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Schůze rady 19. ledna

n. S. mezi městem Světlá n. S. (jako 
vypůjčitelem) a Českou republikou, 
Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha 2 (jako 
půjčitelem).

8. Schválila ukončení nájemní smlou-

vy uzavřené mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a pa-

nem J. N. (jako nájemcem) za 
účelem pronájmu části pozemku 
parc. č. 724/209 o výměře 25 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. k datu 
31. 1. 2015.

9. Schválila výpůjčku části pozemku 
parc. č. 504 o výměře 75 m2 v obci 
Světlá n. S. a k. ú. Lipnička panu 
Z. K. za účelem užívání zahrádky 
s platností od 20. 1. 2015.

10. Schválila ukončení nájemní smlou-

vy, která byla uzavřena mezi měs-

tem Světlá n. S. (jako pronajímate-

lem) a paní B. S. (jako nájemcem), 
týkající se pronájmu části pozem-

ku parc. č. 641/4 o výměře 45 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. k datu 
31. 12. 2014.

11. Schválila ukončení nájemní smlou-

vy uzavřené mezi městem Světlá 

n. S. (jako pronajímatelem) a pa-

nem J. B. (jako nájemcem) za 
účelem pronájmu části pozem-

ku parc. č. st. 619 o výměře 5 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. k datu 
31. 12. 2014.

12. Souhlasila s oslovením čtyř archi-
tektonických kanceláří na vypra-

cování studie novostavby domu na 
náměstí Trčků z Lípy v rámci pro-

jektu revitalizace náměstí Trčků 
z Lípy a s souhlasí s vyplacením 
částky ve výši 40 000 Kč bez DPH 
za vypracování architektonické 
studie novostavby domu na náměs-

tí každému z oslovených architektů.
13. Souhlasila se zadáním projekto-

vé dokumentace stavby Chodník 
Panuškova ve stupni pro vydání 
stavebního povolení firmě AF-CI-
TYPLAN, s. r. o., Středisko do-

pravních projektů, Praha 1.
14. Souhlasila s tím, aby město Světlá 

n. S. převzalo záštitu nad jubilej-
ním 10. ročníkem folklórního festi-
valu „Horácko zpívá a tančí“, který 
se uskuteční v květnu roku 2015.

Jan Tourek, starosta města

Zájemce o průmyslovou zónu ve Světlé

Zástupci společnosti UJP Praha, a. s., 
která vznikla jako nástupce Ústavu ja-

derných paliv, jenž byl odštěpným zá-

vodem státního podniku Diamo, požá-

dali vedení města Světlá n. S. o setkání 
ve věci vybudování jejich dalšího závo-

du pro své aktivity v naší průmyslové 
zóně. Následovalo pozvání výše uve-

dené firmy na zasedání zastupitelstva 
města dne 10. 12. 2014 a o týden později 
pak někteří zastupitelé navštívili jejich 
hlavní závod v Praze, kde byli sezná-

meni se záměry firmy. UJP Praha má 
téměř 50letou tradici. Společnost se ori-
entuje na vysoce specializované strojí-
renství s použitím vlastních špičkových 
technologií.

Firma realizuje projekty, které svým 
charakterem a úrovní představují vý-

znamný přínos pro rozvoj českého prů-

myslu. Z tohoto důvodu některé práce 
získávají státní podporu. Mezi tyto pro-

jekty patří mimo jiné budování centra 
zdravotnické techniky pro léčbu onko-

logických onemocnění, budování cen-

tra pro hodnocení zbytkové životnosti 
a stanovení řízeného stárnutí technolo-

gických celků a vývoj speciálních ma-

teriálů i pro jaderná zařízení.
UJP Praha sídlí na adrese Nad Ka-

mínkou 1345, Praha 5-Zbraslav. Z pů-

vodně neobydlené periferie města se 
za posledních přibližně 15 let stalo mo-

derní, dynamicky se rozvíjející sídliště, 
sestávající ze zástavby rodinných a by-

tových domů, přímo sousedících z jižní 
a západní strany s pozemky UJP Praha. 
Ze severní a východní strany je firma 
obklopena drobnou stavební výrobou, 
sklady a hotelovým zařízením.

Město Světlá n. S. má naopak od roku 
2011 připravené plochy pro průmyslo-

vou zónu (10 ha) a zatím se nepodařilo 
získat investora.

Z těchto důvodů nás tato firma kon-

taktovala s nabídkou koupit v naší prů-

myslové zóně 8 hektarů pozemků pro 
svůj další závod. Zde by se jednalo pře-

devším o výrobu palivových souborů 
pro jaderné elektrárny (veškerá výroba 

Farmářské trhy

Město Světlá nad Sázavou bude po-
řádat i v roce 2015 již tradiční Světel-
ské farmářské trhy v termínech 2. 4., 
21. 5., 18. 6., 22. 10. a 19. 11. 2015.

Snažíme se o co nejpestřejší nabídku 
potravinových a rukodělných výrob-

ků, hledáme proto stále nové prodejce 
ochotné prezentovat na této akci svoji 
produkci. Máte-li tedy i Vy zájem pro-

dávat své zboží, neváhejte nás kontakto-

vat na e-mailové adrese: cimrmanova@
svetlans.cz nebo tel. čísle 569 496 611.

Rada města:
1. Jmenovala předsedu a členy komi-

se pro koordinaci sportů: předse-

da – Tomáš Rosecký, členové – Ja-

roslav Hroch, Jaroslav Kaiser, Jan 
Krajíček, Tomáš Bárta.

2. Vyhlásila výběrové řízení na po-

zici ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Světlá 
n. S., Lánecká 698, s podáním při-
hlášek do 23. 2. 2015.

3. Pověřila s účinností od 20. 1. 2015 
paní Hanu Černou řízením pří-
spěvkové organizace Mateřská 
škola Světlá n. S., Lánecká 698 do 
doby jmenování nového ředitele/ře-

ditelky.
4. Schválila uzavření příkazní smlou-

vy mezi městem Světlá n. S. a autor-
kami projektu Revitalizace náměs-

tí Trčků z Lípy za účelem zajištění 
autorského dohledu nad projektem 
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy.

5. Schválila pronájem části nebyto-

vého prostoru – garáže v objektu 
č. p. 46 (stavba občanského vyba-

vení) v místní části Radostovice za 
cenu 400 Kč + aktuální sazba DPH/
měsíčně panu T. B. od 1. 2. 2015 na 
dobu neurčitou.

6. Schválila nové znění Návštěvních 
a provozních řádů dětských hřišť 
Na Bradle, U Stromečku, Na Síd-

lišti a v zámeckém parku (byly do-

plněny do souladu s § 13 zákona 
č. 258/2000 Sb. v platném znění).

7. Schválila uzavření smlouvy o vý-

půjčce pozemku parc. č. 1781 o vý-

měře 161 m2 v obci a k. ú. Světlá 
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▶

by probíhala pouze z přírodních materi-
álů) a vědeckou činnost.

Víme z osobní návštěvy, že se jedná 
o čistý provoz s velmi drahými látkami 
a kovy a jde pouze o lehkou strojíren-

skou výrobu. Výstavba tohoto závodu je 
podmíněna získáním licence od Státní-
ho úřadu pro jadernou bezpečnost, čímž 
stát přebírá roli garanta bezpečnosti pro 
občany. V žádném případě se nejedná 
o jadernou elektrárnu, ani o sklad již 
použitého vyhořelého jaderného pali-
va. Do našeho města by vstoupil vel-
ký a silný investor s investicí 1,5 až  
2 miliardy Kč, 200 obyvatel by získalo 
zaměstnání s velmi dobrými platovými 
podmínkami (nabídka práce pro naše 
lidi). Součástí závodu by bylo vědecké 
pracoviště s cca 50 vědci, kteří by se 
zabývali dalším výzkumem a vývo-

jem. Energetika je stabilní obor, který 
nepodléhá ekonomickým ani jiným kri-
zím a zaručuje dlouhodobé fungování 
fabriky (minimálně 70 roků). Splníme 
tím zároveň dotační podmínky minis-

terstva financí a nebudeme muset vra-

cet dotaci za výkup a zasíťování po-

zemků průmyslové zóny ve výši zhruba  
30 miliónů Kč.

Pro občany Světelska bude vedení 
města pořádat prezentaci UJP, a. s., 
ve vestibulu kina ve Světlé n. S. dne 
10. února od 10 do 18 hod. Tímto pro-

střednictvím zveme všechny občany, 
aby získali více informací a vytvořili 
si svůj vlastní názor na zamýšlený in-

vestiční záměr už jen proto, že se může 
jednat o příležitost, která se již nemusí 
opakovat. Vedení města bude o všech 
následných krocích občany zcela prav-

divě a otevřeně informovat.
Za město Světlá nad Sázavou

Jan Tourek, starosta
Josef Hnik, místostarosta

Z finančního odboru

Informace o místních poplatcích

Město Světlá nad Sázavou má v sou-

časné době účinné obecně závazné vy-

hlášky, kterými zastupitelstvo města 
v samostatné působnosti zavádí pět 
místních poplatků. Jsou to tyto poplatky:

Místní poplatek za psy:
Tento poplatek má zejména regulační 

charakter, proto je stanoven diferenco-

vaně, např. je vyšší sazba u panelových 
domů a nižší v lokalitě rodinných dom-

ků a nejnižší v místních částech města.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-

žitelem je fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-

mí města. Poplatek se platí ze psů star-
ších tří měsíců.

Sazby poplatku jsou uvedeny v obecně 
závazné vyhlášce č. 3/2010, o místním 
poplatku ze psů.

Splatnost poplatku je do 30. 6.  
pří slušného kalendářního roku.

Osoba, která převezme psa z útulku, 
je osvobozena od poplatku na dobu dvou 
roků ode dne převzetí psa.

Příjem z poplatku se každoročně po-

hybuje okolo 210 tis. Kč.
 

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů:
Poplatek platí fyzická osoba, která má 

v obci trvalý pobyt, nebo fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku je do 31. 3.  
příslušného kalendářního roku.

Sazba na rok 2015 činí 540 Kč na 
osobu a rok. Za stavbu sloužící k indivi-
duální rekreaci je poplatek stanoven ve 
stejné výši. Místní poplatek je upraven 
obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012 
a 3/2014. Výnos z poplatku by měl být 
3 450 tis. Kč ročně.

Místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství:
Město zavedením tohoto poplatku 

a určením výše sazby reguluje dobu 
a rozsah záboru na veřejném prostran-

ství, aby mohlo být veřejné prostranství, 
tj. místní komunikace, veřejná zeleň, 
parky, apod., užíváno způsobem, ke 
kterému bylo určeno, a v některých pří-
padech neztěžovalo udržování veřejné-

ho pořádku. Jednotlivé sazby poplatku 
za užívání veřejného prostranství jsou 
uvedeny v obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. V roce 2014 se 
na tomto poplatku vybralo 605 tis. Kč. 
Největší podíl na výnosu má pořádání 
světelské pouti a trhů.

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity:
Místní poplatek je vybírán za využití 

lůžkové kapacity v zařízeních slouží-
cích k přechodnému ubytování za úpla-

tu (rodinný domek, penzion, ubytovna). 
Poplatníkem je osoba, která v místě 
soustředěného turistického ruchu vlastní 
toto zařízení, nebo má k takovému zaří-
zení právo hospodaření. Sazba poplatku 
činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. 
Poplatek je splatný do 15 dnů po uply-

nutí pololetí příslušného kalendářního 
roku.

Místní poplatek je upraven obecně zá-

vaznou vyhláškou č. 6/2010.

Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj byla zrušena a nahrazena obec-
ně závaznou vyhláškou o regulaci pro-
vozování loterií a jiných podobných her 
č. 4/2012 s účinností od 9. 10. 2012.

1. l 2012 došlo k novelizaci zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-

dobných hrách, v platném znění, který 
přinesl rozšířené pravomoci obci při 
regulaci loterií a jiných podobných her 
a nově nastavená pravidla pro odvod 
z loterií a jiných podobných her.

Na základě výše uvedeného zákona 
město dostává větší objem finančních 
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▶prostředků z peněz z hazardu. Odvod 
z loterií se mezi obce rozděluje shod-

ně jako daň z příjmu právnických osob, 
takže je důležitý počet obyvatel a rozlo-

ha území. Tento druh příjmů se vztahuje 
na obce, které na svém území přístroje 
povolily. Obce získají 80 % z celkového 
inkasa z výnosu, státu připadne zbylých 
20 %.

V našem městě je v současné době 
v provozu 9 ks výherních hracích přístro-

jů, které povoluje město. Odvod z loterií 
a jiných podobných her a odvod z výher-
ních hracích přístrojů přinesl v roce 2014 
do rozpočtu města 1 624 tis. Kč

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z odboru sociálních věcí

Standardy kvality výkonu sociálně-

-právní ochrany dětí platné od 1. 1. 2015.
Závěry expertního týmu Minister-

stva práce a sociálních věcí ČR, který 
se zabýval prošetřením kauzy týrané-

ho chlapce z Brna, a také judikatura ve 
věcech péče o nezletilé děti, ať již jde 
o rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva či nálezy Ústavního soudu České 
republiky, byly základním impulsem 
pro přípravu legislativních změn v ob-

lasti péče o ohrožené děti. Následně 
byl novelizován zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí a vydá-

na prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb., 
se specifikovanými standardy kvality 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
SPOD).

V rámci projektu Inovace výko-

nu SPOD na MěÚ Světlá nad Sáza-

vou, na který město obdrželo finanční 
prostředky ESF a MPSV ČR ve výši 
cca 1,648 mil. Kč, byly, mimo jiné akti-
vity, vypracovány a následně s účinností 
od 1. 1. 2015 schváleny standardy kva-

lity pro činnost SPOD na našem úřadu, 
vykonávanou odborem sociálních věcí. 
Ve standardech jsou řešeny podrobnosti 
a podmínky výkonu SPOD v těchto ob-

lastech:
1. Místní a časová dostupnost
2. Prostředí a podmínky

3. Informovanost o výkonu SPOD
4. Personální zabezpečení výkonu 

SPOD
5. Přijímání a zaškolování
6. Profesní rozvoj zaměstnanců
7. Prevence
8.  Přijetí oznámení, posouzení nalé-

havosti a přidělení případu
9.  Jednání, vyhodnocování a indivi-

duální plán ochrany dítěte
10. Kontrola případu
11. Rizikové a nouzové situace
12. Dokumentace o výkonu SPOD
13. Vyřizování a podávání stížností
14.  Návaznost výkonu SPOD na další  

subjekty

Standardy kvality sociálně-právní 
ochrany dětí jsou v plném znění k dispo-

zici v tištěné podobě v jednací místnosti 
orgánu SPOD – odboru sociálních věcí 
a v elektronické podobě u každého refe-

renta SPOD.
Ve zkrácené formě, nezbytné pro in-

formovanost klientů, budou k dispozi-
ci v chodbě před vstupem do kanceláří 
OSV a zveřejněny na webu města Světlá 
n. S., www.svetlans.cz, v sekci Městský 
úřad – Sociálně-právní ochrana dětí 
a rodinné právo.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu MPSV“

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Přehled činnosti odboru stavebního 
úřadu a územního plánování
V dnešním příspěvku přinášíme souhrn-

nou informaci o práci odboru a výstavbě 
v roce 2014 v porovnání s předchozím ro-

kem 2013.
Na úvod několik základních údajů.
Odbor stavebního úřadu a územního plá-

nování má za úkol vykonávat státní správu 
na úseku územního plánování, stavebního 
řádu, památkové péče a vyvlastňovacího 
úřadu. Územně působí pro třicet dva obcí 
Světelska a Ledečska (území Obce s roz-

šířenou působností Světlá nad Sázavou*) 

z hlediska územního plánování, památko-

vé péče a vyvlastňování a pro čtrnáct obcí 
Světelska z hlediska stavebního řádu.

Na úseku územního plánování lze kon-

statovat, že pokrytí územními plány na 
území Obce s rozšířenou působností Svět-

lá n. S. je v rámci Kraje Vysočina i ČR na 
velmi dobré úrovni. Z třiceti dvou obcí jich 
má dokončen územní plán již třicet, jed-

na obec ještě pořizuje a jedna obec zatím 
nezahájila pořizování územního plánu. 
Mimo této práce zajišťuje náš úřad i zpra-

cování a aktualizaci Územně analytických 
podkladů pro celé území ORP Světlá nad 
Sázavou, které se využívají pro územ-

ně plánovací činnost a pro rozhodování 
v území. O této činnosti jsme Vás infor-
movali v předchozím zpravodaji.

Hlavní činností stavebního úřadu je roz-

hodování o záměrech v území, povolování 
staveb, jejich změn, terénních úprav, za-

řízení a státní dozor na úseku stavebního 
řádu. Mimo této náplně je v naší správě 
ještě také evidence válečných hrobů.

Přehled činnosti stavebního úřadu:
2013 2014

Celkový počet podání v agendě 
stavebního úřadu

375 392

Povolení užívání staveb pro 
bydlení a rekreaci ve Světlé n. S.

7 7

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

4 4

Povolení užívání staveb pro 
bydlení a rekreaci v ostatních 
obcích ORP Světlá n. S.

14 8

Na úseku památkové péče spočívá naše 
činnost hlavně v dozoru nad způsobem 
ochrany památkového fondu v památkově 
chráněném území v městské památkové 
zóně vyhlášené v Ledči n. S. a v zajištění 

Území obce s rozšířenou působností 
Světlá nad Sázavou
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Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Statistika obyvatel 
Světlé nad Sázavou

Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
Benetice 22 11 11

Dolní Březinka 242 123 119

Dolní Dlužiny 20 12 8

Horní Březinka 55 34 21

Horní Dlužiny 38 20 18

Josefodol 139 75 64

Kochánov 45 18 27

Leštinka 36 20 16

Lipnička 104 56 48

Mrzkovice 141 71 70

Opatovice 43 21 22

Radostovice 59 32 27

Světlá nad Sázavou 5 582 2 742 2 840

Závidkovice 95 46 49

Žebrákov 32 16 16

Celkem 6 653 3 297 3 356

Průměrný věk podle částí obce 
ke dni 31. 12. 2014

Část obce
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
Benetice 55,64 48,37 62,92

Dolní Březinka 45,75 45,17 46,35

Dolní Dlužiny 55,03 50,72 61,48

Horní Březinka 35,96 33,08 40,63

Horní Dlužiny 40,10 41,82 38,18

Josefodol 43,99 40,15 48,50

Kochánov 52,38 51,23 53,15

Leštinka 41,06 41,16 40,94

Lipnička 42,90 43,27 42,46

Mrzkovice 40,45 39,48 41,42

Opatovice 37,55 33,91 41,04

Radostovice 50,74 48,95 52,86

Světlá nad Sázavou 43,04 41,46 44,56

Závidkovice 41,25 40,64 41,82

Žebrákov 48,13 47,59 48,66

Celkem 43,18 41,63 44,72

Věková struktura v obci 
ke dni 31. 12. 2014

Věk
Občané s platným 
trvalým pobytem

celkem muži ženy
0 – 6 379 190 189

7 – 18 718 373 345

19 – 30 978 508 470

31 – 40 1 033 557 476

41 – 50 871 436 435

51 – 60 1 053 504 549

61 – 70 989 512 477

71 – 80 386 154 232

81 – 90 229 58 171

91 – 100 17 5 12

101 a více 0 0 0

Celkem 6 653 3 297 3 356

• Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 6 653
• Narození: 57 dětí; z toho: muži – 33, 

ženy – 24
• Úmrtí: 63 osob; z toho: muži – 27, 

ženy – 36
• Počet sňatků: 33
• Průměrný věk: 43 let
• Nejstarší občan: 97 let
• Nejstarší občanka: 99 let

Eva Pejcharová
matrikářka

ochrany dalších kulturních památek na 
území obce s rozšířenou působností při 
obnově těchto objektů, nebo jejich kultur-
ního prostředí.

Vydaná závazná stanoviska orgánu
státní památkové péče podle zákona
č. 20/1987 Sb.

2013 2014

Celkový počet podání v agendě 
památkové péče

44 43

Závazná stanoviska vydaná 
k obnově kulturních památek

23 20

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

16 14

* s výjimkou Ledče n. S., která si pořizuje 
územní plán vlastními úředníky

Prací vyvlastňovacího úřadu je vede-

ní řízení při omezení, nebo převedení 
vlastnických práv ze soukromých osob 
na veřejné subjekty při realizaci veřejně 
prospěšných staveb. V předchozích dvou 
letech nevedl náš odbor žádná řízení.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru životního 
prostředí

Lokální topeniště a jejich vliv na 
ovzduší a informace o měření od 
9. 12. 2014 do 6. 1. 2015 
ve Světlé n. S.
Jednu z nejvýznamnějších složek ži-

votního prostředí představuje ovzduší. 
Kvalitu ovzduší zhoršují zejména emise 
prachových části produkované dopra-

vou a lokálními topeništi na tuhá pali-
va s nevhodnými parametry. Zastaralé 
kotle ve špatném technickém stavu vy-

pouštějí do přízemní vrstvy atmosféry 
prach a nebezpečné karcinogenní látky.

Při spalování odpadů v domácím kot-
li (např. nábytku, dřevotřísky, laminá-

tu, ošetřeného dřeva, odpadních olejů, 
plastů, komunálních odpadů atp.) vzni-
ká značné množství škodlivých látek 
unikajících do ovzduší (např. prachové 
částice, formaldehyd, polyaromatické 
uhlovodíky, dioxiny, těžké kovy, chlo-

rované uhlovodíky, styren…).
Výrazné znečištění ovzduší přímo 

ohrožuje zdraví. Prachové částice 
prokazatelně zvyšují riziko akutních 
i chronických onemocnění dýchacích 
cest.

Správný způsob vytápění 
v domácím kotli:
• spalovat v kotli pouze předepsané 

palivo – spalováním nekvalitní-
ho paliva se neušetří, naopak saze 
ucpávají kotel a komín a účinnost 
spalování se zhoršuje

• provozovat kotel pouze za podmí-
nek definovaných výrobcem

• nechat kotel pravidelně seřídit
• pravidelně zajišťovat údržbu komí-

nu kominíkem
• nespalovat odpad

10 zlatých pravidel slušného chování:
1.  Nebuď lhostejný k sobě ani ke své-

mu okolí, zajímej se o to, co jde 
z tvého komína.

2.  Suš dřevo minimálně jeden až 
dva roky – více se ohřeješ a bude 
z toho méně kouře.

3.  Nespaluj odpadky.
4.  Nastav regulační klapky tak, aby 

vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5.  Přikládej častěji menší dávku pali-

va než jednu velkou dávku za dlou-

hý čas (neplatí pro automaty).
6.  Pravidelně čisti kotel a komín.
7.  Dle svých možností používej mo-

derní kotel či kamna.
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Z činnosti městské policie

Městská policie v roce 2014 řešila 
celkem 946 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
845 přestupků, 101 jich bylo oznáme-

no správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 59 písemností 
na žádost ostatních orgánů. Doručová-

ní písemností městskou policií nastává 
v případech, kdy se je nepodaří doručit 
klasickou cestou. Nejčastější důvody 
jsou, že se adresát snaží písemnost ne-

přebírat, protože mu hrozí nějaký trest, 
placení dluhů nebo není znám jeho 
aktuální pobyt. Díky místní a osobní 
znalosti strážníků se podařilo těchto 
59 písemností doručit. V osmi přípa-

dech nás požádaly o součinnost soudy. 
Provedli jsme odchyt 53 psů. Všechny 
jsme předali majitelům nebo jsme pro ně 
našli nové pány. K 31. 12. jsme neměli 
v odchytovém zařízení žádného pejska. 
I v loňském roce jsme několikrát použili 
při odchytech tzv. foukačku, kdy psa po-

mocí této střely uspíme. Tu používáme 
zejména v těch případech, kdy strážník 
má v nohách 6 km rychlého pochodu za 
psem nebo 70 minut čistého zoufalství 
a nepomáhá nic, co by psa dostalo na 
vodítko, nebo se jedná o psa agresivního. 
Nemohu zapomenout na dva odchycené 
pávy a zvlášť na jednoho pštrosa, když 
se díváte z očí do očí, jen s tím rozdílem, 
že strážník směrem nahoru.

Rychlost jsme v uplynulém roce měři-
li 106 krát. Nejvyšší naměřená rychlost 
na padesátce byla 104 km/h. Úseky, kde 
máme Policií ČR schválená místa, jsou 
ulice Lánecká, Sázavská, Komenského, 

Nádražní, místní části Josefodol, Lip-

nička, Mrzkovice, Leštinka a Radosto-

vice. Máme uzavřené dvě veřejnoprávní 
smlouvy s obcemi Kynice a Vilémovice, 
kde měříme rychlost vozidel. Dále jsme 
uzavřeli veřejnoprávní smlouvu s obcí 
Nová Ves u Světlé, kde jsme dohlíželi 
na dodržování pravidel v silničním pro-

vozu.
Za zmínku stojí i to, že jsme řešili 

čtyři řidiče, kteří řídili pod vlivem alko-

holu, a sedm řidičů, kteří řídili vozidlo 
i přesto, že měli zadržený řidičský prů-

kaz. Tři osoby jsme převezli do PZS do 
Jihlavy a dvě do PL v Havlíčkově Bro-

dě. Provedli jsme 13 kontrol, zda není 
osobám mladším osmnácti let podáván 
alkohol, nařídili jsme odtah jednoho 
vozidla, které tvořilo překážku v sil-
ničním provozu, zadrželi jsme sedm 
pachatelů trestné činnosti a policii ČR 
předali sedm trestných činů. Z ulic v na-

šem městě jsme zařídili odstranění dvou 
vraků.

K příjemnému zpestření naší práce 
patří návštěvy základních škol přede-

vším žáků čtvrtých tříd, dále výuka dětí 
na dopravním hřišti ve Světlé nad Sá-

zavou.
Zdeněk Novák

velitel MP

8.  Udržuj teplotu spalin za kotlem 
mezi 150 – 250 °C.

9.  Nevyhazuj teplo oknem, nepřetá-

pěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10.  Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj 

soused.

Vždy mysli na sebe a na své blízké.

Informační systém kvality ovzdu-

ší v kraji Vysočina (zkráceně ISKOV) 
shromažďuje a zpřístupňuje veřejnosti 
on-line výsledky měření kvality ovzdu-

ší vybraných obcí Kraje Vysočina; 
mezi nimi i města Světlá nad Sázavou. 
Webové stránky jsou volně dostupné na 
www.ovzdusivysocina.cz.

V Kraji Vysočina se na znečištění po-

dílejí hlavně prachové částice, ovlivňu-

jící zdraví buď přímo svými vlastnost-
mi, nebo tím, že přenášejí další látky 
s nebezpečnými vlastnostmi – alergeny, 
plísně, mikroorganismy či chemické 
látky.

Ve Světlé n. S. v období od 9. 12. 2014 
do 6. 1. 2015 bylo prováděno měře-

ní kvality ovzduší. Měření ve Světlé 
n. S. také prokazuje, i když je ve měs-

tě zaveden plyn, že v topné sezóně je 
v ovzduší prachových částic víc než 
v netopné sezóně. Naměřené hodnoty 
prachových částic PM 10, PM 2,5 v ně-

kterých dnech překročily limit. Za dobu 
měření přesáhla hodnota prachových 
částic PM 10 povolený limit 50 ug/m3 

za 24 hodin celkem 8 krát (tento limit 
může být v jednom roce překročen 
max. 35 krát). Maximální hodnota byla 
naměřená 75,99 ug/m3 za 24 hodin a to 
dne 31. 12. 2014.

Průměr z naměřených hodnot pracho-

vých částic PM 2,5 je 35,95 ug/m3, limit 
je 25 ug/m3 za rok. Maximální hodnota 
byla naměřená 71,54 ug/m3 za 24 hodin 
a to rovněž dne 31. 12. 2014.

Dále byly měřeny tyto znečišťující 
látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku, ozón 
O

3
, naměřené hodnoty nedosahovaly 

limitních hodnot (více na http://www.
ovzdusivysocina.cz).

I když jsou limitní hodnoty pra-

chových částic v ovzduší v některých 
dnech a některých oblastech překračo-

vány hlavně v topné sezoně, patří Kraj 
Vysočina z hlediska ovzduší k nejčist-
ším regionům v České republice.

Arnika (česká nezisková organizace) 
doporučuje: Jak se chránit před nega-
tivními vlivy znečištěného ovzduší

Pokud jsou hodnoty znečištění zvláš-

tě vysoké (například v zimě za nepříz-

nivých rozptylových podmínek), snažte 
se vycházet ven co nejméně.

Pokud musíte jít ven, zkuste omezit 
pobyt venku na časné ranní hodiny 
nebo až na večerní hodiny. Toto je důle-

žité zejména v situaci, kdy jsou vysoké 
hladiny přízemního ozonu, neboť slu-

neční záření hladinu ozonu zvyšuje.
V době špatných rozptylových pod-

mínek venku necvičte a neběhejte. Čím 
rychleji a hlouběji dýcháte, tím více 
škodlivin vdechujete. Větrejte doma 
pouze krátce.

Důležité je dbát na správnou životo-

správu a přijímat dostatek vitamínů – ty 
Vás sice neochrání před vdechováním 

škodlivin, ale pomohou tělu lépe se vy-

pořádat s následky jejich negativního 
působení.

„Znečištění ovzduší škodí našemu 
zdraví. Délku lidského života zkra-
cuje průměrně o více než osm měsíců 
a v nejvíce znečištěných městech a ob-
lastech o více než dva roky.“ (Janez 
Potočnik, komisař EU pro životní pro-

středí)
Také v Česku zemřou ročně tisíce lidí 

kvůli znečištěnému ovzduší – v roce 
2012 mohlo být znečištění ovzduší 
prašnými částicemi příčinou předčas-

ného úmrtí až 5 500 obyvatel.

Ing. Daniela Válová
referentka OŽP
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„Kozí plácek“ čp. 124
První zmínka o domě pochází z roku 

1836. Prvním známým majitelem je 
Josef Herout, uváděný po roce 1838. 
V roce 1863 byla majitelkou Anna He-

routová, v roce 1899 Robert Müller a od 
roku 1901 František a Anna Pospíšilovi.

František Pospíšil dům začátkem dub-

na 1901 zboural a požádal o odpis daně, 
„… ježto stavbu nového domu tohoto 
roku již nedokončím a žádám za odpis 

daně činžovní.“ Na žádost c. k. okres-

ního hejtmana se v srpnu sešla komise 
složená ze tří členů obecního zastupitel-
stva: „Při komissionelním šetření a pro-
hlédnutí místa shledala komisse za pří-
tomnosti majitele Františka Pospíšila, 
že domek čp. 124 do základů rozbourán 

jest, a ačkoliv některé zásoby stavební-
ho materiálu na místě pro příští stavbu 
složené jsou, nebude se letošního roku 
nic stavěti.“

Plán na zřízení nového jednopatrové-

ho obytného domu p. Františka Pospíši-
la ve Světlé n. S. z roku 1901 od Jana 
Raka, mistra zednického z Golčova Je-

níkova. Na tomto plánu je prostranství 
mezi domy čp. 40, 39, 124, 126 a 195 
označeno nápisem „Kozí plácek“.

S přestavbou domu bylo započato dne 
15. října 1901 a ukončena byla 22. led-

na 1903. O den později se konalo místní 
ohledání a k 29. lednu 1903 bylo majiteli 
domu uděleno povolení k jeho obývání, 
ovšem s několika podmínkami, jako: 

„Trámy na půdě do komínů zazděné 
z těchto odstraníte, mezery tím vzniklé 
vyzdíte a krov zděným pilířem na příčce 
I. poschodí podchytíte.“

V roce 1908 je jako majitel domu 
uveden nejprve Antonín Pajer a potom 
Bedřich Doležal a Anna Přenosilová, 
provdaná Doležalová. V roce 1920 se 
majiteli domu stali Václav Novotný 
a Anna Novotná, rozvedená Doležalo-

vá.
Pojem Kozí plácek se objevuje i na 

plánku od světelského mistra zednic-

kého a tesařského Josefa Radila z roku 
1920. Ulička mezi domy čp. 39 a 124 je 
pojmenována „Na kozím plácku“.

V Čechách
• před 190 lety 12. února 1825 byla 

v Praze založena první česká spoři-
telna

• před 110 lety 6. února 1905 se v Pra-

ze-Dejvicích v rodině úředníka pojiš-

ťovny narodil Jan Werich
Ve světě vědy a techniky
• před 2040 lety v roce 25 př. n. l. vy-

dal Marcus Vitruvius Pollio deset 
knih o architektuře obsahujících 
řadu tehdejších poznatků z mecha-

niky a matematiky

• před 60 lety v roce 1955 byla v USA 
dokončena stavba ponorky Nauti-
lus na jaderný pohon

Ve Světlé nad Sázavou
• před 290 lety v roce 1725 cech ka-

meníků, zedníků a tesařů dal na 
světelském náměstí postavit sochu 
svatého Josefa

• před 100 lety 21. února 1915 byl vo-

jenský lazaret ve Světlé, vydržovaný 
z příspěvků místních občanů, pře-

vzat Rakouským červeným křížem
Josef Böhm

Stalo se
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Hurá do muzea

Letos oproti jiným rokům se tzv. uro-

dilo a na rybářský kroužek mládeže ve 
Světlé nad Sázavou se přihlásil nebývale 
vysoký počet dětí. 

Poslední roky je nejen u nás, ale 
i v celé republice trendem v řadách dětí 
či mládeže spíše vytrácení zájmu o ryba-

ření. Důvodem toho jsou zcela jistě jiné 
formy zábavy, které bohužel děti táhnou 
více.

O to více je současný počet 16 dětí 
v rybářském kroužku při místním do-

mově dětí potěšující. A když se objevila 
možnost navštívit v rámci dne otevře-

ných dveří poměrně nedávno otevřené 
muzeum při Střední rybářské škole ve 
Vodňanech, neváhal vedoucí rybářského 
kroužku pan Hájek celou akci podpořit 
a s dětmi do muzea vyrazil. Stejně se 
k akci postavil i výbor MO a autobus dě-

tem zaplatil. Cesta z Vysočiny až na jih 
Čech je jiným způsobem dopravy velice 
časově náročná a pro děti by jistě byla 
velmi únavná.

Vodňany jsou Mekkou rybářského 
školství v České republice, vedle již 
zmíněné střední rybářské školy, jejíž 
součástí je také vyšší odborná škola, zde 
najdeme i odloučené pracoviště Jihočes-

ké univerzity, fakulty rybářství a ochra-

Lyžařský výcvik ZŠ Komenského v roce 2015

letošního kurzu se přihlásili žáci od pá-

tých do devátých tříd, z nichž někteří se 
výcviku zúčastnili i v předešlých letech.

Odjezd byl stanoven na neděli 4. led-

na a my jsme se všichni sešli po vánoč-

ních svátcích nabití energií a natěšení 
na týden plný zážitků. K pozitivní nála-

dě přispělo také to, že nám při odjezdu 
nádherně sněžilo a v Jedlové již na nás 
čekala pravá ladovská zima, která nám 
vydržela po celý týden. 

Na upravených sjezdovkách jak 
v Jedlové u chaty, tak i ve ski areálu 
v Deštném se velmi záhy naučili lyžo-

vat i úplní nováčci. V závěru týdne již 
všichni účastníci kurzu zvládli závody 
ve slalomu. Kromě lyžování nám po 
celý týden nechyběly ani hry, soutěže 
a spousta další zábavy.

Domů jsme se všichni vrátili zdra-

ví a spokojení a ještě dlouho budeme 
vzpomínat.

Mgr. Hana Kubínová, 
Mgr. Eva Dušková

Foto: Mgr. Robert Štefánek

Podle voličského seznamu z červ-

na 1921 bydleli v domě čp. 124 obuv-

ník Václav Doležal (*1857) s manželkou 
Marií (*1856) a dcerou Julií (*1894), 
obuvník Václav Novotný (*1895) s man-

želkou Annou (*1881) a soukromnice 
Kristina Puflerová (*1864).

Na základě komisionelního říze-

ní konaného dne 10. května 1924 bylo 
25. června Okresní správou politickou 

v Ledči n. S. Václavu Novotnému vydá-

no povolení ke zřízení strojní obuvnické 
dílny a podobně na základě komisionel-
ního řízení ze dne 23. dubna 1932 bylo 
řezníkovi Václavu Fialovi uděleno živ-

nostensko-právní schválení řeznického 
krámu.

V roce 1930 se majiteli domu stali 
Bedřich a Jaroslav Doležalové. Dne 
12. července 1967 požádali Jaroslav 

a Božena Doležalovi stavební úřad při 
MěNV ve Světlé n. S. o povolení zříze-

ní podkrovní místnost, které bylo o pět 
dní později uděleno. V roce 1977 požá-

dal Jaroslav Doležal o povolení výměny 
„dvou malých zchátralých oken za jedno 
třídílné okno“.

Text a foto: 
Jaroslav Vála

Základní škola Komenského uspořá-

dala pro své žáky každoroční lyžařský 
výcvik v Jedlové v Orlických horách. Do 
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Škola v zimě nemusí být nuda!

Bobování a skokánek
Ve středu 7. ledna byl Sportovní den. 

Děti ze ZŠ Lánecká byly rozděleny na 
dvě skupiny. První skupina byla na 
Kadlečku lyžovat a druhá bobovala na 
kopci u světelského gymnázia. Byl tam 
super skokánek z ledu a sněhu. Když 
děti sjely ze skokánku, tak je bolela 
zadnice. Byl to skvělý zážitek.

Tereza Kahounová, Kristýna Šimková,
Robert Novák, Ondřej Zlata, 4. C

Lyže
Byla středa 7. ledna. Na lyže jsme si 

vzali s sebou do batůžku svačinu, termo-

sku s teplým čajem, peníze na vlek a na 
párek v rohlíku. Byli jsme oblečeni do 
teplého oblečení. Rodiče nás na Kadle-

čák přivezli už v přezkáčích. Líbilo se 
nám, že jsme lyžovali dlouho a s kama-

rády. Vlek byl moc pomalý, ale za to bez-

pečný. Jezdili jsme pomalu a bezpečně 
a také jsme to vyzkoušeli přes skokánek. 
Cestou dolu z kopce jsme se mohli za-

stavit na párek v rohlíku. Potom pro nás 
přijeli rodiče a zazvonil zvonec a lyžo-

vání bylo konec.
Agáta Karasová

a Majda Pajerová, 5. A

ny vod. Rybářské muzeum ve Vodňa-

nech bylo otevřeno na podzim roku 2013. 
Spojuje expozici historie rybářství, kam 
patří rybníkářství, chov ryb a další ob-

lasti, a akvária nejen s našimi sladko-

vodními, ale také s cizokrajnými rybami 
a živočichy. Dále je na prostoru 200 m2 

expozice místní fauny, mezi vycpanými 
exponáty najdeme lišku, bažanta, ale 
i vydru či třeba bobra. Návštěvníci si 
sami mohou ověřit své znalosti o rybách 
na interaktivní tabuli.

Ráno 22. listopadu v 7.30 hod. nabral 
minibus 23 účastníků zájezdu na náměs-

tí ve Světlé n. S. a vyrazil na dvouho-

dinovou cestu směr jihočeské Vodňany. 
S dětmi jelo několik rodičů a vedoucí 
rybářského kroužku.

Při dni otevřených dveří si mohly děti 
prohlédnout nejen muzeum a akvária, 
ale i odborné učebny s jejich vybavením. 
Během celé návštěvy se nám věnoval 
pan Ing. Jiří Macar a provázel vše fun-

dovaným a velice zajímavým výkladem.
Dětem se akce líbila a cestou zpět do-

šlo i na trochu toho nezdravého, leč oblí-
beného jídla při zastávce v Písku. Okolo 
druhé odpolední hodiny jsme se všichni 
vrátili zpět domů obohaceni o pěkný zá-

žitek a nové vědomosti z oblasti, která 
nás zajímá a je u většiny z nás i naším 
koníčkem.

Text a foto: Martin Kubín

Týden otevřených dveří  
v ZŠ Komenského

Nejenom předškoláci z MŠ, ale i rodi-
če se svými ratolestmi si ve dnech 12. až 
16. ledna přišli vyzkoušet, jak se sedí v la-

vicích, společně s prvňáky si zacvičili, za-

zpívali a plnili různé úkoly. Byla radost 
vidět předškoláčky s jakým úsilím a nad-

šením plní zadané úkoly. Naši žáci si velmi 
rádi zahráli na vyučující a ochotně svým 
mladším kamarádům vše vysvětlovali.

Třídní učitelky 1. A, 1. B
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I druhý maturitní ples se vydařil

Zaplněný Společenský dům ve Světlé 
n. S. patřil v pátek 16. ledna Akademii 
Světlá n. S., třídám IV. E obor sociální 
činnost a II. P obor podnikání. Byl to již 
druhý ples světelské Akademie v tomto 
roce.

Ten, kdo přišel, nelitoval, protože bylo 
co k vidění. Maturitní ples začal zajíma-

vým vystoupením mladé houslistky ve 
stylu Vanessy May.

Následoval nástup maturantů k slav-

nostnímu šerpování, poděkování matu-

rantů rodičům, učitelům a řediteli školy. 
Slavnostní šerpování bylo zakončeno 
přípitkem a tancem s rodiči.

Ohlas na šerpování byl bouřlivý 
a v sále panovala báječná atmosféra. 
Velký společenský večer dále nabídl vol-
nou zábavu za doprovodu úžasné kapely 
Sobako ze Světlé n. S.

Gymnazisté otevřeli plesovou sezónu

IV. G a losování výherců hlavní tombo-

ly. Poté se opět tančilo až téměř do půl 
čtvrté ráno.

Návštěvníci našeho plesu odcházeli 
spokojeni plni kulturních dojmů a to je 
pro organizátory tou hlavní odměnou. 

A maturantům nezbývá než popřát mno-

ho úspěchů v jejich dalším studijním 
i osobním životě, zejména během květ-
nových maturitních zkoušek.

-mš-
Foto: AZ-fotoslužby

V pátek 9. ledna otevřel maturitní ples 
světelských gymnazistů letošní pleso-

vou sezónu. Vyprodané prostory taneč-

ního sálu společenského domu i přiléha-

jící městské restaurace zaplnily stovky 
rodičů, prarodičů, příbuzných, kamará-

dů, známých a příznivců žáků poslední-
ho ročníku našeho gymnázia.

Úderem osmé hodiny večerní začalo 
předtančení v moderní podobě a ihned 
poté následoval slavnostní nástup celé 
třídy IV. G. Mladé dámy v efektních 
společenských garderobách a gentlema-

ni ve skvěle padnoucích oblecích před-

stoupili před nabitý sál, což vyvolalo 
bouřlivé ovace všech přítomných včetně 
několika „fan klubů“.

Po slavnostním projevu ředitele školy 
Ing. Jindřicha Vodičky a třídního učite-

le Mgr. Michala Šimka nastalo tradiční 
šerpování, předávání květin a přípi-
tek. Společné focení zakončilo úvodní 
část a poté následovala tradiční taneč-

ní plesová zábava. Tu pouze o půlnoci 
přerušilo půlnoční překvapení v podo-

bě tanečního vystoupení skupiny žáků 

Tradičně bohatá tombola i pěkné hlav-

ní ceny potěšily výherce a dokreslily cel-
kovou spokojenost všech účastníků.

O půlnoci maturanti překvapili svým 
vlastním vystoupením, které bylo tak 
úspěšné, že ho museli pro velký zájem 
opakovat.

Letošní maturitní ples je za námi, ma-

turity jsou však teprve před námi – mno-

ho úspěchů!

Ing. Andrea Brzoňová 
a Ing. Dana Hůlová

třídní učitelky
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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.

Úterý:	 18:00	–	19:00	hod.
Večerní cvičení powerjógy

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

Čtvrtek:	 15:00	–	17:00	hod.
Vánoční dílničky na světelském zámku

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:
 9. 2.  Kolíčková zvířátka
 11. 2.  Obtištěné ručičky
 13. 2.  Valentýnská přáníčka
 16. 2.  Motýlek z ruliček
 18. 2.  Fimo
 20. 2. Fimo – pokračování 
 23. 2. Pletení z pedigu
 25. 2. Pletení z pedigu – pokračování 
 27. 2. Pletení z pedigu – dokončení

V termínu jarních prázdnin, tedy 2. – 6. února, 
bude i MC Rolnička zavřená. 

MC Rolnička si tímto dovoluje pozvat 
všechny děti, rodiče i jejich známé a přátele 

na	tradiční	dětský	karneval	v	maskách,
který se uskuteční 

v	sobotu	7.	února	od	14:00	do	17	hod.
Ve Společenském domě ve Světlé n. S.

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka
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Ptačí developeři ze světelské Akademie

V březnu 2015 to bude 16 let, co do 
světelského parku žáci ZŠ Komenského 
pod vedením paní učitelky Jany Chlado-

vé a Ing. Hladovce vyvěsili po konzulta-

ci s Ing. Hlaváčem dvacítku ptačích bu-

dek, opatřili je jmény a pozorovali, jak 
se zabydlují. 

Během následujících roků však budky 
podlehly rozmarům počasí a ze svých 
míst buď zmizely úplně, nebo se za-

chovala pouhá torza. Navíc park prošel 
revitalizací, mnohé staré doupné stromy 
byly odstraněny a hnízdní možnosti pěv-

ců nebyly příliš vysoké. Žáci světelského 
gymnázia navštěvující klub 7 mil se roz-

hodli na minulou akci dětí ze ZŠ navázat 
a možnosti hnízdění opět rozšířit. 

Ve spolupráci s panem Ing. Zbyškem 
Karafiátem, Ph.D, ředitelem Stanice 
Pavlov,  vznikl projekt se složitým ná-

zvem „Podpora hnízdních možností 
ptactva v zámeckém  parku ve Světlé 
nad Sázavou“, jehož cílem bylo vyrobit, 

vyvěsit a i nadále udržovat 30 budek ve 
zmíněné lokalitě. Projekt získal finanční 
podporu z Českého svazu ochránců pří-
rody, z programu na ochranu biodiver-

zity, a v létě roku 2013 se mohlo začít 
s jeho realizací. Nyní už ale skončeme 
s pojmy a přejděme na dojmy. Bylo jich 
opravdu hodně a stály za to.

Následující měsíce jsme napjatě čekali, 
jestli se naše budky dočkají opeřených 
obyvatel. Na jaře 2014 jsme již mohli za-

čít „sklízet úrodu“. V půli května jsme 
s panem Karafiátem do parku vyrazili 
znovu a mohli asistovat při kroužková-

Finance projektu umožnily nákup 
materiálu a ještě dřív, než skončily letní 

prázdniny,  Sedmimílaři již budovali 
v pavlovské stanici první ptačí obydlí. 

Některé z budek vznikaly opravdu 
v netradičních pozicích – koneckonců 
i Baťa začínal tak říkajíc „na koleně“.  

Do korun! Na zavěšení budek praskla 
v říjnu 2013 polovina podzimních 

prázdnin, byla citelná zima, ale nadšení 
a radost z dobrého díla všechny 

obtíže překonaly. Všechny budky jsme 
zavěšovali na popruhy, aby jejich 
instalace nijak nepoškodila strom.

Malé koňadry se na nás netvářily 
právě potěšeně, přestože naše dívčí 

osazenstvo na ně švitořilo nejjemnějšími 
zdrobnělinkami a i hoši mírně zjihli. 

Přešlo léto a všechny ptačí rodinky 
spokojeně vylétly z hnízd. Podzim 

2014 pak byl ve znamení první údržby. 
Přišel čas všechny budky zkontrolovat 
a odstranit stará hnízda, aby se hnízdní 
dutina vyčistila od případných parazitů 
a na jaře pak mohla být znovu bezpečně 

osídlena. 
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28. sborník Havlíčkobrodsko

Jako každý rok v prosinci, i loni vyda-

ly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Moravský zemský archiv v Brně – 
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 
sborník příspěvků o historii regionu 
Havlíčkobrodsko. Nad stránkami jeho 
již 28. čísla si na své přijdou všichni mi-
lovníci dějin Havlíčkova Brodu i širšího 
okolí Českomoravské vrchoviny.

Začněme dvěma vyčerpávajícími pra-

cemi Josefa Šrámka. První z nich Ještě 
jednou k posledním Vánocům Jindřicha 
Zdíka aneb O kterém Jeníkově mluví 
letopis opata Jarlocha? se vrací k čas-

tému sporu o pravé místo vánočního 
pobytu známého olomouckého biskupa. 
Šrámek se velmi podrobně zaměřil na 
všechna pro a proti v argumentech mezi 
Jeníkovem Větrným a Golčovým a vý-

sledkem je opravdu poctivá studie.
Druhou statí je Klášter cisterciaček 

VALLIS SANCTAE MARIAE v Po-

hledu ve víru doby vymknuté z kloubů, 
kde se autor zabývá dějinami zaniklého 
pohledského kláštera nejen v éře husit-
ské revoluce.

Další skvělá studie je od Tomáše So-

mera, který popsal Dopisy kněží Šimo-

na z Habrů a Jana z Brodu (1528–1529). 
Střípky konfesijního života ze sklonku 
středověku a počátku raného novověku. 
Čtenáře tak čeká zajímavý pohled do 
rychlosti šíření reformačních myšlenek 
v našem kraji.

ní „našich“ prvních ptáčat. Aby mláďata 
neprochladla, než se dočkají slušivého 
prstýnku na nožce, vytvořili jsme jim 
útulné přechodné fleecové útočiště.   

A na závěr trocha čísel. Do projektu 
se během minulých sedmnácti měsíců 
zapojilo postupně 11 studentů. Svých 
obyvatel se loni dočkalo 19 budek - 
v některých bylo prokazatelně hnízděno 
opakovaně. (Neobydlené budky budeme 
sledovat i nadále a případně jim zkusíme 
najít vhodnější umístění.) Okroužkovali 
jsme 59 ptáčat, další snůšky byly v době 
naší jarní návštěvy ve fázi vajíček, něko-

lik snůšek již bylo vyvedených. Ve Sta-

nici Pavlov a ve světelském parku jsme 
při realizaci projektu strávili 7 skvělých 
dní, během kterých jsme se od pana 
Karafiáta – nadšeného ornitologa – do-

zvěděli spoustu zajímavých informací 
o životě a zvycích pěvců, sov i dravců 
z našeho okolí a studenti si v době převa-

hy virtuální reality užili společnost stej-
ně nadšených vrstevníků při smysluplné 
práci v krásné přírodě. 

Projekt sice skončil, ale vlastně pokra-

čuje dál. Již nyní nedočkavě očekáváme, 
jaká překvapení nám ptačí nájemníci 

připraví v letošní hnízdní sezóně. Z pra-

covníků pavlovské stanice se během 
společné práce stali naši přátelé, ke kte-

rým rádi jezdíme za poznáním i s pomo-

cí. A i když již máme v hlavě další plány, 
stále budeme naše budky opatrovat, aby 
na svých místech vydržely mnoho let 
a pomohly oživit park i jeho okolí pes-

trobarevným hejnem opeřenců, jehož 
veselé vyzpěvování přivítá za pár měsí-
ců jaro a přinese radost nejen nám, ale 
i vám ostatním.    

Text a foto: Eva Bernadová

Alena Jindrová nám představuje svůj 
Příspěvek k dějinám židů v Ledči nad 
Sázavou, což je její letitý střed badatel-
ského zájmu a zcela jej zužitkovala.

Aleš Veselý se v článku Kostel Na-

vštívení Panny Marie v Sopotech zabý-

vá jedním z nejdůležitějších poutních 
míst v našem okrese, a sice v době, kdy 
zde v polovině 18. století probíhala vý-

znamná rekonstrukce.
Tentýž autor v článku Veduta Němec-

kého Brodu z roku 1813 přibližuje letos 
učiněný významný objev vystavený 
v rámci výstavy Baroko na Havlíčkob-

rodsku.
Čtyřmetrová socha v městském parku 

se stala podkladem pro článek Michala 
Kampa Příběhy pomníku Karla Havlíč-

ka v Havlíčkově Brodě, který podrobně 
popisuje nejen vznik této již devadesá-

tileté dominanty města, ale také přibli-
žuje její měnící se význam v čase její 
existence.

Studie Michala Plavce Schlacht-
geschwader 102 a letiště Německý Brod 
se zabývá známou, ale dosud nepříliš 
dobře probádanou částí brodských dě-

jin, kdy místní letiště využívali nacisté 
k výcviku pilotů.

Aleš Knápek si při pohledu na kámen 
vsazený do východní části kostela Na-

nebevzetí Panny Marie klade otázku 
Náhrobek křižovníka v Německém 
Brodě?

Anděl z Krupé je téma zprávy Pavla 
Rouse o záhadném autorovi jednoho 
podpisu na listině z čáslavského sjezdu 
roku 1440.

Alena Křivská se vrací ke svému oblí-
benému tématu Světlá nad Sázavou a její 
kostel v době předhusitské a Jaroslav 
Holý opět přibližuje jeden z mnoha spol-
ků v nejsevernějším městě okresu – ten-

tokráte První fotbalový klub v Golčově 
Jeníkově v roce 1907.

Výjimečné jsou pak dva vzpomínkové 
texty Jana Schneidera na památku ne-

dávno zesnulých bratrů Daniela a Jiřího 
Reynkových.

Závěr sborníku tradičně patří výroč-

ním zprávám obou vydavatelů za před-

chozí rok (2013).
Sborník má 364 stran, vyšel v nákla-

du 200 výtisků a za 170 korun jej lze 
zakoupit v návštěvní době v sídle havlíč-

kobrodského muzea, případně objednat 
na adrese Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Ha-

vlíčkův Brod, knihovna@muzeumhb.cz 
nebo telefonicky na čísle 569 429 151.

-jv-
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Nad‘a Urbánková 
a Bokomara

Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Ur-
bánková se vrací na koncertní pódia 
v doprovodu Luboše Javůrka a jeho Bo-

komary.
Naďa Urbánková patřila v sedmde-

sátých letech k naprosté špičce naší po-

pulární scény. Zpívala a hrála v legen-

dárním Semaforu a zejména s Country 
beatem Jiřího Brabce natočila několik 
vpravdě nesmrtelných písní. Dodnes se 
zpívají a hrají písničky s texty Jiřího 
Grossmanna z jejího repertoáru. Dvě 
nejslavnější Drahý můj a Závidím patří 
bezesporu k zlatému odkazu té doby.

Později paní Naďa opustila nejen kon-

certní pódia a divadelní jeviště, ale na 
delší čas i Československo. Když před 
několika lety přikývla na nabídku vy-

dat desku jejího repertoáru spojeného 
s texty Jiřího Grossmanna, ukázalo se, 
že několik písní bude třeba nahrát nově. 
Její cesty se tak setkaly s kapelníkem 
Bokomary Lubošem Javůrkem. Logic-

ky přišla nabídka na několik společných 
koncertů v létě 2005 po natočení alba, 
na které si paní Urbánková vybrala k do-

plnění svých starých hitů i několik písní 
z repertoáru Bokomary. Ohlas u publika 
byl až překvapivě dobrý, toto spojení 
se stalo hvězdami největších festivalů 
(Zahrada) a tak logicky přišel další krok 

– i když paní Urbánková nechce znovu 
naplno nasednout do kolotoče stovek vy-

stoupení ročně, obě strany se dohodly, že 
by čas od času mohly vyjet na společné 
turné. Pro ně vzniká i několik nových 
písniček napsaných speciálně pro Naďu 
Urbánkovou, která navíc využívá svých 
hereckých a moderátorských zkušeností 
a svým šarmem osloví všechny genera-

ce. Nenechte si toto spojení ujít.

Bokomara je spojena především se 
jménem Luboše Javůrka. Její historie je 
plná různých jmen z folku a dalších žán-

rů. Zakládajícími členy Bokomary byli 
vedle Luboše Pavla Dvořáčková (zpě-

vačka vpravdě všestranná – od trampské 
Ozvěny po rockový brněnský Progress) 
a Tomáš Musil (zkušený folkař, autor, 
kytarista, mj. člen Bonsaje). Skupina 
během let vydala slušnou řádku pozoru-

hodných desek: Okno do ulice, Muž za 
rohem, Všehochuť, monotematické al-
bum Bokomarie, Obratník Raka, Hantec, 
Miláček a naposledy Cena Thálie.

Adéla Hrochová  
(zdroj www.bokomara.cz)

Světlá nad Sázavou o Vánocích

Dvě kulturní akce již tradičně patří k vá-

nočním dnům ve Světlé n. S. Živý betlém, 
hra o narození Ježíše Krista s putováním 

třech králů za betlémskou hvězdou, před-

vedená žáky Základní školy v Komen-

ského ulici, a slavná Česká mše vánoční 
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▶

Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného 
pěveckého sboru Gaudeamus za doprovo-

du symfonického orchestru Region. Živý 
betlém zahráli žáci základní školy v so-

botu 27. prosince tradičně na prostranství 
před kostelem hned dvakrát. V hlavní roli 

narozeného Ježíška se představila teprve 
osmiměsíční Nikolka Olivová.

Rybovu mši uvedl Gaudeamus v koste-

le sv. Václava v neděli 28. prosince. Sólo-

vé party zpívaly stejně jako při loňském 
provedení Kristýna Kůstková a Jana 
Prouzová. Místo ohlášeného operního 
pěvce Petra Nekorance se představil Ah-

mad Hedar, kterého si veřejnost může 
pamatovat z televizní soutěže Česko-

slovenská Superstar, v současné době 
studuje na Akademii múzických umění 
v Praze. Čtvrtým sólistou byl tradičně dr-
žitel Ceny Thálie za rok 2009 a současný 
sólista Opery Národního divadla v Praze 
Pavel Vančura.

Text a foto: jiv

Irská taneční show  
Love in Flames

Taneční soubor Merlin (SK)
Po třech úspěšných tanečních představe-

ních Mystery Of Dance (v předchozích le-

tech měla světelská veřejnost možnost toto 
veleúspěšné představení zhlédnout ve vy-

prodaném divadelním sále), Celtic Energy 
a Fantasy Of Dance, která se hrála po celé 
České republice, přináší známý taneční 
soubor Merlin na svém jarním turné další 
představení, irskou taneční show Love in 
Flames – Láska v plamenech. Merlin, kte-

rý působí na slovenské taneční scéně od 
roku 1994, se svým zaměřením na irské 
tance řadí k nejprestižnějším a nejúspěš-

nějším tanečním souborům ve střední Ev-

ropě. Z jejich vystoupení je cítit obrovskou 
pozitivní energii  a to, že tanečníci si po-

hyb na jevišti a kontakt s divákem užívají.
Dynamická taneční show nadchne mi-

lovníky tance bez rozdílu věku, ale neje-

nom je… Současný příběh, ve kterém něž-

ná láska čelí nástrahám moderního světa, 
se odehrává v kulisách podmanivě krásné 
původní irské hudby.

Hudební rytmus, dech beroucí taneční 
virtuozita a sehranost tanečníků, rafinova-

ná práce nohou a strhující irský step, to vše 
je plné pozitivní energie, emocí a radosti 
ze života – tedy ingrediencí, které v dneš-

ní uspěchané době všichni vyhledáváme. 
Atmosféru programu působivě zvýrazňují 
kostýmové převleky a velkolepé světelné 
efekty a je jasné, že tahle show bude neza-

pomenutelná!
Zpracovala Zdeňka Horní  

(zdroj internet)

Pozvánka do městské 
knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Hana Androniková
Vzpomínky, co neuletí
– První souborné vydání autorči-

ných povídek a drobných próz. Ač 
mnohé texty nekončí happy en-

dem, vůle žít působí jako magnet, 
k němuž hrdinové směřují.

John Green
Papírová města
– Margo byla odjakživa hádankou, 

ale nyní se stala záhadou. Jenže 
existují stopy. Quentin pochopí, 
že ty stopy jsou určené jemu. Vy-
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Plesy v tanečním sále

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

27. února – maturitní
Hraje: Magdalena 2 z Jihlavy
Pořadatel: tř. 4.V – SOŠUP, Světlá n. S.

7. března – hasičský
Hraje: Rotace z Humpolce
Pořadatel: SDH Světlá n. S.

20. března – absolventský večer
Slavnostní rozloučení žáků devátých 
tříd se ZŠ v Komenského ul.
Začátek je v 17 hod.
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

4. dubna – hokejistů
Hraje: Melodie z Ledče n. S.
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S..

razí po nesouvislé cestě, která se 
před ním otvírá, ale čím blíž se 
dostává k cíli, tím méně vidí dív-

ku, o níž si myslel, že ji zná.

Darcie Chan
Samotářka z Mill River
– Teprve, když se do zapadlého měs-

tečka přistěhuje policista Kyle 
Hansen s dcerou Rowen, odhaluje 
se příběh obyvatelky krásné vily 
nad městem, tajemné ženy, kterou 
po celá desetiletí nikdo nespatřil.

Angele Lieby
Zachránila mě slza
– Skutečný příběh ženy, která se pro-

bere z umělého spánku, ale nemů-

že se hýbat ani komunikovat. Bojí 
se, že ji lékaři nechají odpojit od 
přístrojů. Po dvou týdnech si však 
dcera, která právě sedí u matčiny 
postele a mluví na ni, všimne, že 
Angele po tváři stéká slza.

Haruki Murakami
Podivná knihovna
– Povídka o mladém chlapci, který 

se ztratil v záhadném bludišti pod 
místní knihovnou a po návratu 
domů zjišťuje, že nic už není tak 
jako dřív.

Denisa Prošková
Ukradli mi kabelku
– Fejetony psané s nadhledem jsou vě-

novány všem, kteří také občas ztrá-

cejí piny, hesla i nervy a sem tam 
se hádají s těmi, které nejvíc milují!

Ivana Špičková
Ztraceno v písku
– Děj knihy se odehrává v Alžíru 

17. století. Je to příběh křesťan-

ské dívky, kterou osud zavlekl 
do arabského otroctví a která je 
schopna vstřebat to dobré i špatné 
z obou světů.

Stephen King
Pan Mercedes
– V nuzném městečku na americ-

kém středozápadě neznámý řidič 
s ukradeným mercedesem zmasa-

kruje nezaměstnané před úřadem 
práce. Po několika měsících při-
jde na policii podivný dopis. Pisa-

tel se přizná k činu a oznámí, že 
chystá ještě strašlivější útok.

Naučná literatura
Libor Budinský
Šílenství slavných
– Další z úspěšné řady publikací se 

tentokrát soustřeďuje na duševní 
nemoci osmdesáti osobností z ce-

lého světa a ze všech epoch lid-

ských dějin.

Stephen Harding
Poslední bitva
– Květen 1945. Hitler je mrtev, tře-

tí říše doutná v troskách a nikdo 
z amerických vojáků nechce být 
tím posledním, kdo padne v boji 
proti nacistům. Přesto se musí ka-

pitán Jack Lee a jeho muži vydat 
ještě na poslední misi.

Miroslava Palečková
Žvaní žabák u louže
– Sedmnáct písniček k procvičování 

výslovnosti je doplněno i notový-

mi zápisy, akordy, rytmocvičkami 
a navazujícími jednoduchými říka-

dly.

Knihy pro děti a mládež
Ivona Březinová
Útěk Kryšpína N.
– Kryšpín je prima, trochu plachý 

kluk, nosí sluchadla a do kolekti-
vu třídy moc nezapadá. Stává se 
terčem posměchu, na škole v pří-
rodě se ale drobné útoky kluků 
změní přímo v šikanu.

Milena Durková
Jsem průšvih jménem Klaudie
– Klaudii je třináct a přestěhuje se 

s maminkou z malého města do 
Prahy zrovna uprostřed školního 
roku. Zpočátku je to dost nároč-

né, ale pak se začnou dít zajíma-

vé věci.

D. L. Green
Kája, super frája
– Týden bez televize – Náš pan uči-

tel se zbláznil! Chce po nás, aby-

chom celý týden ani jednou ne-

zapnuli televizi! No chápete to? 
Jsem zvědav, kolik děcek z naší 
třídy tohle přežije!

Vladimír Šoltys
Proč má kos žlutý nos?
– Vlaďka se svým tatínkem veteri-

nářem a ornitologem se pomalu 
zabydluje v novém domku u ryb-

níka Čeperky, kde se dozvídá 
mnoho nového o ptačím životě.

Ladislav Špaček
Dědečku, ještě vyprávěj
– Malá Viktorka s dědečkem proží-

vá různé příhody společné dětem 
jejího věku, naslouchá pohádkám 
a příběhům a učí se, jak má postu-

povat v různých situacích, které 
život přináší.

Eva Kodýmová
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2014 – takový to byl rok!

Tak jako každý rok, i letos nastal čas při-
pomenout neprofesionálním výtvarníkům 
Světelska blížící se tradiční výstavu, na 
které se mohou svými díly představit ob-

čanům i návštěvníkům města. Letošní roč-

ník se uskuteční v termínu od 28. dubna do 
17. května v tanečním sále Společenského 
domu ve Světlé n. S. Možnost prezentovat 
svá díla mají nejen pravidelní účastníci, 
ale také noví zájemci, kteří jsou ochotni 
svá díla ukázat návštěvníkům výstavy. 
Tito noví zájemci se musí přihlásit v kan-

celáři oddělení kultury kulturního zaříze-

ní KyTICe (v prostoru šaten pro účinkující 
v budově kina).

Za oddělení kultury KZ KyTICe 
Zdeňka Horní (tel. 569 496 660),

za výtvarníky Petr Křivský 
(tel. 724 716 585).

Foto: Z. Horní

9. března od 19 hod. v divadelním sále
Irská taneční show Love In Flames – Merlin (SK)

(Grafická pozvánka na jiném místě Zpravodaje.)
Taneční skupina Merlin ze slovenského města Snina je ověšena 
mnoha oceněními a úspěchy a těší se jedinečnému renomé. Ve 
svém oboru patří k nejlepším souborům celé Evropy. Merlin je 
soubor tanečních čarodějů schopných vykouzlit nezapomenu-
telnou show, což světelskému publiku s obrovským úspěchem 

dokázali již před pár lety při svém vystoupení v divadelním sále.
Předprodej vstupenek od 16. února v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

17. března – 19. dubna v Galerii Na Půdě
Patchworkové vábení

Specifickou textilní technikou ručně zhotovené umělecky 
a řemeslně ztvárněné předměty denního užitku členek 
Patchworkového klubu HaBa při Mateřském centru Zvoneček 
a Oblastní charitě v Havlíčkově Brodě.

28. března od 15 hod. v divadelním sále
Kousky brouka Pytlíka

Výpravná žertovná pohádka. Kdo z nás se nesetkal s broukem 
Pytlíkem? Známý kamarád Ferdy Mravence a tak trochu pople-
ta se v naší pohádce pokouší o malířskou a hudební osvětu na 
hmyzí loučce. Délka představení cca 60 min.
Účinkuje: DS TESSERIS ve spolupráci s DS Jiří a DDM Symfonie, 
Poděbrady
Předprodej vstupenek od 9. března v TIC, tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz

Kulturní zařízení KyTICe připravuje
Tradiční výstava 

neprofesionálních výtvarníků

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

Svět Česká republika Světlá nad Sázavou

Leden

Zemřel populární portugalský fotbali-
sta Eusébio (*1942).

Bohuslav Sobotka jmenován předse-
dou vlády, zemřel Karel Gut (*1927), ho-
kejista, trenér a funkcionář.

K 1. 1. 2014 měla Světlá nad Sázavou 
6672 obyvatel, zemřel koncertní umě-
lec a hudební pedagog Vladislav Beran 
(*1924).

Únor

Zimní olympijské hry v Soči, na Ukraji-
ně vypukly nepokoje, zemřel Vasil Biĺak, 
komunistický politik.

Expremiér Petr Nečas obviněn z pod-
plácení v tzv. kauze Nagyová.

Zápis dětí do prvních tříd základních 
škol, plesy v tanečním sále Společenské-
ho domu. Ocenění sportovců města za 
rok 2013. ▶
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Březen

V krymském referendu potvrzen vznik 
Republiky Krym, která požádala o připo-
jení k Rusku. Nad Thajským zálivem zmi-
zelo letadlo s 239 osobami na palubě.

Zemřeli Jaroslav Kerles (*1939), ka-
rikaturista a ilustrátor, Věra Chytilová 
(*1929), filmová režisérka, Otakar Brou-
sek st. (*1924), herec.

Městem prošel Masopustní průvod, 
v Galerii Na Půdě probíhá výstava k 90 
letům Junáka na Světelsku, hokejisté vy-
hráli krajskou ligu.

Duben

Zemřel Gabriel García Márquez 
(*1927), kolumbijský spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny za literaturu. 

Zpěvačka Iveta Bartošová (*1966) spá-
chala sebevraždu.

Humanitární sbírka, akce Čistá Vyso-
čina (úklid okolí silnic), tradiční rybářské 
závody.

Květen

Zemřel Wojciech Jaruzelski (*1923), 
polský generál a politik.

Vláda schválila 25 nových národních 
kulturních památek, např. Michalův sta-
tek v Pohledi a Huť Jakub v Tasicích.

Probíhá výstava děl výtvarníků ne-
profesionálů, zakoupena nová technika 
v TBS, Noc kostelů.

Červen

Abdikace španělského krále Juana 
Carlose I., nástupcem jeho syn Filip, pre-
zidentem Ukrajiny se stal Petro Porošen-
ko, prezidentem Slovenska Andrej Kiska, 
zemřel Eduard Ševarnadze (*1928), gru-
zínský politik a prezident. 

Zemřel architekt Petr F. Bílek (67), ně-
kdejší předseda České komory architek-
tů a spoluautor Nové scény Národního 
divadla.

Služátecký pohádkový les, koncert 
Jarka Nohavici, propagační jízda mope-
dů Vysočinou, Svátek hudby navštívil 
Pavel Vančura, Toulavá kamera na zám-
ku a v podzemí, zámek se poprvé oteví-
rá veřejnosti.

Červenec

V Afganistánu zemřeli při sebevražed-
ném útoku islamistů čtyři čeští vojáci 
spolu s  dalšími dvanácti tamními oběť-
mi, po týdnu zemřel pátý těžce raněný 
voják .

Na pátý pokus zdolal Radek Jaroš (50) 
z Nového Města na Moravě vrchol hima-
lájské osmitisícovky K2 a stal se prvním 
Čechem, který zdolal všech 14 osmitisí-
cových vrcholů bez použití kyslíku.

Zahájení výstavy obrazů akademické-
ho malíře Františka Antonína Jelínka, tří-
denní multikulturní festival Sázavafest 
podruhé v zámeckém parku.

Srpen

Předsedou Evropské rady zvolen pol-
ský premiér Donald Tusk.

Zemřel Jindřich Pokorný (87) překla-
datel, literární historik a spolupracovník 
Revolver Revue.

Dálkový pochod Cestami Jaroslava 
Haška, nová střecha na kostele sv. Václa-
va, nový administrátor farnosti.

Září

V referendu o nezávislosti Skotska na 
Spojeném království byli stoupenci od-
tržení v menšině.

Zemřel hudebník a písničkář Petr 
Skoumal (76), psal hudbu k filmům a ně-
kterým večerníčkům.

Svatováclavská pouť, Světelské babí 
léto s dechovkou, mezinárodní výstava 
Uměleckoprůmyslové akademie Biená-
le 2014.

Říjen

Zemřel Jean-Claude Duvalier, bývalý 
doživotní prezident Haiti.

Zemřel svérázný herec, dramatik a ně-
kdejší disident Pavel Landovský (78), ve 
Vrběticích došlo k  výbuchu muničního 
skladu, dva lidé zemřeli, obyvatelé okol-
ních obcí byli evakuováni.

Josef Hnik po komunálních volbách 
novým místostarostou, další ročník 
Rallye Světlá, Dny otevřených ateliérů, 
Světelská zahrádka – přehlídka výpěst-
ků zahrádkářů.

Listopad

Zemřel legendární nesmlouvavý kouč 
sovětské sborné, „hokejový Stalin“, Vik-
tor Tichonov (84). Zemřela P. D. Jameso-
vá (*1920), anglická spisovatelka.

25. výročí sametové revoluce, zemřel 
hudební skladatel a zpěvák Petr Hapka 
(70).

Ve Společenském domě divadelní 
představení Hrdý Budžes, otevření dal-
šího úseku cyklostezky od Jelenovy uli-
ce podél Sázavy.

Prosinec

Tropická bouře způsobila záplavy na 
Filipínách, trajekt na trase z Itálie do 
Řecka ve Středozemním moři zachvátil 
požár.

Zemřel básník, textař a novinář Jan 
Schneider (80), jehož písně zpívali V. Ne-
ckář, W. Matuška, M. Kubišová, H. Von-
dráčková.

Výstava litografií Emmy a Barbory Srn-
cových, divadelní představení České Vá-
noce pro malý zájem  zrušeno, tradiční 
Vánoční trhy. 

Zpracovali: Jaroslav Vála a Adéla Hrochová

▶
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Dopis z nizozemského Purmerendu

Vážení přátelé ve Světlé nad Sázavou,
9. listopadu jsme si připomněli 

25. výročí pádu Berlínské zdi. Bylo to 
opět emotivní a působivé. Vybavili se 
mi nezapomenutelné okamžiky z večera 
9. listopadu 1989, kdy se otevřela brána 
mostu mezi východním a západním Ber-
línem. Mnoho lidí po letech poprvé vy-

šlo z východního Berlína, aby se znovu 
setkali s příbuznými a přáteli na západě, 
objali je a políbili. Mnoho emocí a nadě-

jí pro budoucnost.
Vzpomínám si také, jak jsem tam byl 

asi o dva roky později, v souvislosti 
s kurzem odpadového hospodářství na 
Technologické univerzitě v Berlíně. Od-

lomil jsem tam z Berlínské zdi kousek 
betonu a poslal jsem ho našim přátelům 
do Polska, kteří do té doby nevěřili, že 
Berlínská zeď opravdu padla.

Se vzpomínkou na pád Berlínské zdi 
se mi vybavují i vzpomínky na „same-

tovou revoluci“ ve vaší zemi. Začala tím 
u vás demokratizace a budování nové 
společnosti. Fakticky tím také začalo 
partnerství mezi městy Světlá nad Sáza-

vu a Haarlemem. Na počátku této spolu-

práce byl velmi důležitým pojítkem pan 
Josef Staněk. V roce 1968 emigroval do 
Nizozemí, přistěhoval se do Haarlemu 
a stal se vedoucím úředníkem na odboru 
kultury haarlemské radnice, kde praco-

val až do důchodu.
V té době byla v pozici starostky Haar-

lemu paní Elizabeth Schmitzová a když 
pan Staněk dostal nabídku kandidovat 
na světelského starostu, slíbila mu v pří-
padě úspěchu plnu podporu. Když byl 
Josef Staněk zvolen, přestěhoval se do 
Světlé připravit se na svou novou práci.

Po 9. listopadu 1989 byla v západní 
Evropě spousta iniciativ, které prostřed-

nictvím organizací, institucí a municipa-

lit začínaly spolupráci, výměnu znalostí 
a zkušeností s protějšky v bývalém vý-

chodním bloku. Jak paní starostka slí-
bila, tak také město Haarlem uzavřelo 
patrtnerství se Světlou nad Sázavou. Pan 
Josef Staněk byl pozván do Haarlemu, 
aby zde starostce prezentoval priority 
Světlé. Na tomto seznamu bylo mnoho 
bodů z oblasti životního prostředí (odpa-

dové hospodářství, péče o veřejná pro-

stranství, ochrana ovzduší v souvislostí 
s produkcí olovnatého křišťálu, ochrana 
vod atd.). Záležitosti spojené se zajiště-

ním požární ochrany a ochrany veřejné-

ho zdraví měly také nejvyšší prioritu.

V Haarlemu pan Rob Spies a já jsme 
se snažili realizovat přání pana Staňka, 
abychom co nejrychleji obyvatele Světlé 
nad Sázavou ujistili, že sliby starostky 
Haarlemu nebyly plané. Rob Spies začal 
s přípravou hasičských aut a sanitek a já 
jsem připravoval spolupráci v oblasti 
životního prostředí včetně zajištění ná-

kladních aut pro svoz odpadu a vozidel 
pro komunální úklid. Pamatuji se dobře, 
jak k nám do Haarlemu na konci roku 
1991 přijel pan Jaroslav Zmek a jeho ko-

legové převzít nákladní auto a hasičskou 
stříkačku pro hasičskou stanici a sanitku 
pro zdravotní službu.

Na mém odboru ochrany životního 
prostředí, odpadového hospodářství, 
ochrany přírody a krajiny skupina oběta-

vých spolupracovníků, jako Bert Koster, 
Jan Midavaine, Piet Jongejap, Jaap Jan-

ssen, Cees Homborg, Hans van Vorden 
a Hans vad den Bos věnovali mnoho vol-
ného času o víkendech repasování zame-

tacího auta a auta pro svoz odpadu pro 
Světlou, že vypadala jako nová. Během 
setkání k této příležitosti jsem v haar-
lemském divadle předal klíče od těchto 
aut panu Josefu Staňkovi. Během dub-

na 1992 jsme dvě tato vozidla převezli 
z Haarlemu do Světlé na dvou velikých 
přepravnících. Tyto přepravníky vyjely 
od radnice na haarlemského náměstí po 
krátkém proslovu paní Elisabeth Schmi-
tzové.

O několik dní později jsme s Bert-
em Kosterem jeli do Světlé poprvé. To 
byl začátek velmi přínosné spolupráce 
v mnoha oblastech a také začátek čet-
ných dlouhotrvajících přátelství mezi 
mnoha obyvateli Světelska a Haarlemu. 
První návštěva sloužila k seznámení 
s místostarostou, členy městské rady 
a zastupitelstva, úředníky, společnostmi 
působícími ve Světlé v oblasti životní-
ho prostředí a představiteli tehdejšího 
okresního úřadu. Zvláště paní Iva Čer-
nohubová a Jiří Hladovec hráli velmi dů-

ležitou roli ve spolupráci a komunikaci 
s námi v Haarlemu. Tato návštěva po-

skytla Bertovi i mě velmi dobrý přehled 
o situci v životním prostředí ve Světlé 
a okolních municipalitách a získali jsme 
konkrétní představu o tom, co se od nás 
ve Světlé očekává a jak konkrétně po-

moci. Začali jsme připravovat návrhy 
řešení problémů ve spolupráci se staros-

tou, místostarostou, členy městské rady 
a úředníky ve Světlé a také v Haarlemu.

V Harlemu se do projektu spolupráce 
mezitím zapojil také zástupce starostky 
pan Cornelis de Mooij. Jako místostaros-

ta měl odpovědnost za ochranu životní-
ho prostředí a jeho nadšená účast v pro-

jektu byla vemi přínosná. 
Poměrně krátce po zahájení naší 

rozvíjející se spolupráce měl pan Josef 
Staněk velmi vážnou dopravní nehodu, 
když cestoval do Holandska. Za několik 
měsíců potom nás navždy opustil. Pro 
další vývoj ve Světlé to byla velmi ob-

tížná situace. Ale pan Jaroslav Jenčík 
se ukázal být dobrým následovníkem 
pana Staňka. Měl také podporu zástup-

ce starosty pana Bohumila Novotného 
a radního doc. Václava Zajíčka. Ti tři 
i ve složitých podmínkách odvedli vý-

bornou práci. 
Během dalších 10 let byl pan Jaroslav 

Jenčík naším spolehlivým a aktivním 
protějškem v partnerské spolupráci.

Společnou prací jsme byli schopni 
zlepšit situaci v environmentální oblasti 
jak ve městě, tak ve sklárnách a okolních 
municipalitách. S finanční pomocí Ev-

ropské unie jsme realizovali významný 
projekt v odpadovém hospodářství s me-

zinárodní konferencí na zámku ve Světlé. 
Světlá na Sázavou se mezitím stala dů-

ležitým hráčem na regionální i meziná-

rodní úrovni.
Předmětem spolupráce nebyla jen en-

vironmentální témata. Také třeba domov 
důchodců nebo zemědělská škola. Na-

ším dobrým partnerem se stal pan Josef 
Hnik. Pan Jacob Wiling z Holandska 
zorganizoval stáž 8 studentů zeměděl-
ství – mladých farmářů v Holandsku. 
Moje starší dcera Jacquelien spolupra-

covala se společností Ceasar Crystal 
v Josefodole, kde poznávala sklářskou 
výrobu a zároveň pomáhala hledat cesty 
tržní produkce.

Všichni účastnící partnerství mezi 
Světlou nad Sázavou a Haarlemem spo-

lupracovali způsobem, který byl plodný 
a vedl k úspěchu a současně respektoval 
vzájemné odlišnosti. Tato spolupráce tr-
vala více než 10 let. To je samo o sobě 
jistě skvělé a navíc vznikla i trvalá osob-

ní přátelství.
Bohužel, partnerství se Světlou Ha-

arlem ukončil v roce 2000, ale upřím-

né přátelství a dobré kontakty zůstaly 
i potom, kdy pan Jaroslav Jenčík odešel 
do důchodu v roce 2002 a zvoleno bylo 
nové politické vedení města.
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Křest další knihy cestovatele Zdeňka Vacka

V loňském červencovém dvojčísle Svě-

telského zpravodaje vyšel článek o dob-

rodružné cestě automobilového nadšence 
a cestovatele Zdeňka Vacka, pocházející-
ho z Dolní Březinky. Cestu Velkou Bri-
tánií ve stopách Karla Čapka absolvoval 
společně s manželkou Petrou ve stařičké 
Škodě Popular. Na počátku všeho byl ob-

div milovníka historických automobilů 
k první populární škodovce a přečtení 

knihy spisovatele, novináře a dramatika 
Karla Čapka Anglické listy. Rozdíl byl 
v tom, že Karel Čapek s profesorem Ota-

karem Vočadlem absolvovali v roce 1924 
okružní jízdu Anglií, Skotskem a Wale-

sem převážně vlaky a autobusy, o 90 let 
později jeli manželé Zdeněk a Petra Vac-

kovi téměř shodnou trasu se Škodou Po-

pular, vyrobenou v roce 1937 – před nimi 
si ji zařídila Tatiana Vilhelmová v Čet-

Když se ohlížím za tímto úspěšným 
desetiletým partnerstvím a přátelstvím, 
stále jsem hrdý na výsledky naší spo-

lupráce a zvláště na přínos světelských 
partnerů. Úspěšný může být jen takový 
projekt, kdy všichni partneři jsou sku-

tečně schopni podílet se na spolupráci 
aktivně, formulovat cíle a přinášet vlast-
ní nápady, jak těchto cílů dosáhnout. 
Světlá tehdy udělala více než perfektní 
práci a dostala se na „mapu důležitých 
municipalit mezinárodní spolupráce“ 
a to ne jen v projektech s Českou re-

publikou, ale i jako účastník projektů 

zaměřených třeba na Zimbabwe nebo 
Buharsko.

Na moji ženu Marianne, naší dceru 
Jacquelien i na mě vždy silně zapůsobí 
přátelské přijetí, které zažíváme při ka-

ždé naší návštěvě ve Světlé a je tomu 
tak už mnoho let. Světlá vždycky byla 
a bude moje druhé domovské město. 
A nakonec, ale nikoliv v poslední řadě, 
mě spolupráce a její výsledky činí bo-

hatým. Ne protože bych získal mnoho 
peněz, ale bohatý přátelstvím a tím, že 
jsem čestným občanem Světlé nad Sá-

zavou. To nám oběma, Bertu Kosterovi 

a mně, bylo uděleno v dubnu 2000. Toto 
ocenění je pro nás stále velkou ctí.

Věříme, že tohle přátelství nezanikne.
Přejeme Vám, Vašim rodinám a všem 

občanům Světlé nad Sázavou vše nejlepší 
a mnoho dobrých let, která příjdou. A sa-

mozřejmě mnoho štěstí a zdraví do no-

vého roku, více porozumění a méně kon-

fliktů mezi lidmi i národy na celém světě.
Upřímné pozdravy, také od manželky 

Marianne a naší dcery Jacquelien,
Adriaan de Koeijer  
25. listopadu 2014

Přeložil Jiří Hladovec

Po roce tu byla zase…

Ptáte se co? No přece Tříkrálová sbír-
ka, která se v ČR uskutečnila již popat-
nácté. V našem městě jsme se zapojili 
o čtyři roky později, takže jste Tři krále 
mohli 6. ledna u nás potkat pojedenácté.

Již po sedmé hodině ráno se na faře 
začali scházet nejenom koledníci, ale 
i kuchařky z řad babiček, které nám po 
celý den v kuchyni chystaly čaj, výborný 
oběd a jako zákusek za dopolední choze-

ní jsme dostali i výborné palačinky. Po 
osmé hodině jsme se všichni přesunuli 
do kostela sv. Václava, kde nás náš kněz, 
otec Tomáš, při mši svaté povzbudil, po-

přál vstřícné přijetí u lidí a nakonec jsme 
všichni dostali požehnání. Okolo deváté 
hodiny se do ulic našeho města a okol-
ních vesnic vydalo ve 23 skupinkách 93 
ochotných lidí a lidiček (dětí), aby požá-

dali nejenom o finanční příspěvek, ale 
také rozdali lidem malé dárečky v po-

době tradičního cukru a kalendáříku 
a snad i potěšili svým zpěvem, úsměvem 
a dobrou náladou.

Výtěžek ze sbírky je letos určen pře-

devším na vybudování místa pro třídění, 
skladování a opravu darovaného šatstva, 
vybavení domácnosti a nábytku, kte-

ré se bude nacházet v Humpolci. Dále 
bude využit na přímou pomoc potřeb-

ným. Štědří dárci ve Světlé n. S. a okolí 

letos přispěli do pokladniček částkou, 
která se při sčítání za účasti tajemníka 
MěÚ Jiřího Moučky vyšplhala na částku 
104 384 Kč (pro zajímavost – loni jsme 
vybrali 89 667 Kč).

Ráda bych tímto poděkovala všem, 
kteří vstřícně přivítali koledníčky a při-

spěli na pomoc druhým. Mé další podě-

kování patří všem lidem, kteří pomohli, 
ať činem či modlitbou, a tak se i díky je-

jich pomoci mohla tato akce uskutečnit.

Jana Ptáčníková
Foto: J. Víšek
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Plyšákový večer

Přes 500 diváků sledovalo mistrovské 
utkání mezi HC Světlá n. S. a HC Lito-

myšl, v průběhu kterého hokejový oddíl 
ze Světlé n. S. připravil tzv. Plyšákový 

večer a další doprovodné akce. Probí-
hala 26. minuta, když Michal Dolinský 
jako první dojel puk v obranném pásmu 
Litomyšle a poslal přihrávku na úplně 

nických humoreskách. Novodobé mě-

síční putování Albionem se uskutečnilo 
v květnu a červnu 2014 a již po šesti mě-

sících se v Národním technickém muzeu 
v Praze konal křest knihy Zdeňka Vacka 
První populární škodovka s podtitulem 
80 let dálkových jízd Škody Popular svě-

tem. Autor, který je mimo jiné šéfredak-

torem populárně-naučného měsíčníku 
GEO, popisuje své dojmy z dobrodružné 
jízdy ostrovním královstvím za volantem 
77 let starého veterána téměř stylem slav-

ných cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. 
Zmíněná kniha není věnována pouze re-

tro jízdě v Čapkových stopách, ale celé 
slavné historii populární škodovky. Pro-

to nechybí kapitoly věnované například 
výpravám Břetislava Jana Procházky se 
Škodou Popular po Americe v zimě 1934, 
putování Lubomíra Šebely do Indie a Af-
ghánistánu, další kapitola popisuje jízdu 
manželů Vladimíra a Niny Štanclových 
po Evropě. 

V knize je též popsán start Zdeňka Poh-

la a Jaroslava Hausmana na slavné Rallye 
Monte Carlo v roce 1936 a výprava no-

vináře a spisovatele Františka Alexandra 
Elstnera s malým vozem po USA, Mexi-
ku a Argentině o dva roky později. Stej-
ně tak Zdeněk Vacek ve své nejnovější 
knize zmiňuje cestu Karla Čapka a Olgy 
Scheinpflugové s Popularem do Alp 
v roce 1935. Mimochodem shodnou alp-

skou trasu sedmi státy absolvovali man-

želé Vackovi o pětasedmdesát let později 
se svojí historickou Škodou Rapid. Určitě 
stojí za to si knihu Zdeňka Vacka přečíst.

Text: jiv
Foto: archiv P. a Z. Vackových

Kniha byla pokřtěna před slavnou 
skleněnou fontánou z Expo 58. Zleva 

Radomír Matulík z nakladatelství Grada, 
předsedkyně Společnosti bratří Čapků 
Kristina Váňová, Vackovi a legendární 
škodováčtí konstruktéři Petr a Martin 

Hrdličkové.

volného Petra Šudomu, který našel pro-

stor mezi tyčí a tělem brankáře Kalous-

ka. Nejenže poslal domácí do vedení, 
ale zároveň spustil velkou vlnu letících 

plyšových hraček, které zasypaly led. 
Takto to vypadalo v neděli 21. prosince 
ve světelských Pěšinkách. Velké množ-

ství plyšáků, stovky, možná i něco málo 

přes tisícovku se jich povalovalo na le-

dové ploše. Spočítat všechny plyšáky 
by trvalo opravdu dlouho, a proto se 
spokojíme s obrazným počtem devíti 
velkých pytlů, které v úterý 23. prosin-

ce hráči a zástupci HC Světlé n. S. pře-

dali v dětských domovech v Humpol-
ci a Nové Vsi u Chotěboře.

HC Světlá n. S. – HC Litomyšl 2:5; 
branky: Šudoma, Kubát; sestava: 
Koubský (Zvolánek) – Kubát, Svobo-

da, Šíma, Blažek M., Venc, Špatenka 
– Včela P., Žák, Křišťan, Doležal Jakub, 
Dolinský, Blažek P., Šudoma, Doležal 
Jar., Kopecký, Štros, Dušátko.

Trenér Krajíček: „Večer musím hod-
notit ze dvou hledisek. Co se týká ho-
kejové stránky, body jsme si dnes ne-
zasloužili. Náš výkon byl mdlý a vůbec 

V dětském domově v Humpolci Sběr plyšáků
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5. turnaj Ligy Vysočiny

O pohár města  

Světlá nad Sázavou

Termín konání:  Sobota 14. února 

Místo konání:   Taneční sál Společenského 

domu 

Pořadatel: ŠK Světlá nad Sázavou,  
www.chess-svetla.cz

Prezentace: od 8:00 do 8:45

Právo účasti: Hráči a hráčky ročník 1999 
a mladší.

Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii.

Hrací materiál: Účastníci přihlášení do 
9. února nemusí vozit 
šachový materiál.

Cenový fond: Pořadatel zajistí ceny pro 
všechny hráče. Vítěz získá 
putovní pohár.  
Vyhodnoceno bude 
postupně nejlepších šest 
hráčů, nejlepší tři v H16, D16, 
H14, D14, H12, D12, H10, 
D10, H8, D8 a další hráči 
v absolutním pořadí.

Přihlášky: Přihlášky zašlete do 9. února 
mailem na adresu  
chess.svetla@seznam.cz  
Přihlášky na místě pouze do 
max. kapacity 130 hráčů.

jsme se nedostali do tempa. Prohru ale 
zastíní to druhé hledisko, a to je cha-
rakter a dobrosrdečnost diváků, kteří 
utkání navštívili. Jsem rád, že lidé vza-
li dnešní akci za správný konec a tako-
vé malé město jako je Světlá n. S. dá 
díky hokeji tolik dárků pro děti z dět-
ských domovů. Přál bych vám vidět tu 
spontánní radost dětí, když jsme jim 
ty plyšáky v úterý před Štědrým dnem 
předávali. Díky vám za to.“

Zima fotbalových starších žáků 

Starší žáci jsou na tom z mládežnic-

kých družstev FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou po podzimní části mistrov-

ských soutěží nejlépe. V I. třídě skupi-
ny A Kraje Vysočina jsou na pěkném 
třetím místě osmičlenné tabulky, na 
druhý tým SK Telč ztrácí pouhý bod 

a na dosud vedoucí FC Chotěboř body 
dva. Na jarní boje o mistrovské body se 
chtějí světelští mladíci dobře připravit, 
proto jim trenér Vlastimil Křivohlavý 
zařadil do programu zimní přípravy 

dostatek halových turnajů. Hned ten 
první, který hráli 6. prosince v Dolní 
Cerekvi, vyhráli. O týden později skon-

čili na turnaji v Přelouči na pěkném 
druhém místě. Poslední turnaj v loň-

ském roce absolvovali 29. prosince v ji-
homoravských Ivančicích, ale ten si jim 

nevyvedl, obsadili osmé místo. Nový 
rok začali svěřenci trenéra Křivohla-

vého mnohem lépe. 11. ledna startovali 
na kvalitně obsazeném halovém turnaji 
v Pardubicích, kde skončili těsně pod 

Družstvo starších žáků FK Bohemia Světlá n. S. Stojící zleva: J. Peca, P. Filippi, 
P. Malimánek, trenér Vl. Křivohlavý, V. Boleš, P. Pavlovič, M. Maleček, M. Sladkovský, 

F. Uhlíř, dolní řada zleva: V. Kápička, V. Křivohlavý, J. Bílek, L. Fírek, P. Čížek, 
D. Bačkovský.
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▶

Vánoční florbalový turnaj

Dne 28. prosince byl uspořádán 
první ročník Vánočního florbalového 
turnaje v ledečské hale, který pořá-

dal florbalový oddíl TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S. Zpočátku to měl být tur-

naj o pár lidech, kteří si přijdou zahrát 
ve vánočním čase, ale přišlo příjemné 
překvapení! Jedné z hlavních pořada-

telek se přihlásilo neuvěřitelných 56 
lidí a z malého „rodinného“ utkání se 
stal pořádný turnaj o 6 týmech!

Hrací čas byl 2x15 minut a na celý 
průběh hry dohlížela trojice rozhod-

čích. Už od rána panovala v hale vel-
mi příjemná atmosféra, která byla 
doprovázena skvělou náladou. Po 
napínavém finále přišlo slavnostní 
vyhlášení a předávání cen. Nejlepší 
střelkyní turnaje se stala Nikola Pro-

vazníková a nejlepším střelcem Michal 
Košut. Vše bylo zdokumentováno fot-
kami od Lucie Dvořákové, které touto 
cestou moc děkujeme. Jménem všech 
účastníků turnaje bychom také chtěli 

poděkovat hlavním sponzorům: UNI-
MONT J. C. K., s. r. o., AC TECH-

NOLOGIES, s. r. o., Magdalena Kup-

číková Stáj Opatovice. Avšak největší 
poděkování patří Renatě Kohoutové, 

bez které by se tento turnaj nikdy neu-

skutečnil, a Jakubovi Kořínkovi, který 
pomáhal s organizací turnaje.

Florbal nás baví, bavte se s námi!
Florbalový oddíl žen Sklo 

Bohemia Světlá n. S.
Foto: Lucie Dvořáková

stupni vítězů na čtvrtém místě. Osmič-

ka družstev tam hrála systémem každý 
s každým a pořádající FK Pardubice 
postavil do turnaje tři týmy, barevně 
rozlišené. Mladí fotbalisté Světlé na 
úvod porazili Slavoj Suchdol vysoko 
5:1, zvítězili i ve svém druhém utkání 
turnaje, když porazili SKP Mladou Bo-

Vítězný tým
Nahoře zleva: Tomáš Mareš, Ondřej Mareš, Michal Košut, Ondřej Šíma, Jonáš Slabík, 
Jakub Hermann, Jakub Čapek, dole zleva: Barbora Janíčková, Nikola Provazníková

Účastníci turnaje

leslav 3:0. V nejlepším svém zápase na 
turnaji prohráli smolně o gól 5:6 s Uni-
onem Vršovice Praha a po té prohrá-

li 3:9 s žlutým družstvem Pardubic. 
V pátém utkání turnaje slavili vítězství, 
porazili AFK Pečky 5:2, zvítězili nad 
bílým družstvem Pardubic 2:1 a me-

daile byla na dosah. Ovšem prohráli 

s červeným družstvem FK Pardubice 
vysoko 0:10 a skončili tak na čtvrtém 
místě. Ale jedno prvenství si fotbaloví 
žáci Světlé z Pardubic přeci jenom od-

vezli! Michal Sladkovský byl vyhlášen 
nejlepším hráčem i střelcem turnaje.

Konečné pořadí družstev: 
1.  FK Pardubice červení 
2.  FK Pardubice bílí 
3.  Union Vršovice Praha 
4.  FK Bohemia Světlá n. S. 
5.  AFK Pečky 
6.  FK Pardubice žlutí 
7.  Slavoj Suchdol 
8.  SKP Mladá Boleslav

Trenér své svěřence za výkony na tur-
naji pochválil, poděkoval sponzorům, 
bez jejich pomoci by jeho svěřenci ne-

mohli tolik turnajů absolvovat. Stejně 
tak zaslouží poděkování rodiče, kte-

ří své kluky vozí na tréninky do haly 
v Ledči n. S. a jejich sportování tak vě-

nují spoustu svého času.
jiv

Absolvoval Jizerskou 50

Byť je legendární závod v běžeckém 
lyžování pořádnou dřinou, přiláká ka-

ždoročně na start vedle zkušených pro-

fesionálů tisíce amatérských běžkařů, 
takzvaných hobbíků. Právě mezi tako-

vé se na start letošního 48. ročníku po-

stavil i dvaašedesátiletý trenér fotba-

listů FK Bohemia Světlá nad Sázavou 
Miloslav Kafka. Závod dokončil na 
3 615 místě celkové klasifikace v čase 
4:50:25 hod. a v kategorii 60 – 70 let 
mu patřilo 252. místo. Klobouk dolů 
a hluboká poklona! A zde je krátká 
zpověď úspěšného lyžaře.

– Mílo, jak to přišlo, že ty, bez mož-
nosti pravidelného běžkařského tré-
ninku, ses přihlásil na tak těžký závod?

To byl právě ten problém. Přihlásit 
jsem se musel více než dva měsíce před 
startem závodu. To jsem ještě netušil, 
že u nás budou tak špatné sněhové pod-

mínky a na běžky se téměř nedostanu. 
Tři týdny před závodem jsme si chtě-

li zkusit projet trať, ale pro déšť jsme 
to po dvaceti kilometrech vzdali. Ale 
když už jsem zaplatil startovné a do-

stal startovní číslo, odjel jsem na závod 
s tím, že to zkusím, vždyť mám něco 
naběháno, ale bez lyží. Nerad se pře-
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▶

Vánoční volejbalový turnaj v Hradci Králové

V neděli 28. prosince se zúčastnili 
žáci VK Havlíčkova Brodu a TJ Svět-
lá n. S. hrající pod hlavičkou HAVL-

BALL vánočního turnaje žáků, žákyň, 
kadetů a juniorů, který se konal v hale 

TJ Slavia Hradec Králové. Kluci se ve 
skupině utkali s družstvy TJ Lokomoti-
va Česká Lípa, TJ Slavia Hradec Králo-

vé B, TJ Slavia Hradec Králové A a TJ 
Slavia Liberec.

Výsledky ve skupině:
HAVLBALL – TJ Loko-

motiva Česká Lípa
1:1 (25:23, 17:25)

HAVLBALL – TJ Slavia 
Hradec Králové B

2:0 (25:18, 25:19)

HAVLBALL – TJ Slavia 
Hradec Králové A

2:0 (25:9, 25:11)

HAVLBALL – TJ Slavia 
Liberec

1:1 (19:25, 25:20)

Vyvrcholením dne pro naše kluky 
byl souboj o vítězství v turnaji opět 
s TJ Lokomotivou Česká Lípa, ve kte-

rém po velkém boji prohráli 2:0 (14:25, 

19:25). Přesto si kluci zaslouží pochva-

lu za krásné druhé místo!
Za tým HAVLBALL nastoupili z TJ 

Světlá n. S. Ondřej Hroch, Jakub Ně-

mec, Jan Němec a Richard Žáček.

Více informací a fotografie najdete 
na stránkách www.havlball.cz. Ha-

vlball je projekt, který vznikl před 
dvěma roky. Zakládající volejbalové 
kluby z Chotěboře, Havlíčkova Brodu 
a Světlé n. S. si kladou za cíl obnovení 
okresních volejbalových soutěží. Kro-

mě dětských turnajů (poslední proběhl 
7. prosince 2014 ve Světlé, viz lednové 
číslo Světelského zpravodaje, za účasti 
bývalých volejbalových reprezentantů 
Michaely Jelínkové a Petera Pláteníka) 
pořádá i akce na propagaci volejbalu na 
okrese Havlíčkův Brod. Nejbližší pro-

pagační akce se uskuteční 10. února od 
18 hod. v hale Gymnázia Chotěboř, kde 
se v rámci českého poháru utkají ex-

traligové týmy Volejbalu Brno a Dukly 
Liberec.

Jaroslav Hroch

dem vzdávám, dal jsem si cíl, že to do-

jedu a v čase pod pět hodin.

– Jak pro tebe závod probíhal?
Mé startovní číslo mě zařadilo do 

osmé startovní vlny. Ten start byl fofr, 
když se dalo do pohybu několik set lidí. 
Chvíli se mi jelo dobře, chvíli to bylo 
horší, opravdová zkouška odolnosti 
přišla v druhé polovině závodu při po-

věstném ostrém stoupání na Smědavu. 
Když jsem se dostal na ten kopec, to 
už jsem tušil, že dojedu. Do cíle jsem 
dojížděl unaven, ale celkem v pohodě, 
lyže mi jely docela dobře a v samot-
ném cíli to byla skutečná euforie. Pořa-

datelé věděli podle čipů, kdo dojíždí do 
cíle, proto jsem slyšel: „V cíli vítáme 
Miloslava Kafku.“

– Jak bylo po závodě?
Pochopitelně únavu jsem cítil, vždyť 

jet téměř padesát kilometrů v kuse zá-

vodním tempem a na špatném sněhu, 
to nebyla legrace. Ve stanu jsem se 
převlékl a autobusem jel do Jablonce 
a právě v tom autobuse jsem se zařekl: 
již nikdy více, jednou mi to stačilo. Ale 
postupem času to ze mě odcházelo a na-

jednou jsem se přistihl, že přemýšlím 
o příštím ročníku. Pojedu a pokusím se 
o půl hodiny zlepšit svůj letošní čas.

– Co sis odvezl z prvního startu na Ji-
zerské 50?

Předně jsem se podobného sportovní-
ho podniku nikdy nezúčastnil a byl to 
můj vůbec první závod na běžkách. Zů-

stalo mi startovní číslo a jeden ohromný 
nezapomenutelný zážitek z celého dne. 
Byl jsem překvapen, jak se všichni na 
trati k sobě chovali ohleduplně, sme-

kám před pořadateli, že se dokázali vy-

rovnat s nepřízní počasí a závod uspo-

řádali v takové kvalitě. Z naší rodiny 
jsem nestartoval sám. Závod jel též syn 
Míla, dojel asi o sto míst přede mnou 
a měl o deset minut lepší čas, však je 
o pětadvacet let mladší než já. Ale po-

chopitelně jsem měl radost, že i on to 
dokázal.

Text a foto: jiv
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