. 
Díky bystrosti, hbitosti a drobným 
krádežím potravin si na malém sídli-
šti žije docela spokojeně. Stejně jako 
Lenka a Pavel, kterým ovšem uprch-
lý makak nedá spát. Co kdyby se mu 
stalo něco zlého? 

Šianská Dana
Zakázané prázdniny 

 – Dvanáctiletý Kryštof je chytrý 
a citlivý kluk. Jeho rodiče jsou pra-
covně velmi vytížení lidé a on je čas-
to sám. Zrovna začínají prázdniny, 
které chce prožít podle svých před-
stav. Tajně odejde do hor v domnění, 
že rodičům chybět nebude. Připojí se 
k lidem v ovčí salaši, v jejich kolek-
tivu a drsné přírodě nakonec nachá-

zí psychickou rovnováhu i ztracený 
vztah k rodičům. Zakázané prázdni-
ny jsou strhujícím příběhem hledání 
dospívajícího dítěte. Je to životní ces-
ta bez alkoholu a drog. 

Thomasová Valérie
Čarodějka Winnie 

 – Čarodějnice Winnie hospodaří ve 
svém domečku spolu s kocourem 
Wilburem, a jak si tam tak spolu žijí, 
zažívají různá nečekaná dobrodruž-
ství. Ne vždycky všechno ovšem do-
padne tak, jak si představují, protože 
neberou v úvahu úplně všechny dů-
sledky jediného kouzelného slovíčka 
abrakadabra!

Eva Kodýmová
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3. března – 6. dubna v Galerii Na Půdě
90 let Junáka na Světelsku
Skautské historické dokumenty, symboly, kroniky,  fotografie, 
vlajky, trojrozměrné exponáty…

20. března od 19 hod. v divadelním sále
Spirituál kvintet – Svět s náma houpá
Koncert první české folkové skupiny, založené roku 1960. Věrnost folku, 

tradičním či renesančním písním zajistila Spirituál kvintetu, kapele kolem 
muzikologa a hudebníka Jiřího Tichoty, dlouhý život. Rok 2014 je jejich už 
čtyřiapadesátým.

Účinkují: Z. Tichotová, V. Součková, J. Holoubek, D. Vančura, J. Cerha, 
J. Tichota, P. Peroutka

Předprodej vstupenek od 27. února v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.

29. března od 15 hod. v divadelním sále
Vodnická pohádka
Veselá výpravná pohádka z  repertoáru Divadýlka Mrak 

z Havlíčkova Brodu, plná kouzel a čarování, protkaná známými 
i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi 
Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel 
se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v  klidné tůňce 
v  Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá 
mlynářka proto, aby v  něm našla, podle pověstí, zakopaný 
poklad… 

Předprodej vstupenek od 10. března v TIC.

Kulturní zařízení KyTICe připravuje

Vánoční vystoupení Škubánku

přínos pro dětský folklorní soubor Škubá-
nek. 

Na vystoupení jsme také přivítali přá-
tele z chorvatského města Rijeka, se kte-
rými jsme navázali spolupráci v loňském 
roce. Ke konci pořadu nás zpěvem milost-
ných koled potěšili bývalí Škubánci a při-

znám se, že ani moje oči nezůstaly suché. 
Celé vánoční a výroční vystoupení bylo 

krásné a všem za něj patří obrovský dík. 
Chci také moc poděkovat muzice souboru 
Pramínek pod vedením Marka Čápa, kte-
rá nám večer po vystoupení hrála do tance 
i do zpěvu do pozdních hodin v Městské 
restauraci. Už se moc těšíme na další hu-
dební večery.

Táňa Siková

Stalo se milou tradicí, že si Škubánek 
zve na svá vystoupení hosty – jihlavské 
soubory Šípek, Pramínek a Vrabčátka. 
Vedoucím je pan Míla Brtník prostřední.

Vystoupení 7. prosince 2013 bylo dlou-
hé, ale úžasné. Protože bylo spojené 

s 30. výročím Škubánku, nechyběl ani 
třípatrový dort od našeho města, spousta 
dárků, gratulací. Došlo i k předání Řádu 
dřevěné vařečky čtyřem dojatým dámám 

– Lence Arnotové, Janě Myslivcové, Táně 
Sikové a Lence Dvořákové za mimořádný 

Plesy v tanečním sále

22. února – lyžařský
Hraje: Vysočina z Ledče n. S.
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

7. března – maturitní
Hraje: DJ M. Sklenář ze Světlé n. S.
Pořadatel: tř. 4. S – SOŠ, Světlá n. S.
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Oceněné snímky ze soutěže Světelsko ve fotografii

Jiří Fiala - Zářící

Miroslav Pavelka - Pan Prchal klepe kosu
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Oceněné snímky ze soutěže Světelsko ve fotografii

Iveta Válová - Pohlazen posledním paprskem

Dominika Fialová - Slunce všech dnů ještě nazapadlo
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Škubánku je 30 let

Čas strašně rychle letí a už slavíme 
30. výročí folklorního souboru Škubá-
nek. Zamýšlíme se nad tím, co všechno 
jsme za tu dobu v souboru zažili. Kolik 
stovek dětí prošlo našima rukama, kolik 
dobrého a správného si odnesly do další-
ho života. Být součástí folklorního sou-
boru obnáší spoustu píle, dřiny, odříkání, 
ale i zábavy, legrace a cestování. Pozná-
vání jiných zemí, krajů, zvyklostí a taky 
mnohá přátelství, někdy i na celý život. 

28. února v divadelním sále
v 8.30 hod. Malování pro děti 
Zábavná interaktivní show, při které se děti vtipnou formou 

seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční 
inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí si, jak snadno 
mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnášejí 
informace o vzniku moderních dětských knih a malířských 
technikách. Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za 
všechny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora. 

Pořad je určen pro žáky 1. až 5. tříd ZŠ. Vstupné: 45 Kč.

v 10 hod. Nehulíme kreslíme 
Vystoupení je zaměřeno na rozšíření výtvarné výchovy. Je pojato jako veselý akční rychlokurz kreslení. 

Zároveň se žáci dozví, co se skrývá pod pojmem ilustrátor, jaká je jeho náplň práce a proces tvorby, skrývající 
se za hotovými knihami, které mají doma. Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjejí 
fantazii a představivost. 

Pořad je určen pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ. Vstupné: 45 Kč.
Účinkuje: Adolf Dudek – ilustrátor pro děti

Kulturní zařízení KyTICe pořádá

Slovinsko, Holandsko, Polsko (několi-
krát), Francie, Chorvatsko, Rakousko, 
ale i domácí Strážnice, Plzeň, Nymburk, 
Frenštát, Jihlava, Praha a další a další 
místa a festivaly, to je obrovské množ-
ství zážitků a úsměvných vzpomínek.

To vše by nebylo, nebýt naší Evičky 
Pejchalové, která soubor založila a do 
dneška ho úspěšně vede. Není to vůbec 

jednoduché, je mnoho problémů a práce 
kolem, ale výsledek vždy stál a stojí za 
to.

Evičko, díky moc za všechno, co pro 
děti i pro nás dospěláky ve Škubánku 
děláš, hodně a hodně zdraví do dalších 
tanečních a pěveckých let.

Táňa Siková

2013 – takový to byl rok!

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Barack Obama podruhé americkým 
prezidentem, John Kerry ministrem 
zahraničí, francouzští vojáci zahájili in-
tervenci v Mali na podporu tamní vlády, 
krvavé nepokoje v Egyptě.

Miloš Zeman třetím (a prvním zvole-
ným přímo) českým prezidentem. Ze-
mřeli Oldřich Kulhánek (73), autor čes-
kých bankovek, používaných od roku 
1992, Karel Čáslavský (76), filmový histo-
rik, a Jiřina Jirásková (82), herečka.

V ulici Na Sídlišti umístěn nový kontej-
ner na sběr použitého textilu a dalších 
věcí pro humanitární účely, tříkrálové 
koledování s výsledkem 106 608 Kč, od 
poloviny měsíce lyžování na Kadlečáku, 
v Galerii Na Půdě výstava Grafiky Ivy 
Hüttnerové.
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Únor

Papež Benedikt XVI. se vzdal svého 
úřadu, KLDR provedla svůj třetí úspěš-
ný jaderný výbuch a Rada bezpečnosti 
OSN zpřísnila proti ní sankce.

Režisér Miloš Forman získal v Los An-
geles cenu za celoživotní dílo, zemřel 
zpěvák Bob Frídl (66), v  Novém Městě 
na Moravě se konalo mistrovství světa 
v biatlonu.

Zápis dětí do prvních tříd základních 
škol, plesy v  tanečním sále Společen-
ského domu, vyhlášení soutěže Světlá 
ve fotografii.

Březen

Nový papež přijal jméno František, 
zemřel Hugo Chávez (59), venezuelský 
politik.

Zemřeli Čestmír Císař (93), muž „praž-
ského jara“, a Vladimír Čech (62), herec, 
televizní a rozhlasový moderátor.

Zemřela MUDr. Irma Němečková (ne-
dožitých 100 let), na náměstí Josefské 
trhy, v  zámeckém parku Vítání jara, ve 
společenském sále ocenění sportovců.

Duben

Zemřela Margaret Thatcherová (87), 
bývalá předsedkyně britské vlády, v cíli 
maratonu v Bostonu čečenský terorista 
3 osoby zabil a 264 jich bylo zraněno.

Obžaloba Davida Ratha, poslance 
a bývalého středočeského hejtmana 
stíhaného za korupci, v Obecním domě 
v Praze vystavena Lendlova sbírka pla-
kátů Alfonse Muchy.

Akce Čistá Vysočina (úklid okolí silnic) 
a Čistá Sázava (úklid břehů řeky), zápisy 
dětí do mateřských škol, v divadelním 
sále školní akademie ZŠ Komenského.

Květen

Na letišti ve Washingtonu zadržen 
Američan Kevin Dahlgren podezřelý ze 
čtyřnásobné vraždy v Brně, ČR podala 
žádost o jeho vydání.

Bývalý policejní prezident Petr Lessy 
zproštěn obžaloby, odvolán primátor 
Prahy Bohuslav Svoboda, zemřel Valtr 
Komárek (82), ekonom a politik.

IX. ročník folklorního festivalu Horác-
ko zpívá a tančí, v galerii výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ, v  taneč-
ním sále výstava děl výtvarníků – ne-
profesionálů.

Červen

V USA obviněn vojín Bradley Manning 
z předání tajných vojenských a diploma-
tických dokumentů serveru WikiLeaks, 
bývalý technik CIA Edward Snowden 
vyzradil informace o tajném programu 
USA na sledování internetové komuni-
kace a tel. hovorů ve světě.

V sedmi krajích ničivé záplavy, při 
nichž zemřelo 15 lidí, zatýkání na Úřadu 
vlády, mj. Jana Nagyová, ředitelka pre-
miérova kabinetu, o tři dny později Petr 
Nečas rezignoval. V Praze se narodila 
první česká paterčata.

Nabídka prodeje domu čp. 231 v  Pě-
šinkách (Kratochvílova vila, bývalá MŠ), 
Den dětí v  zámeckém parku, setkání 
a propagační jízda mopedistů, na ná-
městí Svátek hudby na oslavu slunovra-
tu a prvního letního dne.

Červenec

Chorvatsko se stalo členem Evropské 
unie, belgický král Albert II. (79) kvůli vy-
sokému věku abdikoval.

Prezident jmenoval úřednickou vládu 
s premiérem Jiřím Rusnokem, sedm za-
tčených z Úřadu vlády bylo propuštěno 
z vazby.

Zastupitelstvem schválen prodej 
zámku, zahájena rekonstrukce křižovat-
ky ulic Nádražní a Josefodolská, výstava 
obrazů světelského rodáka Pavla Wolfa.

Srpen

V Sýrii na předměstí Damašku zahy-
nulo při chemickém útoku 1429 lidí, ital-
ský premiér Silvio Berlusconi odsouzen 
za daňové úniky a za placený sex s ne-
zletiletou.

Vláda nezískala důvěru Poslanecké 
sněmovny, rozpuštění Sněmovny ote-
vřelo cestu k  předčasným volbám. Čes-
ká televize spustila nové kanály: dětské 
Déčko a kulturní ČT art.

Hudební festival Sázavafest v  zámec-
kém parku, po jeho skončení prudká 
bouře a vichřice vyvracející stromy na 
silnici i železnici.

Září

Parlamentní volby v  Německu s  pře-
vahou vyhrála unie CDU/CSU kancléřky 
Angely Merkelové. Americká kosmická 
sonda Voyager opustila hranice sluneč-
ní soustavy.

Demonstrace ostravských horníků za 
zachování pracovních míst a slušnou 
mzdu, protikorupční policie ukončila 
vyšetřování půlmiliardového daňového 
úniku při prodeji lihu.

Svatováclavská pouť, festiválek Svě-
telské babí léto s  dechovkou, v  galerii 
výstava Škola ve vězení, v  divadelním 
sále beseda s  Ivem Šmoldasem, školní 
družina v ZŠ v Jelenově ulici.

Říjen

Soud ve Švýcarsku vynesl rozsudky 
nad pěti českými podnikateli v  kauze 
Mostecké uhelné společnosti a uložil 
jim tresty vězení.

Předčasné sněmovní volby vyhrála 
ČSSD, avšak s  minimálním náskokem, 
druhé skončilo hnutí ANO. Zemřel tex-
tař, skladatel a zpěvák Zdeněk Rytíř (69).

Zahájení rekonstrukce tanečního sálu 
Společenského domu, v Galerii Na Půdě 
výstava Světelsko ve fotografii, v koste-
le sv. Václava dokončena oprava varhan. ▶
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Listopad

Tajfun Haiyan zpustošil rozsáhlou část 
Filipín, způsobil smrt více než 5 300 
osob a 660 000 jich připravil o střechu.

Zemřel Pavel Bobek (76), zpěvák coun-
try a rock´n ŕollu. David Rath byl propuš-
těn z vazby a bude souzen na svobodě.

Otevření dalšího úseku cyklostezky 
z Mrzkovic do Smrčné, v divadelním sále 
hudební představení Michala Horáčka 
Mezi námi a Španělský večer s Carmen.

Prosinec

Mohutné demonstrace v  Kyjevě, ex-
prezidentova manželka Livia Klausová 
velvyslankyní na Slovensku, zemřel Nel-
son Mandela (95).

Zemřel přední český hudební publi-
cista a překladatel americké literatury 
Lubomír Dorůžka (89). 

Mikulášské odpoledne a večer pro 
malé i velké (náměstí, středověké pod-
zemí, kostel sv. Václava, Galerie na Půdě).

Zpracoval: Jaroslav Vála

▶

Bůh žehnej tomuto domu K + M + B + 2014

vraceli sice unavení, ale s dobrou náladou. 
Po výtečném obědě a sladkém zákusku 
(palačinky od babiček) bylo hodně těžké 
zvednout se a dochodit svůj „rajón“, ale 

zvládli to všichni a za to jim děkuji. Nemy-
slím tím poděkování za to, že se po obědě 
zvedli, ale především za ochotu obětovat 
celý prázdninový den pro pomoc úplně ci-
zím lidem, přestože je už odpoledne bolely 
nejen nohy, ale i pusa od zpívání. 

A potom již nastalo netrpělivé očekává-
ní, kolik peněz letos bylo v pokladničkách. 
Všichni však museli počkat až do pon-
dělního dopoledne, kdy se pokladničky 

rozpečetily a výtěžek se za přítomnosti 
pana tajemníka spočítal. Koledníci byli 
především zvědaví, kolik toho měli prá-
vě oni v pokladničce a kdo vybral nejvíc. 
Celková částka 89 667 Kč udělala nakonec 
radost všem. Vždyť právě toto číslo uka-

I vy máte možná od soboty 4. ledna toto 
přání napsáno nad vstupními dveřmi va-
šeho domu či bytu. Tento den jste mohli 
potkat v našem městě a jeho okolí koled-

níky Tříkrálové sbírky, kteří roznášeli po-
žehnání a přání do nového roku všude tam, 
kde o to lidé stáli. Zároveň vás podarovali 
malou pozorností a poprosili o příspěvek 
do zapečetěné pokladničky.

Již okolo půl osmé ráno začalo být 
v okolí fary a hlavně na faře pěkně živo. 
Byla sobota, prázdniny, a přece se více 
než 60 dětí rozhodlo brzy vstát a vyrazit 
do ulic našeho města, aby pomohly potřeb-
ným. Po nezbytném „chaosu“ s oblékáním 
a sháněním svých kamarádů a kamarádek 
do skupinky se všichni odebrali do kostela 
sv. Václava, kde jim při mši svaté pan fa-
rář požehnal a popřál především vstřícné 
a laskavé přijetí u všech dveří. Toho se ko-
ledníkům hojně dostávalo, a tak se na oběd 
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Vladislav Beran (1924–2014)

„Člověk by měl být vděčný za každé ráno, měl by 
být vděčný za to, že je takový, jaký je. A měl by mít 
rád všechny lidi, měl by mít rád i ty, které rád nemá.“ 

Životní krédo Vladislava Berana vypovídá o jeho 
velkorysosti, laskavosti a životní moudrosti. Milov-
ník hudby, koncertní umělec a dlouholetý hudební 
pedagog nás 15. ledna navždy opustil. 

Narodil se v Praze, ale dětství prožil ve Světlé 
nad Sázavou. (Po mamince pocházel z kamenické 
rodiny Podpěrových.) Přestože v r. 1943 složil ma-
turitu na strojní průmyslové škole, jeho životním 
osudem se stala hudba. Dvacet pět let žil se svojí 

manželkou v Ostravě, v Ostravském symfonickém orchestru (následně přejme-
novaném na Státní filharmonii Ostrava a později na Janáčkovu filharmonii Os-
trava) byl vedoucím skupiny fléten. 

V roce 1980 se přestěhovali zpět do Světlé nad Sázavou. V místní Základní 
umělecké škole umění začal učit hru na klavír a také na flétnu, na kterou zde 
téměř nikdo nehrál, a také na zobcovou flétnu jako přípravný dechový nástroj. 

J. M.
* * * 

Za všechny, se kterými se podělil 
o svoji lásku k hudbě, vzpomíná 
Eva Svitáková:

Milý pane Berane, 
jsem ráda, že díky tomuto psaní se 

s Vámi mohu ještě rozloučit. Ráda za-
vzpomínám na moje začátky učení. 

Bylo mým snem hrát na příčnou 
flétnu. A protože jste se vyznal nejen 
v tom, jak na flétnu zahrát, ale doká-
zal jste ji i opravit a znal dobře její 
stavbu, vyrobil jste malou plechovou 
flétničku, kterou jsem od Vás dostala 
darem. Mohla jsem si tak začít plnit 
svůj sen, i když jsem opravdovou flét-
nu ještě ani neudržela. Učil jste mě, 
jak nástroj držet, jak hrát, ale pro mě 
bylo největším potěšením, když jste 
mi přehrával sólové pasáže z nejzná-
mějších hudebních děl. Díky tomu, že 
jste se v mládí věnoval klavíru, a pů-
vodně dokonce chtěl studovat klavír 
na konzervatoři, učila jsem se všech-
ny flétnové skladby s harmonickým 
doprovodem.

Vzpomínám na mnoho koncertů 
s orchestrem Region. Tady jste mě za-
učoval nejprve od dirigentského pultí-
ku a potom jsem Vás ráda poslouchala 
přímo v akci jako prvního flétnistu 
tohoto orchestru. Vaše mírná pova-
ha mi pomáhala pomalinku ztrácet 
obavy z vystupování. Díky Vašemu 

hudebnímu entuziazmu či okouzlení 
hudbou, které se do mě vpilo, jsem 
vydržela i spoustu nepříjemných 
chvil, které člověka potkají. Děkuji 
Vám, že jste mě učil nejen jak jednat 
v hudbě, ale také jak se chovat jako 
člověk. Nebylo mi to někdy po chuti. 
Až teď dokážu pochopit, jak některé 
moje chování v určitém období na 
člověka Vašeho formátu zapůsobilo, 
a také ocenit, že jste dokázal nakonec 
být shovívavý a odpustit. Proto jsem 
mohla i v době mateřské dovolené, 
kdy jsem již aktivně nehrála, zažívat 
ty nejkrásnější chvíle na návštěvách 
u Vás při povídání o hudbě a poslechu 
krásných děl a výborných muzikant-
ských výkonech. Moc Vám děkuji.

Až do poslední chvíle jste se zají-
mal o další vývoj flétny a byl ve spo-
jení s hudebníky z předních orchest-
rů. Byl jste informován o důležitých 
a dobrých skladatelích současné doby, 
o vývoji hudby na české kulturní scé-
ně. Předpokládala bych, že hudebník 
v důchodu již nebude mít takový pře-
hled, ale byla jsem na velkém omylu, 
byla jsem to já, kdo zdaleka nebyl 
v takovém obraze o současném hu-
debním a kulturním dění. Zase jsem 
se od Vás učila.

A tak Vám ještě jednou děkuji a tě-
ším se. Těším se na další hudební se-
tkání s Vámi, pane Berane. V nebi.

zuje, že se stále najdou štědří lidé, kteří 
jsou ochotni pomoci druhým. 

Poděkování směřuji ke koledníkům, je-
jich doprovodu a také kuchařkám, díky 
nimž se sbírka mohla uskutečnit. Mé díky 
patří také otci Markovi a všem, kteří na 
nás mysleli v modlitbě. Děkuji dárcům za 
vlídné přijetí, protože to je pro děti nejdů-
ležitější, a dá-li Bůh zase za rok na viděnou.

A nakonec pocity koledníků:
„Ještě bych šel na procházku…“ (Toto 

zaznělo odpoledne po skončení koledo-
vání.)

„Tříkrálová sbírka se vydařila. Mám 
radost a děkuji těm, co nám otevřeli.“

„Když jsme chodili za Tři krále, lidé 
k nám byli milí. Dokonce jsme měli u jed-
noho bytu, kde nikdo nebyl doma, zavě-
šený sáček s penězi a sladkostmi, tak 
jsme to vyměnili za kalendářík a cukřík.“

Jana Ptáčníková

Národní týden trénování 
paměti

V týdnu od 10. do 
16. března se v celé Čes-
ké republice uskuteční 
Národní týden trénování 
paměti. Tuto akci každo-

ročně vyhlašuje Česká společnost pro 
trénování paměti a mozkový jogging, 
která vzdělává certifikované trenéry 
paměti a je specializovaná na trénová-
ní paměti nejen seniorů. 

Národní týden trénování paměti v ČR 
je součástí celosvětové akce Týden uvědo-
mění si mozku (Brain Awareness Week), 
který od roku 1996 pořádá organizace 
Dana Alliance for the Brain (www.dana.
org). 

Cílem Národního týdne trénování pa-
měti je prostřednictvím řady bezplatných 
přednášek seznámit veřejnost srozumitel-
nou formou s výsledky výzkumu mozku 
a přesvědčit nejen seniory, ale i ostatní 
věkové kategorie, že si ještě docela slušně 
pamatují. Důležité je ale vědět, jak na to. 

V rámci letošního Národního týdne tré-
nování paměti se bude konat ve čtvrtek 
13. března v dětském oddělení Městské 
knihovny ve Světlé n. S. přednáška 

Tak trochu jiná procházka po Světlé 
a okolí.

Její součástí bude praktická ukázka 
paměťových technik. Přednášku povede 
Jana Koukalová a je vhodná pro všechny 
věkové kategorie. S sebou si přineste psací 
potřeby. 

Jana Šimková, městská knihovna
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Příměstské tábory

Na základě zájmu o příměstské tábo-
ry pokryjeme v letošním roce celé letní 
prázdniny, bude celkem devět turnusů. 

V letošním roce nás čeká několik 
změn. Budou se týkat zejména změny 
místa a stravování. Vzhledem k tomu, 
že na ZŠ Lánecká budou v létě probíhat 
stavební úpravy, budou se tábory konat 
(kromě figurkové školičky) v Umělec-
koprůmyslové akademii v Sázavské uli-
ci. Škola nám zajistí i stravování. 

Figurková školička bude tradičně 
v Pěšinkách v termínu od 25. 8. do 

29. 8. Zájemci o keramické tvoření se 
můžou těšit na trio učitelek E. Milfaito-
vá, B. Zmrhalová a J. Křížová v týdnu 
od 7. 7. do 11. 7. Nevynecháme ani tá-
bory se sportovním zaměřením vedené 
T. Roseckým, J. Zmrhalem (Sportovní 
hry 4. – 8. 8.), L. Boudníkovou a A. Fi-
lipi (Taneční cvičení 14. – 18. 7.). V ter-
mínu 21. – 25. 7. se můžete vydat do 
světa s paní učitelkou Lebedovou a an-

gličtinou. Kromě těchto již známých 
zaměření táborů budou samozřejmě 
i nová. Věříme, že si každý najde, co ho 
zajímá. Podrobné informace o všech tá-

Za zvířátky do přírody S angličtinou do světa

borech najdete na webových stránkách 
http://freetimesvetlans.webnode.cz.

Občanské sdružení 
Free Time Světlá

Drogy a Světlá n. S.? 

(1. část)
Marihuana, pervitin a spousta 
nejistoty
Nejjednodušší by bylo, kdyby dro-

gy nebyly. Ale ony jsou. Proto ve Svět-
lé n. S. působí Kontaktní a poradenské 
centrum v oblasti drogové problematiky 

Spektrum. Sérií tří krátkých rozhovorů 
s vedoucím centra přiblížíme čtenáři jeho 
činnost v našem městě. Není totiž vůbec 
od věci vědět o jeho činnosti. Může se to 
hodit.

S kým Spektrum vlastně pracuje? Může-
te blíže popsat vaši činnost?

Pracujeme se dvěma skupinami lidí. 
Na jedné straně samozřejmě s těmi, co 
aktivně užívají nelegální návykové látky. 
Také jsme tu ale pro všechny další obča-
ny, kteří se nějakým způsobem dostanou 
do kontaktu s drogou a potřebují se na 
něco zeptat, ujistit či poradit. Třeba se 
jejich dítě najednou začalo divně chovat, 
nebo u něj našli nějaký prášek či pros-
tě jen potřebují probrat nějakou těžkou 
situaci. 

S jakými drogami je možné se nejčastěji 
na Světelsku potkat? A kdo jsou jejich uži-
vatelé?

V okrese Havlíčkův Brod se z více ri-
zikových drog nejvíce užívá pervitin. Jde 
o drogu, která se často vyrábí podomác-
kým způsobem, z látek, které jsou více-
méně běžně dostupné. Z drog s menším 
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Pozvánka na masopustní průvod
Žáci a učitelé ze Základní školy v Komenského ulici pro obyvatele našeho 

města opět připravili tradiční masopustní průvod s programem. Koná se v úte-
rý 4. března, začátek ve 13:15 hod. před ZŠ v Komenského, hlavní program od 
13:30 hod. před radnicí na náměstí Trčků z Lípy. 

Uvidíte masky tradiční a karnevalové, můžete ochutnat i masopustní dobroty
J. M.

rizikem je samozřejmě velmi rozšířená 
marihuana a extáze. A kdo jsou uživa-
telé? To je velmi široká škála lidí od stu-
dentů základních a středních škol až po 
šedesátníky. 

S jakým užíváním pervitinu se nejčastěji 
setkáváte?

Nejčastěji se pervitin užívá nitrožilně, 
tedy injekční stříkačkou do žíly. Toto je 
nejvíce rizikový způsob, protože nikdy 
člověk nemá jistotu, co si vlastně do žíly 
(srdce, mozku, oběhu) dá. Méně riziko-

vý způsob je šňupání nosem, ale to také 
není nic příjemného. A v poslední době 
se rozšiřuje užívání kapslemi, které se 
polykají. My klienty motivujeme k co 
nejméně rizikovému užívání (např. čisté 
stříkačky, kapsle, šňupátka). Z ekono-
mického hlediska platí: Čím méně si uži-

vatel poškodí zdraví, tím méně pak stojí 
jeho léčba.

Představuji si, že bych užíval drogy. Asi 
bych měl problém s někým o tom mluvit.

Souhlasím s tím, že užívání drog je 
velmi stigmatizující a lidé to tají. Proto 
striktně trváme na našich principech prá-
ce. Základem důvěry k nám je mlčenli-
vost. O našem klientovi se prostě s nikým 
jiným (mimo výjimečných situací daných 
zákonem) nebavíme. I kdyby to byl part-
ner. Dále může klient naše služby využí-
vat anonymně, tedy že nám o sobě nesdělí 
žádné identifikující údaje.

Co uživatelům drog vlastně nabízíte za 
služby?

Vše stojí a padá na vytvoření vztahu 
vzájemné důvěry mezi pracovníkem a kli-
entem, který budujeme tzv. kontaktní pra-
cí – snažíme se být s klientem v kontaktu. 
A to tak, aby měl důvěru se na nás obrátit 
s problémy v jakékoliv oblasti. My mu je 
pomůžeme řešit, nebo ho odkážeme na 
jiné vhodnější pracoviště. Klienti nejčas-
těji řeší bydlení, práci, komunikaci s úřa-
dy, problémy spojené s braním drog. Dále 
zajišťujeme testování klientů na závažné 
infekční choroby. Dále je možné ho někam 
doprovodit, pomoci mu v krizi, předat 
potřebné informace. A pomoci s léčbou, 
abstinencí. Prostě v situaci, kdy již nechce 
brát a svůj život chce změnit.

Kde vás lze ve Světlé n. S. potkat?
Ve Světlé působíme v rámci terénní-

ho programu dvakrát do měsíce. Terénní 
program funguje tak, že my pracovníci se 
pohybujeme v parcích, ulicích, hospodách, 
nádražích. Tam se s klienty potkáváme, 
hovoříme s nimi, poskytujeme jim služby. 
Takto nás lze potkat první a třetí čtvrtek 
v měsíci (podrobnosti na www.spektrum.
kolping.cz). Poradenství pro rodiče a blíz-
ké poskytujeme dle zájmu osoby buď ve 
Světlé, či v Havlíčkově Brodě. 

Mgr. Josef Soukal

Kontaktní a poradenské centrum v ob-
lasti drogové problematiky

Žďár n. S., Světlá n. S. 
www.spektrum.kolping.cz,
e-mail: spektrum@kolping.cz 
566 620 098, 608 816 721
FB: káčko Žďár

Vánoční luštění
Knižní odměnu za správné řešení Vánočního 

luštění pro děti v prosincovém Světelském zpra-
vodaji od redakce obdržely Klára Chmelová, Anna 
Ptáčníková a Tereza Ptáčníková.
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Mladí fotbalisté se připravují na jaro

Patnáctiletá atletka Barbora Tylichová, 
která sice závodí v dresu Hvězdy SKP 
Pardubice, ale celoročně se připravuje 
doma ve Světlé u trenéra Jozefa Foťka, 
bude startovat hned na dvou mistrovstvích 
České republiky v halové atletice. Ač je 
stále ještě pro letošní sezonu věkem žáky-
ně, svými výkony ve vrhu koulí se kvali-
fikovala na mistrovství republiky dorostu, 
které se uskuteční 22. a 23. února v hale 
Otakara Jandery v Praze. Šampionát své 
kategorie, tedy mistrovství republiky 
žactva, bude mít 1. a 2. března v Jablonci 
nad Nisou. Tam by měla atletka ze Svět-
lé bojovat v kouli o některou z medailí, 
vždyť v republikových tabulkách za rok 
2013 figuruje svěřenkyně Jozefa Foťka 
ve vrhu tříkilogramovou koulí s výkonem 
12,60 m na 3. místě za první Cermanovou 
z TJ Desná (13,94 m) a druhou Kocurovou 
z AŠK Chodov (13,46 m). Obě tyto sou-
peřky jsou o rok starší, a tak na letošním 
žákovském mistrovství republiky již ne-
mohou startovat. Bára má dvě bronzové 
medaile z loňského žákovského šampioná-
tu pod širým nebem v kouli a disku. Právě 
v disku vede loňské republikové tabulky 
žákyň s výkonem 3,54 m. Druhá Kristýna 
Čechlovská z AC Česká Lípa měla nejlepší 
výkon 29,32 m a i ta již svým věkem přešla 
mezi dorostenky. 

Text a foto: jiv

Bára pojede na dva 
šampionáty

Z mládežnických družstev FK Bohe-
mia Světlá nad Sázavou jsou na tom po 
podzimní části sezony nejlépe mladší 
žáci v I. třídě Kraje Vysočina, vedení 
trenérem Vlastimilem Křivohlavým. Ve 
své skupině A jsou z deseti účastníků za-
tím na pěkném 4. místě podzimní tabul-

ky s vyrovnaným poměrem vyhraných 
a prohraných utkání 5:5 a aktivním bran-
kovým skóre 39:29. 

Pořadí horní poloviny tabulky skupiny 
A I. třídy mladších žáků Kraje Vysočina 
po podzimní části soutěže: 1. TJ Slavoj 
Třešť 22 bodů, 2. TJ Spartak Počátky 21, 

Družstvo 2001, horní řada zleva: P. Čížek, L. Fírek, trenér V. Křivohlavý, J. Němec, 
P. Filippi. V pokleku zleva: T. Venc, V. Křivohlavý, M. Maleček a T. Vrba

Družstvo 2002, stojící zleva: P. Boudník, O. Muzikář, J. Česal, Š. Frolíková, trenér 
Křivohlavý. Klečící zleva: J. Jecha, P. Spáčil, J. Peca, P. Hoke



strana 25 únor 2014 Světelský zpravodaj

Podhoubí světelského volejbalu

Nejmladší volejbalisté mají na Vysoči-
ně svoji tradiční soutěž minivolejbalu na-
zvanou Liga Vysočiny, která se hraje jako 

čtyřkový volejbal, tedy čtyřčlenná druž-
stva. V kategorii dívek startuje 30 družstev 
z celého Kraje Vysočina. Volejbalový od-

3. SK Pacov 20, 4. FK Bohemia Světlá 
n. S. 15, 5. Spartak Pelhřimov B 14. 

Součástí zimní přípravy mladších žáků 
Světlé jsou halové turnaje. Nejlépe se jim 
povedl kvalitně obsazený vánoční tur-
naj v Humpolci. Fotbalisté ze Světlé tam 
nejprve vyhráli svoji základní skupinu 
a postoupili do finálové skupiny, ve které 
porazili Chotěboř 3:1, hráli nerozhodně 
3:3 s Havlíčkovým Brodem a 0:3 prohrá-

li s vítězným týmem turnaje FK Bystrá. 
Bylo z toho pěkné 2. místo ve velice kvalit-
ním turnaji. Další turnaj hráli mladší žáci 
19. ledna v Ledči n. S., do kterého trenér 
Křivohlavý nasadil dvě družstva, podle 
roku narození 2001 a 2002. Ze sedmi 
startujících družstev skončil tým 2001 na 
4. místě s jedním vítězstvím (Světlá – Vrdy 
3:1), čtyřmi remízami a dvěma prohrami. 
Tým 2002 obsadil v turnaji předposled-

ní 6. místo, když třikrát hrál nerozhodně 
a třikrát prohrál. Turnaj v Ledči vyhráli 
žáci Chotěboře. 

Pořadí v ledečském turnaji: 1. FK Cho-
těboř, 2. Sokol Golčův Jeníkov, 3. TJ Sla-
voj Vrdy, 4. FK Bohemia Světlá n. S. 2001, 
5. Sokol Habry, 6. FK Bohemia Světlá 
n. S. 2002, 7. FK Kovofiniš Ledeč n. S.

Text: jiv
Foto: P. Čížek

Družstvo chlapců B, zleva: Jan Němec, P. Piskač, M. Čapek, P. Hájek, J. Spěvák, 
trenér J. Hroch

díl TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. má v sou-
těži tři družstva. V kategorii chlapců, ve 
které mohou hrát i družstva smíšená, jich 
je deset, dva reprezentují volejbal Světlé. 
Tolik družstev v soutěži potvrzuje již tra-
dičně kvalitní práci s volejbalovou mládeží 
v tomto oddíle. Dívky hrají soutěž v pěti 
skupinách turnajovým způsobem. Po kaž-
dém turnaji dvě nejlepší družstva postupu-
jí do vyšší skupiny a naopak dvě poslední 
sestupují do skupiny nižší, v soutěži chlap-
ců postupuje a sestupuje vždy jen jedno 
družstvo. 5. ledna se hrály turnaje čtvrté-
ho kola obou kategorií. Chlapci absolvova-
li turnaje obou skupin ve Světlé n. S. „A“ 
družstvo ve složení: O. Hroch, Jakub Ně-
mec, D. Piskač a R. Žáček dvakrát vyhrá-
lo a dvakrát prohrálo, skončilo tak ve své 
skupině na 3. místě. Družstvo B ve složení: 
M. Čapek, P. Hájek, Jan Němec, P. Piskač, 
J. Spěvák vyhrálo třikrát a jednou prohrálo 
a obsadilo ve skupině 2. místo. 

Po čtyřech kolech bylo na čele Ligy 
Vysočiny chlapců toto pořadí: 1. ZŠ Týn-
ská Jihlava A, 2. TJ Sokol Senožaty, 3. TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. A. Druhý tým 
Světlé byl z deseti startujících na sedmém 
místě. V soutěži dívek A družstvo Světlé 
(Š. Surovcová, N. Vellinga, J. Boudníková, 
N. Vavrochová) hrálo turnaj čtvrtého kola 
v Novém Veselí a skončilo na 2. místě a stej-
né místo mu patří v celé Lize Vysočiny po 
čtyřech kolech. Družstvo B (K. Píšková, 
V. Buňatová a E. Jiříková) hrálo svoji sku-
pinu C v Dobroníně a rovněž skončilo na 
2. místě a tím si zajistilo postup do skupiny 
B pro páté kolo. Třetí světelské družstvo 
hrálo nejnižší skupinu soutěže E v Novém 
Veselí a z pěti startujících družstev skon-
čilo na třetím místě. Po IV. kole vydal ří-
dící výbor soutěže průběžné pořadí všech 
třiceti týmů Ligy Vysočiny dívek. A tým 
Světlé byl na skvělém 2. místě za TJ Sokol 
Bedřichov A, světelské „béčko“ figurovalo 
na 12. místě a družstvo C bylo 28. 

Text a foto: jiv

Družstvo chlapců A, zleva: Jakub Němec, R. Žáček, D. Piskač, O. Hroch
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Turistika

Po vydařené novoroční vycházce do 
okolí Světlé jsme se o druhém ledno-
vém víkendu vydali na turistický po-
chod Zimní Prahou. Trasa vedla sever-
ním okrajem hlavního města z Kobylis 
přes Dolní Chabry a Zdiby zpět do Ko-
bylis, kde byl cíl. 

V minulých letech jsme vždy využi-
li návštěvy Prahy ke zhlédnutí nějaké 
významné výstavy. Letos jsme se vy-
pravili na Smíchov, do Království že-
leznice.

V polovině ledna se konala valná hro-
mada odboru KČT Sklo Bohemia Svět-
lá n. S., která jako vždy přinesla rekapi-
tulaci uplynulého roku a plán činnosti 
na rok letošní, zprávu o hospodaření za 
rok 2013, zprávu revizní komise apod. 

Loňský rok byl úspěšný, co se týká 
sportovních aktivit jak jednotlivých čle-
nů, tak celého odboru. Detailně se hod-
nocením roku 2013 ve své zprávě zabý-
val předseda odboru Jaroslav Mikeš.

Rok 2013 byl ve znamení oslav 
125. výročí založení Klubu českých 
turistů. My jsme jej přivítali tradiční 
Novoroční vycházkou okolím Světlé 
zakončenou podívanou na novoroční 
ohňostroj. Zima nám připravila dobré 
sněhové podmínky pro lyžování, tak-
že kdo chtěl, mohl této výhody využít 
i na Světelsku. Kromě toho jsme si vy-
chutnali lyžování na Šumavě, kde jsme 
v okolí Borových Lad využívali dobře 
upravených lyžařských tratí. Příchod 
jara jsme uctili na Zahájení turistické 
sezóny oblasti KČT Vysočina v Kamen-
né a v následujících měsících jsme se 
zúčastňovali dálkových a turistických 
pochodů pořádaných jednotlivými od-
bory KČT. Plnili jsme podmínky k zís-
kání několika oblastních turistických 
odznaků, soutěží IVV a výkonnostního 

odznaku pěší turistiky. V dubnu jsme se 
zúčastnili akce Čistá Sázava, kdy jsem 
sbírali odpadky na levém břehu řeky 
mezi Světlou a zastávkou ČD Mrzkovi-
ce. Poslední srpnovou sobotu jsme zor-
ganizovali již 32. ročník dálkového a tu-
ristického pochodu Cestami Jaroslava 
Haška, zařazeného do akce Dvoustovka, 

což je 200 vybraných pochodů v celé re-
publice. Připravili jsme čtyři trasy pro 
pěší a čtyři trasy pro cykloturisty. Akce 
se zúčastnilo 176 „pěšáků“ a 68 cyklistů. 
Poslední velkou letní akcí byla cyklotu-
ristika v jižních Čechách s ubytováním 
v kempu Křivonoska u Hluboké nad 
Vltavou, které se zúčastnilo 24 členů 
a všem se velice líbila.

Na podzim jsme se zúčastnili vý-
jezdního semináře cvičitelů turistiky 
v Pacově a účastnili se dalších dálko-
vých pochodů. Podzim jsme zakončili 
v Humpolci na třídenní akci Za posled-
ním puchýřem, s jejímž organizováním 
jsme pomáhali.

Prolistováním čtvrtletních kalendářů, 
které výbor připravuje pro členy odbo-
ru, napočítáme 12 vlastních akcí, kromě 
toho jsme na Světelsku uspořádali 32 
cykloturistických a lyžařských vyjíž-
děk. Pokud jde o výkonnostní turistiku, 
nejlepších výkonů dosahujeme stále 
v cykloturistice. Pavlína Blažková ob-
sadila v roce 2012 (za rok 2013 nejsou 
ještě výsledky k dispozici) v republi-
kové soutěži cykloturistů 1. místo v ka-
tegorii žen (5 912 km) a Martin Štěpá-

nek v kategorii dorostu rovněž 1. místo 
(1 360 km). V kategorii mužů obsadil 
Václav Blažek 9. místo, stejně jako Jaro-
slav Novotný v kategorii seniorů. Mezi 
seniorkami skončila na 5. místě Lud-
mila Poupětová. Světelský odbor KČT 
Sklo Bohemia obsadil celkově 5. místo 
s výkonem 50 743 kilometrů. 

Členové našeho odboru plní podmín-
ky výkonnostních odznaků pěší turisti-
ky, lyžařské turistiky a cykloturistiky 

– a jsme hrdi na to, že patříme k nej-
lepším na Vysočině! V roce 2013, po 
třiceti letech soustavné turistické čin-
nosti, se Miloslavě a Jaroslavu Mikešo-
vým podařilo splnit všechny podmínky 
k udělení titulu Mistr turistiky.

V plánu pro letošní rok je z vlastních 
akcí nejdůležitější 33. ročník dálkového 
pochodu Cestami Jaroslava Haška, dále 
týdenní lyžařská turistika na Šumavě, 
vícedenní podzimní cykloturistika na 
jižní Moravě a tradiční pondělní cyklo-
vyjíždky. Po celý rok budeme samozřej-
mě vyjíždět do blízkého i vzdálenějšího 
okolí na dálkové pochody organizované 
KČT. Budeme pokračovat ve vydávání 
čtvrtletního kalendáře akcí a informo-
vat veřejnost na stránkách Světelského 
zpravodaje.

Nedílnou součástí letošní valné hro-
mady byly volby nového výboru, kte-
ré proběhly podle očekávání hladce 

– všichni jeho dosavadní členové byli 
zvoleni znovu.

Text a foto: Jaroslav Vála

To není Gulliver na cestách, ale technik z obsluhy Království železnice

Ďáblice, hvězdárna
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Truhlářství Zdeněk 
Vlasatý

Přijmeme zaměstnance na pozici truhlář  
výroba dveří a oken.

 Nástup možný ihned.

Místo pracoviště:
Druhanov, Světlá nad Sázavou

Požadujeme:
vzdělání v oboru truhlář

řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
práce na plný úvazek

praxe výhodou

Vaše životopisy zasílejte na email: 
truhlarstvimargo@seznam.cz

nebo volejte na číslo 724 943 416
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