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▶

Ocenění pro MUDr. Irmu Němečkovou

Ve čtvrtek 25. října se v Horáckém 
divadle v Jihlavě uskutečnil již pátý 
slavnostní večer k příležitosti předá-
ní nejvyšších ocenění Kraje Vysočina. 
Ocenění významných osobností, jež 
spojily svůj osobní či profesní život 
s Vysočinou našeho kraje, se stalo tradi-
cí. Hejtman našeho kraje Jiří Běhounek 
předal medaile vybraným osobnostem, 
které byly vybrány z regionu i mimo 
něj. Ve své úvodní řeči mimo jiné řekl: 
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Předvánoční zamyšlení
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, 
i když se tomu ani nechce věřit, další 

rok je opět téměř za námi. Pomalu spo-
lečně vstupujeme do času adventního 
a těšíme se na nadcházející svátky. 

Pro zpříjemnění chvil v tomto obdo-
bí jsme pro Vás připravili poslední le-
tošní číslo Zpravodaje. Věříme, že jeho 
svátečně laděná část čtenáře zaujme 
a povídání o Vánocích přiblíží jejich 
kouzelnou atmosféru. 

K vánočním svátkům patří neodmy-
slitelně také dárky. Těší se na ně pře-
devším děti, dospělí zpravidla naopak 
přemýšlejí, komu obdarováním udělají 
radost. 

Obyvatelé Světlé dostali v předvá-
nočním čase pěkný a mnohými dlou-
ho očekávaný dárek. Stala se jím nově 
otevřená cyklostezka mezi Světlou 

a Dolní Březinkou, vedoucí po pravém 
břehu Sázavy. Podrobněji jsme o její 
stavbě psali v listopadu a v tomto čís-
le přinášíme reportáž z jejího otevření 
v rubrice Co vás zajímá. 

Myslím, že její vybudování je zásluž-
ný čin, který podpoří rozvoj pohybo-
vých aktivit řady Světeláků. Sám jsem 
krátce po jejím otevření vyrazil na 
bruslích zhlédnout, co bylo v relativně 
krátkém čase vystavěno. Stezka pří-
jemně kopíruje břehy řeky, umožňuje 
výhled do okolí a je doplněna odpočí-
vadly a lavičkami z přírodních materi-
álů. Až okolní terén v jarních měsících 
obroste zelení, bude její vzhled ještě 
umocněn. 

Přestože máme momentálně před se-
bou zimu, dokážu si představit i další 
využití. Pokud nám bude dopřána sně-
hová nadílka, jistě bude pěkné vyjet 

zde běžeckou stopu a vydat se po prou-
du Sázavy na lyžích. Věřme, že pokud 
k tomu dojde, nebudou někteří „dobrá-
ci“ tak bezohlední, aby běžkařům je-
jich stopu rozdupali. 

Předpokládám, že tento dárek si řada 
lidí užije i během vánočních svátků, 
kdy je potřeba čas od času opustit kon-
zumaci různých lákavých dobrot a vě-
novat se též pohybu, aby naše tělesná 
schránka posléze netrpěla lehkou nad-
váhou a my udělali něco pro své zdraví. 

„Zdraví je předpokladem všeho,“ řekl 
kdysi slavný herec Miloš Kopecký. 

Proto chci závěrem popřát všem 
čtenářům jménem tvůrců Zpravodaje 
především právě hodně zdraví, které 
by nás mělo provázet nejen během ná-
sledujících Vánoc, ale i v celém dalším 
roce. 

 -mš- 

Slovo úvodem

„Udělování nejvyšších ocenění Kraje 
Vysočina se stalo součástí regionálních 
dějin. Jsou oceňovány osobnosti, které 
ve svém oboru vynikly v rámci regionu 

i mimo něj a jejichž aktivity v oblasti 
kultury, sportu nebo vědy Vysočinu vý-
znamným způsobem obohatily a často 
i proslavily.“

Nejvyšším oceněním je kamenná me-
daile – je určená tomu, kdo se svojí dlou-

hodobou prací zasadil o významný pro-
spěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl 
zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti 
jako připomínka stálosti a neměnnosti 

výsledků práce oceněného. Tohoto nej-
vyššího ocenění Kraje Vysočina se do-
stalo Emanuelu Rannému, který proslul 
zejména grafickou technikou suché jehly, 
a občance našeho města lékařce MUDr. 
Irmě Němečkové.
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Zasedání zastupitelstva 31. října

Zastupitelstvo města:
1.   Schválilo zadání Změny č. 1 územ-

ního plánu Světlá n. S.
2.   Schválilo prodloužení termínu 

k čerpání půjčky z městského fondu 
rozvoje bydlení poskytované na zá-
kladě Smlouvy o půjčce č. 3/2011 ze 
dne 19. 9. 2011 do data 30. 11. 2012 
pro pana J. Ch., Světlá n. S.

3.   Schválilo uzavření smlouvy mezi 
Lesy ČR a městem Světlá n. S. o bu-
doucí kupní smlouvě o odkupu části 
pozemku parc. č. 297/1 v k. ú. Ko-
chánov, dotčené stavbou cyklostez-
ky – 3. etapa (od lanového mostu 
v Mrzkovicích do Smrčné).

4.   Schválilo uzavření darovací 
smlouvy mezi panem J. M., Ka-
nada, zastoupeným advokátem 
JUDr. Martinem Kölblem (darují-
cí) a městem Světlá n. S. (obdaro-

MUDr. Irma Němečková obdivu-
hodně dlouhou dobu pomáhá lidem s je-
jich zdravotními problémy. Lékařskou 
praxi provozuje nepřetržitě již déle než 
70 let a v některých případech léčí už 
pravnuky svých tehdejších pacientů. Na-
rodila se ve Vídni, v roce 1939 promovala 

na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy. 
Hned v následujícím roce se s manželem 
přistěhovala do Světlé n. S. a začala pro-
vozovat lékařskou praxi. Jako praktická 
lékařka si musela poradit s mnoha úkony 

– od trhání zubů po porody. Podle jejích 
slov: „Obvodní lékař tehdy často plnil 
funkci rodinného lékaře i psychologa. 
V době, kdy neexistovala žádná lékařská 
služba první pomoci a lékaři neměli k dis-
pozici laborantky, museli si často v teré-
nu poradit i se skutečně náročnými úkony 
a spolehnout se jen na svoje znalosti a in-
tuici bez specializovaných přístrojů.“

Po celý svůj život zůstala MUDr. Irma 
Němečková věrna nejen své profesi 

a odhodlání pomáhat lidem, ale i měs-
tu. K jejím zálibám patří hudba, ráda 
čte, hovoří mj. německy a francouzsky. 
Sama se považuje za nezdolnou životní 
optimistku.

Však také svým šarmem a energií 
uchvátila při předání ocenění všechny 
přítomné, kteří jí tleskali vestoje.

Ve Světlé nad Sázavou a jejím okolí žije 
mnoho pacientů, jimž oblíbená lékařka 
poskytla potřebnou odbornou pomoc. 

Proto po skončení slavnostního večera 
bylo mnoho těch, kteří MUDr. Irmě Ně-
mečkové gratulovali k jejímu ocenění. 
Nechyběl mezi nimi ani starosta Světlé 
n. S. Mgr. Jan Tourek a místostarostka Ing. 
Lenka Arnotová a MUDr. Václav Milá-
ček, primář dětského oddělení havlíčkob-
rodské nemocnice, který byl v roce 2010 
oceněn rovněž kamennou medailí.

Vedení města
Foto: Petr Mahler

vaný) za účelem darování pozem-
ku parc. č. 590/26 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 678 m2, druh po-
zemku: ostatní plocha/silnice.

5.   Schválilo uzavření Smlouvy o zří-
zení zástavního práva mezi městem 
Světlá n. S. (věřitel) a společnostmi 
WELL Group, a. s., Praha 2 a COOP 
družstvo HB, Havlíčkův Brod (dluž-
níci a zástavci) za účasti Společen-
ství pro dům čp. 598 ve Světlé n. S.

6.   Vzalo na vědomí konání Sázava-
festu 2013, XIII. ročníku multikul-
turního festivalu ve dnech 1. – 4. 8. 
2013 v zámeckém parku ve Světlé 
n. S.

7.   Schválilo přesunutí řádného zase-
dání ZM ze dne 5. 12. 2012 na den 
12. 12. 2012 od 16:00 hod. ve velké 
zasedání místnosti MěÚ. 

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 5. listopadu

Rada města:
1.   Souhlasila s uvolněním finanč-

ních prostředků ve výši 1 558 200 
Kč vč. DPH z investičního fondu 
TBS na pokrytí nákladů stavby 
fotovoltaické elektrárny v areálu 
TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

2.   Schválila nákup 1 ks kontejneru 
na použitý textil od firmy Diako-
nie Broumov a jeho umístění v lo-
kalitě u garáží v ul. Na Sídlišti (po 
bývalé trafice Pohoda).

3.   Souhlasila s uzavřením Smlou-
vy o poskytnutí finančních pro-
středků z rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury na 
rok 2012 na akci Cyklostezka 

Světlá nad Sázavou – Smrčná, 
I. a II. etapa.

4.   Souhlasila s uzavřením dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Tost.cz, 
s. r. o., Ledeč n. S., za účelem rea-
lizace akce Stavební úpravy – sa-
nace suterénního zdiva objektu 
domova pro seniory ve Světlá n. S.

5.   Schválila poskytnutí finanční-
ho daru panu O. B. na pořádání 
turnaje v elektronických šipkách 
O pohár starosty města Světlá 
n. S. ve výši 1 000 Kč.

6.   Souhlasila s konáním ohňostroje 
dne 1. 1. 2013 od 17:00 hod. na ná-
městí Trčků z Lípy.

Jan Tourek, starosta města



strana 5 prosinec 2012 Světelský zpravodaj

▶

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Dotace a město Světlá n. S. 
v roce 2012
Město Světlá n. S. žádalo v roce 2012 

celkem o 13 dotací na nejrůznější ak-
tivity a akce města. K podání žádostí 
využívalo dotační tituly vypisované 
Krajem Vysočina prostřednictvím Fon-
du Vysočiny, Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, dotace z Ope-
račního programu životního prostředí. 
Celkem bylo žádáno o dotace ve výši 
25 000 000 Kč, v rámci úspěšných žá-
dostí bylo do rozpočtu města získáno 
celkem 19 319 484 Kč.

Přesný přehled dotací, které město 
Světlá n. S. obdrželo v roce 2012:
1)   Průmyslová zóna Světlá n. S., zá-

kladní technická vybavenost – po-
skytovatelem dotace je Minister-
stvo financí ČR, došlo k vybudování 
kanalizačního a vodovodního řadu, 
příjezdové komunikace ke skládce 
TKO, okružní křižovatky, chod-
níku podél komunikace u skláren 

Schůze rady města 
7. listopadu

Rada města:
1.   Schválila uzavření Smlouvy o po-

skytnutí dotace mezi městem Svět-
lá n. S. a Krajem Vysočina na re-
alizaci akce Rozšíření veřejného 
osvětlení v Závidkovicích.

2.   Souhlasila s uzavřením Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo na provede-
ní díla Cyklostezka Světlá n. S. – 
Smrčná, I. a II. etapa s firmou Lu-
bomír Dvořák, Havlíčkův Brod.

Jan Tourek, starosta města

Z finančního odboru

Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města neziskovým 
organizacím
Zastupitelstvo města schválilo na loň-

ském zářijovém zasedání nová pravidla 
pro poskytování dotací z rozpočtu města 
neziskovým organizacím. 

Důvodem ke schválení byl stále větší 
důraz na kontrolu použití veřejných pro-
středků. Tato pravidla lépe stanoví pod-
mínky použití a kontroly dotace. 

Žadatelé jsou rozděleni do 4 oblastí:
• sport a tělovýchova
• sociální věci a zdravotnictví
• kultura
• ostatní zájmové činnosti

Pro jednotlivé oblasti jsou nastaveny 
specifické podmínky, např. v sociální 
oblasti musí žadatel uvést, kolik klientů 
má ze Světlé, zda jde o péči denní, tý-
denní, celoroční apod. 

Nově je možné žádat o dotaci na ce-
loroční činnost, konkrétní jednorázovou 
akci nebo na reprezentaci města. 

Pro každou oblast je v pravidlech 
uvedeno, na co je možné dotaci použít, 
a výslovně řečeno, na co se dotace po-
užít nedá. 

Pozvání na novoroční 
ohňostroj

Vážení spoluobčané,
stalo se již milou tradicí, že město 

Světlá n. S. zahajuje nový rok ohňostro-
jem. Těší nás, že se tato událost setká-
vá s pozitivní odezvou, Vámi občany 
je vnímána jako možnost společného 
setkání a především děti se na ohňovou 
show těší.

Dovolujeme si Vás pozvat dne 1 . led-
na 2013 v 17 .00 hod . na náměstí Trčků 
z Lípy, kde budeme mít možnost zhléd-
nout ohňostroj, kterým společně přivítá-
me nový rok. 

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

Ing. Lenka Arnotová, místostarostka
Foto: Petr Šebesta

V obecných ustanoveních pravidel 
jsou stanoveny termíny podání žádosti 
a předložení vyúčtování, součástí pravi-
del jsou předepsané povinné přílohy. 

Nedodržení termínu podání žádosti 
a vyúčtování, případně nedoložení po-
vinných příloh podle pravidel a příloh 
č. 1 a č. 2 může být posuzováno jako ne-
dodržení podmínek dotace a v důsledku 
toho může být žádost při schvalování 
dotace vyřazena. Stejně tak nedodržení 
účelu použití finančních prostředků po-
skytnutých dotací může vést k nařízení 
odvodu části nebo celé dotace za poruše-
ní rozpočtové kázně. 

Finanční odbor připomíná všem pří-
jemcům dotací, že vyúčtování dotace za 
rok 2012 musí být předloženo nejpozději 
do 31. 12. 2012, v případě čerpání dota-
ce v prosinci 2012 lze vyúčtování za rok 
2012 předložit do 10. 1. 2013. 

Úplné znění pravidel a přílohy č. 1 
a č. 2 najdete na stránkách města www.
svetlans.cz pod odkazem Městský úřad 

– Dokumenty odborů – Finanční odbor. 
Ing. Jaroslava Žáčková

vedoucí FO

a příjezdové komunikace ke sklád-
ce, autobusových zastávek, veřej-
ného osvětlení, váhy a vrátnice 
u vjezdu do areálu skládky a dále 
došlo k rekonstrukci úseku účelo-
vé komunikace u skláren a části 
chodníku podél této komunikace, 
výše dotace 15 000 000 Kč, celko-
vé náklady 23 913 996 Kč. Na po-
krytí nákladů realizace stavby byl 
získán dar od Kraje Vysočina na 
stavbu okružní křižovatky ve výši 
2 448 000 Kč, příspěvek z Rozvo-
jového fondu spol. Vodovody a ka-
nalizace a.s. ve výši 727 000 Kč. 
Finanční prostředky na akci Prů-
myslová zóna Světlá n. S., hraze-
né z rozpočtu města byly ve výši 
5 738 996 Kč.

2)   Cyklostezka Světlá n. S. – Smrč-
ná, I. a II. etapa – poskytovatelem 
dotace je Státní fond dopravní in-
frastruktury, vybudována byla cy-
klostezka v úseku od sjezdu 
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Z odboru sociálních věcí

Pohovory s nezletilými v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, 

odbor sociálních věcí, je jedním z or-
gánů sociálně-právní ochrany dětí 
(dále jen OSPOD) dle zákona 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanove-
ní § 52 odst. 1 přiznává pracovníkům 
OSPOD právo navštěvovat dítě a rodi-
nu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat 
v místě bydliště dítěte, ve škole a ve 

u garáží v Sázavské ulici po na-
pojení se na komunikaci ke kuku-
řičnému mlýnu pod Mrzkovicemi 
(délka 1,7 km, šíře 3 m), výše do-
tace 4 062 000 Kč, celkové náklady 
7 710 000 Kč.

3)   Mostek nad přelivem rybníka Dol-
ní Parkový – poskytovatelem do-
tace je Ministerstvo kultury ČR, 
byl celkově zrekonstruován mos-
tek v zámeckém parku, výše do-
tace 100 000 Kč, celkové náklady 
111 120 Kč.

4)   Revitalizace sportovišť ve Světlé 
n. S. – poskytovatelem je Kraj Vy-
sočina, bylo doplněno oplocení na 
jižní straně víceúčelového hřiště 
v ulici Dolní, dále byl nově upra-
ven povrch hřiště v místní části Zá-
vidkovice, výše dotace 19 112 Kč, 
celkové náklady 47 782 Kč.

5)  Společná setkávání v roce 2012 – 
poskytovatelem je Kraj Vysoči-
na, v rámci tohoto projektu se ko-
nají akce jako Vítání jara, Vítání 
podzimu, Drakiáda, tvořivé díl-
ny na místních ZŠ, lyžování pro 
ZŠ na Kadlečáku atd., výše do-
tace 60 000 Kč, celkové náklady 
100 000 Kč.

6)  Venkovní fitness hřiště v ulici Sá-
zavská – poskytovatelem je firma 
Colmex, s. r. o., a Nadace zdravého 
životního stylu, byly zabudovány 3 
venkovní posilovací stroje v pro-
storách holandského hřiště v ulici 
Sázavská, výše dotace 78 372 Kč, 
celkové náklady 128 361 Kč.

Ing. Jana Satrapová 
referent odboru MIRR

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Informace o vítání občánků
Vítání občánků města organizuje odbor 

správní, školský a živnostenský několi-
krát ročně, vždy podle počtu přihláše-
ných dětí. V souvislosti s přijetím zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-

jů, ve znění pozdějších předpisů, nemů-
žeme bez souhlasu rodičů automaticky 
zvát rodiče novorozenců. Kdo má o vítá-
ní občánků zájem, lze se na tento obřad 
přihlásit vyplněním přihlašovacího for-
muláře, který je ke stažení na stránkách 
www.svetlans.cz v sekci „formuláře“ od-
boru správního, školství a živnostenské-
ho, nebo jej lze vyzvednout v kanceláři 
č. 211. Na jeho základě jsou potom rodiče 
s miminkem pozváni. Samotného obřadu, 
který se koná v obřadní síni městského 
úřadu, se mohou zúčastnit všichni, koho 
si rodiče pozvou – známí či příbuzní.

Rodiče, kteří se vítání nemohou z ně-
jakého důvodu v daném termínu zúčast-
nit (např. nemoc), mají možnost si telefo-
nicky (569 496 657) či osobně dohodnout 
náhradní termín, aby nebyli o tuto udá-
lost ochuzeni. 

Město Světlá nad Sázavou dává ka-
ždému dítěti finanční dar v hodnotě 
1 000 Kč, pro vítaná miminka je při-
praven malý dárek (drobná hračka nebo 
knížka říkadel), pro rodiče kytička a bla-
hopřání od vedení města. Kulturní pro-
gram zajišťují děti z mateřských školek. 

A ještě malá statistika:
V roce 2011 bylo přivítáno 30 dětí z 53 

narozených, v roce 2012 bylo zatím z do-
sud narozených 45 přivítáno 40 dětí.

Jaroslava Zmrhalová, OSŠaŽ
Foto: Pavel KotanPoděkování voličům

Děkujeme voličům, kteří svými hlasy 
zajistili prvenství Komunistické strany 
Čech a Moravy ve Světlé n. S. ve vol-
bách do Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
27,2 % odevzdaných hlasů pro KSČM je 
úspěch, jehož si velmi vážíme. Podob-
ně úspěšná byla naše strana i ve většině 
obcí světelského střediskového obvodu. 
Naši voliči tak přispěli k udržení levi-
cového vedení kraje i v nastávajícím vo-
lebním období. Naši zastupitelé budou 
důsledně prosazovat program, s nímž 
jsme do voleb vstupovali, a to přede-
vším jeho sociální obsah.

Vážení voliči, Vaši důvěru nezklameme.
Komunisté Světelska

školském zařízení, v zařízení poskyto-
vatele zdravotních služeb, v zaměstná-
ní nebo v jiném prostředí, kde se dítě 
zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby 
odpovědné za výchovu dítěte o dítě 
pečují, v jakých sociálních podmín-
kách dítě žije a jaké má dítě chování. 
Dále jsou oprávněni pořídit i obrazové 
snímky a obrazové a zvukové zázna-
my dítěte a prostředí, v němž se dítě 
zdržuje, je-li to třeba pro účely ochra-
ny práv dítěte. 
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Nezletilé dítě má právo dle ustanove-
ní § 8 výše uvedeného zákona:

• požádat o pomoc při ochraně své-
ho života a dalších svých práv i bez 
vědomí rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za výchovu dítěte,

• svobodně vyjadřovat názory při 
projednávání všech záležitos-
tí, které se ho dotýkají, a to i bez 
přítomnosti rodičů nebo jiných 
osob odpovědných za výchovu dí-
těte. Vyjádřením věnuje OSPOD 
náležitou pozornost odpovídající 
věku a rozumové vyspělosti dítěte 
a bere v úvahu přání a pocity dítěte 
s přihlédnutím k jeho věku a vývo-
ji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo 
narušení jeho citového a psychic-
kého vývoje.

Oprávnění OSPOD hovořit s dítětem 
bez přítomnosti dalších dospělých osob 
zodpovědných za jeho výchovu či za ak-
tuální dohled nad ním se vztahuje i na 
mateřské školy, základní a střední školy, 
zdravotnická zařízení apod., tedy sku-
tečně na všechna prostředí, kde se dítě 
zdržuje. Např. dle stanoviska Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 14/2002 
je škola povinna umožnit zaměstnan-
cům OSPOD rozhovor s dítětem v pro-

storách školy, a to i bez předchozího 
vyrozumění zákonných zástupců dítěte. 

Z oprávnění OSPOD k provádění ná-
vštěv a pohovorů s nezletilým dítětem 
vyplývá pro školy a jiná zařízení či fy-
zické osoby povinnost vytvořit pracov-
níkům OSPOD takové podmínky, aby 
mohl rozhovor dítěte a sociálního pra-
covníka nerušeně proběhnout.

Neumožnění návštěvy dítěte v oby-
dlí nebo v jiném prostředí, kde dítě 
žije, může pro rodiče nebo jiné osoby 
odpovědné za výchovu dítěte zname-
nat uložení pořádkové pokuty ze strany 
OSPOD ve výši až 20 000 Kč (§ 53 výše 
uvedeného zákona).

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru životního prostředí

Kontejner na sběr použitého textilu a 
dalších věcí pro humanitární pomoc 
Město Světlá n. S. ve spolupráci 

s Diakonií Broumov, s. r. o., připravuje 
umístění kontejneru na použité obleče-
ní, textil, obuv, kabelky a dětské hračky 
na stanoviště v ulici Na Sídlišti, které se 
nachází u garáží. Předpokládaný měsíc 
umístění kontejneru je prosinec 2012. 
Město vynaloží na pořízení kontejneru 
42 000 Kč.

JAKÉ VĚCI BUDE MOŽNÉ DO 
KONTEJNERU ODEVZDAT?

• letní a zimní oblečení (dámské, 
pánské, dětské) 

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony…

• látky (minimálně 1 m2, prosíme, 
nedávejte odřezky a zbytky látek) 

• peří, péřové a vatované přikrývky, 
polštáře, deky, spací pytle...

• obuv – svázanou, aby se páry ne-
rozhodily,

• tašky, kabelky, batohy – ale jen 
funkční

• plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jeli-

kož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, kte-

ré jsou roztrhané nebo mají rozbité 
zapínání (zip, chybí knoflíky), do ▶
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▶

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Územně analytické podklady 2012
Jak jsme již informovali v předcho-

zích článcích, mezi hlavní činnosti na-
šeho odboru v oblasti územního pláno-
vání patří pořizování územních plánů 
obcí ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností Světlá n. S. Není to 
však jediná povinnost našeho úřadu 
územního plánování. Dalším důleži-
tým úkolem je pořízení Územně ana-
lytických podkladů (dále jen ÚAP) 
pro celé území obce s rozšířenou pů-
sobností Světlá n. S. Jejich pořízení je 
stanoveno novým stavebním zákonem. 
První verze vznikla ke konci roku 
2008 a dle zákona je dána povinná úpl-
ná aktualizace každé dva roky. Z toho 
vyplývá, že se právě nacházíme v ob-
dobí, kdy se dokončuje druhá úplná 
aktualizace. Ta bude hotova do konce 
tohoto roku. 

Územně analytické podklady slouží 
jako výchozí materiál při zpracování 
územních plánů jednotlivých obcí, ale 
i při rozhodování stavebních úřadů 
a dalších orgánů v rámci jejich správ-
ních řízení v území.

Shromažďují informace o území, 
o jeho hodnotách, limitech využití (to 
znamená například o ochranných pás-
mech a podobných omezeních), o zá-
měrech na jeho využití v budoucnosti 
a o problémech, které vyplývají ze 
střetů jednotlivých záměrů mezi se-
bou nebo ve střetu s limity území. Ze 
vstupních údajů jsou pak vyhodnoco-
vány metodou SWOT analýzy rizi-
ka ve vývoji stavu území a problémy, 
kterými se pak zabývají jednotlivé 
územní plány a připravují podmínky 
pro jejich řešení. Provádí se tak zva-
ný rozbor udržitelného rozvoje území, 
který pomocí ukazatelů v deseti ka-

tegoriích, jako je například Ochrana 
přírody a krajiny, Hygiena životního 
prostředí, Dopravní infrastruktura, 
Technická infrastruktura, Hospodář-
ské podmínky a další, vyhodnocuje 
vzájemnou vyváženost tří pilířů udr-
žitelného rozvoje, kterými jsou životní 
prostředí, hospodářství a společnost. 
Tím se sleduje vývoj stavu území, aby 
bylo možné včas reagovat na případný 
vznik problémů.

Obsahově jsou členěny na grafickou 
a textovou část. Grafická část se skládá 
ze čtyř výkresů, kterými jsou výkres 
hodnot, limitů, záměrů na provedení 
změn a výkres problémů. Textová část 
pak obsahuje výše zmíněné informa-
ce o území, které tvoří podklad pro 
rozbor udržitelného rozvoje, samotný 
rozbor a definování problémů k řeše-
ní. V delší časové řadě je pak možné 
sledovat vývoj území a reagovat na 
vzniklé situace. 

První pořízení územně analytických 
podkladů bylo spolufinancováno z pro-
středků Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Podpora 
byla poskytnuta z Integrovaného ope-
račního programu. 

Na přípravě ÚAP se podílí projekč-
ní firma Urbanistické středisko Brno, 
spol. s r. o.

Výsledné ÚAP budou předány do 
konce letošního roku také Krajskému 
úřadu Kraje Vysočina a stavebnímu 
úřadu v Ledči n. S. pro využití v je-
jich správním území a zároveň budou 
zveřejněny na stránkách města www.
svetlans.cz – Městský úřad – Územní 
plánování a ÚAP – Územně analytické 
podklady.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

kontejneru, prosím, nedávejte, Dia-
konie Broumov nemá možnost věci 
opravovat.

Veškeré věci musí být čisté, suché 
a zabalené do igelitových tašek či pytlů, 
aby se transportem nepoškodily!

Co se dále děje s použitým oblečením, 
textilem a obuví?

Vše bude odváženo do Diakonie Brou-
mov, kde se dále přetřídí:

• na věci použitelné k humanitárním 
účelům, které budou předány do 
výdejních středisek Diakonie pro 
sociálně potřebné občany nebo pro 
další sociální organizace,

• na věci neupotřebitelné k huma-
nitárním účelům, které se použijí 
k dalšímu průmyslovému zpraco-
vání (např. v automobilovém a sta-

Dvě výročí

V pátek 26. října, v předvečer státní-
ho svátku, položili starosta Jan Tourek, 
místostarostka Lenka Arnotová a ředi-
telka kulturního zařízení KyTICe Jana 
Kupčíková věnec k památníku obětem 
světových válek.

Den boje za svobodu a demokracii 
uctili 16. listopadu starosta Jan Tourek, 
místostarostka Lenka Arnotová, tajem-
ník Jiří Moučka a ředitelka soukromé 
mateřské školy Bambino Věra Chladová 
s dětmi položením květin k pamětní des-
ce na budově radnice.

Text a foto: Zdeňka Horní (1) 
a Jaroslav Vála (1)

vebním průmyslu nebo na výrobu 
přikrývek a úklidových hadrů).

Na celém procesu se podílejí lidé 
z okraje společnosti, kteří mají v Diako-
nii azylové ubytování a i pracovní uplat-
nění (cca 60 klientů). Jedná se převážně 
o osoby bez přístřeší, které by jinak prá-
ci nikde nedostaly. 

Dalším pozitivním faktorem je ochra-
na životního prostředí, jelikož textil ne-
skončí na skládkách, ale je ještě z 90 % 
dále využitý.

Čistý použitý textil a další věci pro hu-
manitární pomoc již nebude potřeba no-
sit až na sběrný dvůr, ale každý ho bude 
moci kdykoliv a pohodlně odevzdat do 
připraveného kontejneru.

Další informace Vám rádi sdělí 
pracovníci Diakonie Broumov na tel. 
224 316 800, 224 317 203 nebo pracov-
níci odboru životního prostředí MěÚ ve 
Světlé n. S., na tel. 569 496 644, posta@
svetlans.cz.

Jitka Gögeová
referent OŽP
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Z odboru dopravy 

V pátek 9. listopadu se od 16.00 hod. 
uskutečnila na dopravním hřišti u Zá-
kladní školy Lánecká ve dopravní akce 
pořádána krajským koordinátorem BESIP 
Milanem Stejskalem, Základní školou Lá-
necká Světlá n. S., Policií ČR, Obvodního 
oddělení Světlá n. S. a Odborem dopravy 
MěÚ Světlá n. S. s názvem Vidět a být 
viděn. Tato akce byla určena všem dětem 
už od nejútlejšího věku. Počasí akci přálo 
a na dopravním hřišti se sešlo 20 mladých 
cyklistů. Každý z nich měl za povinnost 
vyplnit dopravní test, který všichni úspěš-

ně zvládli. Za odměnu dostali reflexní ves-
tu i malý dárek a poté se již začalo jezdit. 
Někteří si kolo zapůjčili od pořadatelů 
a někteří přijeli na vlastním. Pro mladé 
cyklisty bylo jistě zpestřením i to, že do-
pravní hřiště „ožilo“, a museli tedy zasta-
vovat na červené, případně před želez-
ničním přejezdem. Samotný význam této 
akce se ukázal při soumraku, kdy se mladí 
cyklisté mohli na vlastní kůži přesvědčit, 
jak jsou reflexní vesty důležité při ochraně 
před střetem s ostatními účastníky provo-
zu. Akce Vidět a být viděn byla tedy převe-
dena do samotné praxe společně s našimi 
budoucími účastníky silničního provozu. 
Na závěr bych chtěl poděkovat koordiná-
toru BESIP a všem spolupořadatelům za 
pěknou akci, která jistě zaujala naše mladé 
cyklisty a do budoucna budeme doufat, že 
i takovéto akce přispějí k bezpečnějšímu 
provozu na našich silnicích.

Ing. Miroslav Peroutka 
vedoucí odboru dopravy

Foto: Mgr. Vlastimil Špatenka

Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v říjnu celkem 
106 přestupků. Z tohoto počtu 92 řešila 
na místě v blokovém řízení, 14 jich po-
stoupila ostatním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 5 písemností 
na žádost ostatních orgánů. Provedli 
jsme dvanáct měření rychlosti vozidel. 
Nejrychlejší vozidlo jelo na povolené pa-
desátce 91 km/h. V říjnu jsme odchytili 
osm psů. V odchytovém zařízení máme 
k 31. 10. tři pejsky, kteří čekají na nového 
pána. Touto cestou bych chtěl upozornit 
zájemce o psy, že si mohou zvířata po 
domluvě s městskou policií prohlédnout 
v odchytovém zařízení a případně si no-
vého pejska zadarmo převzít. Jejich foto-
grafie jsou umístěny na www.svetlans.cz/
odchytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 8. 10. se na strážníky obráti-
la žena s žádostí o pomoc. V katastru 
místní části Leštinka ji zranil neznámý 
pes. Dle její výpovědi strážníci zjistili 
majitele psa, který pocházel ze Světlé 
n. S. U veterinárního lékaře byla ově-
řena platnost povinného očkování psa 
a celá záležitost byla téhož dne řešena 
dle zákona. 

Dne 16. 10. byli strážníci přivoláni do 
Penny Marketu. Zde mladík ukradl alko-

holické nápoje. Po ověření totožnosti byl 
na místě řešen blokovou pokutou. 

Téhož dne v odpoledních hodinách byla 
v ulici Sázavská v prostoru autobusové 
čekárny řešena skupinka mladíků, kteří 
zde kouřili a zanechali nepořádek. Vše 
bylo také řešeno na místě blokovou po-
kutou. 

Dne 23. 10. bylo přijato tel. oznámení, 
že pod schody v bytovém domě v ulici 
Sázavská leží neznámý muž. Po příjezdu 
na místo byl tento muž přiveden k životu 
a vykázán způsobem, že lze předpoklá-
dat, že příště bude spát jinde. Touto ces-
tou bych chtěl majitele domů a bytů po-
žádat, aby zamykali a zabezpečovali svůj 
majetek. 

Dne 24. 10. bylo přijato tel. oznámení, 
že v křižovatce ulic Lánecká a Havířská 
nákladní vozidlo zničilo část chodníku. 
Díky svědkům se podařil zjistit řidič vo-
zidla. Následně byla přivolána Policie ČR, 
skupina dopravních nehod a celá záleži-
tost jí byla předána. 

Dne 25. 10. v poledne zastavili strážní-
ci v Nádražní ulici řidiče vozidla, jehož 
technický stav je k tomu přímo vybízel. 
Po provedené dechové zkoušce, která 
prokázala 0,15 promile alkoholu, byla na 

místo přivolána Policie ČR, která si celou 
záležitost převzala. 

Téhož dne v odpoledních hodinách 
strážníci zastavili řidiče vozidla, u kte-
rého měli podezření, že řídí vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Toto se potvrdilo, řidič 
nadýchal 0,55 promile alkoholu. I toto si 
následně převzala Policie ČR. 

Dne 30. 10. strážníci u hřbitova kont-
rolovali skupinku školáků, kuřáků. Bylo 
zjištěno, kdo jim cigarety prodal. Vše bylo 
zadokumentováno a oznámeno správní-
mu orgánu k přijetí dalších opatření. 

Dne 31. 10. strážníci ve večerních ho-
dinách kontrolovali hřbitov. Při odchodu 
v ulici Komenského si všimli přijíždějící-
ho neosvětleného cyklisty. Byla provedena 
dechová zkouška s výsledkem 0,73 promi-
le alkoholu. Celá věc byla zadokumento-
vaná a předaná OD MěÚ Světlá n. S. 

Zdeněk Novák
velitel MP

Mimořádný svoz odpadu 
z popelnic o vánočních svátcích

TBS Světlá nad Sázavou, p. o., informují 
obyvatele města a obyvatele místních částí 
o termínech mimořádných vývozů popel-
nic v období od 21. 12. 2012 do 2. 1. 2013.

• V pátek 21. prosince proběhne svoz 
odpadu 2 svozovými vozy: Bude svá-
žena standardně svozová trasa páteč-
ní + druhé svozové auto pojede trasu 
pondělní za 24. prosinec.

• Ve čtvrtek 27. prosince proběhne svoz 
odpadu 2 svozovými vozy: Bude svá-
žena standardně svozová trasa čtvr-
teční + druhé svozové auto pojede 
trasu úterní za 25. prosinec.

• V pátek 28. prosince proběhne svoz 
odpadu 2 svozovými vozy: Bude svá-
žena standardně svozová trasa páteč-
ní + druhé svozové auto pojede trasu 
středeční za 26. prosinec.

• V pondělí 31. prosince proběhne svoz 
standardně.

• Ve středu 2. ledna 2013 proběh-
ne svoz odpadu 2 svozovými vozy: 
Bude svážena standardně svozová 
trasa středeční + druhé svozové auto 
pojede trasu úterní za 1. leden 2013.

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

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.
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Kriminalita na Světelsku
chytnou stanici k vystřízlivění. Druhý 
muž po provedení nezbytných úkonů 
z obvodního oddělení odešel. Policisté 
provedli dále šetření za účelem zjištění 
příčiny poškození vozidla. Zjistili, že 
okna automobilu si rozbil jeho majitel 
sám, v době před příjezdem policejní 
hlídky.

Z webových stránek Policie ČR
zpracovala -mk-

lali zdravotnickou záchrannou službu. 
Následně byla převezena do nemocnice. 
Jeden z mužů se začal chovat agresiv-
ně, policisty vulgárně slovně napadal 
a začal v prostorách obvodního oddě-
lení po zemi rozlévat nápoje. Policisté 
u něho provedli dechovou zkoušku, při 
které naměřili hodnotu 3,31 promile al-
koholu. Třiatřicetiletého muže z Prahy 
zajistili a převezli na protialkoholní zá-

Sběr a svoz přírodních vánočních stromků

Za účelem zajištění čistoty město 
Světlá n. S. a Technické a bytové služ-
by města Světlá n. S. oznamují obča-
nům, že ve dnech od 3. do 17. 1. 2013 se 
uskuteční sběr a svoz PŘÍRODNÍCH 
vánočních stromků. Odstrojené vá-
noční stromky nevyhazujte do popel-
nic!

Svoz bude probíhat následujícím způ-
sobem:

• ve stanovený den a čas budou na ur-
čená místa přistaveny kontejnery. 

• v průběhu prvního dne budou kon-
tejnery přistaveny od 7:00 hod. Po 
uplynutí stanovené lhůty budou od-
váženy v průběhu dne do 14:00 hod.

• tento svoz je určen pouze pro od-
kládání odstrojených přírodních vá-
nočních stromků pocházejících od 
fyzických osob s trvalým pobytem 
na území města Světlá n. S. a jeho 
místních částí.

V rámci svozu se nesmí odkládat jiné 
odpady!

Mimo svozové dny je nutné vánoční 
stromky odvážet pouze na sběrný dvůr!

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

Stanoviště kontejnerů

• Na Bradle – u čp. 965
• Sázavská – čp. 921 u kontejnerů
• Nádražní ulice – u sokolovny
• Sklářská ulice – u křižovatky 

  s ulicí U Stromečku u sběrného 
hnízda

• Jelenova ulice – parkoviště proti ZŠ
• Nová čtvrť – u křižovatky s Ko-

menského ulicí
• Nové Město – u čp. 945
• Malostranská – na parkovišti 

u sběrného hnízda
• Na Sídlišti – u trafostanice u čp. 933

K požáru truhlářské dílny vyjížděli 
policisté v časných ranních hodinách 
v pondělí 29. 10. do Světlé n. S. V přes-
ně neustanovené době v době od 23.45 
hod. dne 28. 10. do 1.15 hod. následují-
cího dne došlo k zahoření novostavby 
truhlářské dílny na parcele v ulici Pod 
Kadlečákem. Požár se následně roz-
šířil do obytné části objektu, přičemž 
došlo k celkovému poškození objektu 
a jeho vybavení. Ke zranění osob nedo-
šlo. Celková škoda způsobená požárem 
byla vyčíslena na více jak 1 500 000 
Kč. Na místo byl přivolán i psovod se 
speciálně vycvičeným psem. Přítomný 
vyšetřovatel HZS nepotvrdil ani nevy-
loučil cizí zavinění. Věc je nadále v še-
tření.

S opilým mužem se potýkali policis-
té Obvodního oddělení Světlá n. S. Ve 
středu 7. 11. si policejní hlídka po jed-
né hodině v noci všimla vozidla Fiat, 
které stálo u silnice na vjezdu na pole. 
Automobil měl rozbitá obě boční okna 
a otevřené dveře. Policisté zastavili 
a šli vozidlo zkontrolovat. Uvnitř na-
lezli dva muže a ženu, kteří vykazovali 
známky podnapilosti. Všechny tři oso-
by převezli policisté na obvodní oddě-
lení k řádnému objasnění všech skuteč-
ností. Policisté na základě provedené 
kontroly zjistili, že vozidlo není kra-
dené a jeho majitelem je jeden z mužů. 
Žena si začala náhle stěžovat na zdra-
votní obtíže v souvislosti s lékařským 
zákrokem, kterému se v minulosti 
podrobila, a policisté jí okamžitě přivo-

Ulice Nové město 
– dům čp. 121
První zmínka o domku je z roku 1829, 

prvním známým majitelem je někdy po 
roce 1838 Vincenc Bedrníček. Od roku 
1878 jsou jako majitelé uváděni František 
a Josef Provazníkovi, v roce 1889 Jan 

a Marie Vondrovi, v roce 1891 obuvník 
Josef Přenosil (*1861) s manželkou An-
nou (*1863). Dále zde podle volebního 
seznamu z roku 1921 bydleli dělník Karel 
Říha (*1886) s manželkou Marií (*1891). 
Od roku 1927 byli majiteli Josef a Aloisie 
Královi a od roku 1963 Jarmila Čejpová. 

V roce 1996 prodala dům s parcelou Milo-
slava Havlová manželům Jiřímu a Jarosla-
vě Kudrnovým.

Noví majitelé provedli v roce 1996 v ro-
dinném domku malé stavební úpravy, jako 
opravu omítek, podlah, stávajících rozvo-
dů, výměnu oken a dveří. Vznikly prostory 
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pro prodejnu textilu a její sociální zázemí, 
která byla zkolaudována v létě následují-
cího roku.

V roce 1999 podali manželé Kudrnovi 
žádost o vydání stavebního povolení na 
přístavbu, kterou by v přízemí vznikly 
prostory pro prodejny textilu a elektro-
spotřebičů, místnost švadleny, kancelář 
a sociální zařízení, v patře prostory pro šití 
oděvů, kancelář a sociální zařízení. Ještě 
před dokončením stavby došlo ke změně 
využití prvního patra z provozovny na by-

Stalo se

V Čechách
• před 260 lety 23. prosince 1752 byl 

vydán celní řád pro české země, který 
v duchu merkantilismu odstraňoval 
celní poplatky mezi Čechami, Mora-
vou a Slezskem;

• před 50 lety 4. – 8. prosince 1962 se 
konal XII. sjezd KSČ, prvním tajem-
níkem ÚV KSČ byl opět zvolen An-
tonín Novotný.

Ve světě vědy a techniky
• před 300 lety v roce 1712 v Čechách 

vyrábělo pivo 1294 pivovarů, roční 
produkce dosahovala 1 300 000 hl;

• před 190 lety v roce 1822 sestrojil 
F. Fatton první stopky využívané teh-
dy v dostihovém sportu.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 220 lety v roce 1792 přestala 

dosavadní světelská škola v dom-
ku čp. 1 u kostela stačit zvýšenému 
počtu žáků způsobenému školskou 
reformou; proto byl dům hrabětem 
Leopoldem Krakovským z Kolovrat 
prodán a škola umístěna v nově upra-
veném špitále (čp. 101);

• před 100 lety v roce 1912 byla vydláž-
děna část Nádražní ulice, její zbytek 
čekal na vydláždění až do roku 1929.

Josef Böhm

Vzpomínka na starostu 

Před dvaceti lety tragicky zemřel Jo-
sef Jaroslav Staněk (1922-1992), který 
se stal prvním starostou Světlé nad Sá-
zavou po sametové revoluci.

Narodil se 5. února 1922 v Josefo-
vě nad Metují, ale své mládí prožil na 
Nepomucku a Klatovsku. Vystudoval 
Obchodní akademii v Plzni. Na začát-
ku 50. let se odstěhoval se svojí rodinou 
do Karlových Varů, zde byl v roce 1952 
zatčen za tzv. protistátní činnost. Po osmi 
letech strávených v jáchymovských tábo-
rech byl v roce 1960 amnestován. V roce 
1968 emigroval do Holandska. Po řadu 
let pracoval na haarlemském magistrátu. 
Jako redaktor tamějšího časopisu Okno 
napsal desítky článků a povídek a ze své 
dlouhodobé novinářské činnosti vydal 
i knihu s názvem Potrestaní.

Zasloužil se o spolupráci mezi městy 
Světlou a Haarlemem. Jeho životní láskou 
byla hudba, v říjnu 1991 založil symfonic-
ký orchestr Region Světlá nad Sázavou. 

Po tragické autonehodě v květnu 1992 
na dálnici v Německu a dlouhodobém 
pobytu v haarlemské nemocnici dne 
18. prosince 1992 zemřel.

J. M.

Vzhled domu po několika přístavbách

Úpravy původního domku

tovou jednotku a o pár let později k další 
změna v užívání stavby, a sice část příze-
mí zůstala prodejnou a část se změnila na 
bytovou jednotku 

Text a foto: Jaroslav Vála
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23. října se žáci Přírodovědného se-
mináře ZŠ v Komenského ulici zúčast-
nili přednášky o netopýrech. Přijela 
k nám paní Petra Hlaváčová z Havlíč-
kova Brodu, která se zabývá netopýry, 
a Ing. Jiří Hladovec ze Záchranné sta-
nice Pavlov, který nám přivezl ukázat 
tři netopýry ze stanice. Žáci si je mohli 
důkladně prohlédnout a pohladit. Ze 
zajímavé přednášky jsme si odnesli 
spoustu nových vědomostí o netopý-
rech.

Například jsme se dozvěděli, že na 
světě žije 1100 druhů netopýrů a ka-
loňů. U nás jich napočítáme 25 druhů 
a o jednom dalším druhu se diskutuje. 
V ČR je nejběžnější netopýr rezavý, 
často ho nalezneme ve velkých měs-

Netopýři – noční duchové

tech ve štěrbinách panelových domů. 
Takový příbytek však pro něj předsta-
vuje velké nebezpečí, protože když se 
domy zateplují, netopýři tam zůstanou 
uvězněni a zemřou. 80 % netopýrů žije 
v tropech a živí se ovocem. Netopýři 
mají pouze jedno mládě do roka a doží-
vají se až 35 let. Dorozumívají se echo-
lokací s frekvencemi od 18 do 110 kHz. 
Některé můry se naučily echolokaci 
rušit nebo padnou k zemi jako mrtvé, 

aby je netopýři nedostali. Netopýří trus 
– guáno je nejlepší a nejdražší hnojivo 
na světě. Netopýři jsou chráněni záko-
nem, chrání se jejich úkryty i lovecká 
stanoviště, chráněni jsou i sdružením 
ČESON (Česká společnost pro ochranu 
netopýrů).

Věra Novotná, 
Michal Michal

žáci přírodovědného semináře

Projekt GREEN LIFE

Pro někoho je utrpení, že nedostane 
k narozeninám ten správný i-Phone nebo 
nejnovější hru. Ale co potom pravá bolest 
a utrpení? Dne 13. listopadu nás žáky 
ze ZŠ v Komenského ulici přesvědčil pan 
Milan Jeglík o pravosti takových pocitů 
v Indonésii. Pan Jeglík žije v Indonésii 
již přes deset let. Nejprve se profesionál-
ně potápěl, poté založil projekt GREEN 
LIFE na ochranu zvířat. Na černém trhu 
zemřou tisíce zvířat kvůli kůži, jídlu 
a hlavně penězům. Projekt GREEN LIFE 
se snaží změnit osud co největšího množ-
ství takových tvorů a zachránit je před 
utrpením. Zvířata jsou z černého trhu 
vykupována a pak jsou umístěna do malé 
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▶

Výstava Iva Hüttnerová — grafiky

Kulturní zařízení KyTICe připravilo 
na vánoční a novoroční období ve svě-
telské galerii příjemné překvapení všem 
milovníkům grafik populární Ivy Hütt-
nerové. Výstava jejích obrázků – děl na-
ivní tvorby, na kterých je patrná radost, 
životní optimismus a obdiv ke všemu 
pěknému, klidnému a romantickému, 
z nichž čiší atmosféra starých dobrých 

časů – se právě do tohoto ročního obdo-
bí skvěle hodí. Známá pražská malířka, 
herečka, spisovatelka a moderátorka 
televizních pořadů naší galerii nejenže 
obrazy na výstavu s názvem Iva Hütt-
nerová – grafiky zapůjčila, ale přislíbila 
i osobní účast na vernisáži. Ta proběhne 
v Galerii Na Půdě ve středu 5. prosince 
od 13 hodin. Máte-li tedy rádi tvorbu 

této sympatické všestranné umělkyně, 
přijďte na vernisáž. Pokud vám ale čas 
nevyjde, budete moci výstavu toho nej-
lepšího z grafiky Ivy Hüttnerové zhléd-
nout až do 20. ledna 2013, jste srdečně 
zváni. (Grafickou pozvánku naleznete 
na 4. straně barevné obálky.)

Zdeňka Horní
kulturní zařízení KyTICe

rezervace v deštném pralese, kterou po-
stupně zmíněná česká organizace buduje. 

Pan Jeglík nám pustil film, který trval 
jen 25 minut. Byla v něm však zachyce-
na spousta emocí. Když na černém trhu 
vzali sekeru a rozsekli želvu na dva kusy, 
nebo když žábám nemilosrdně odseká-

Z Domova pro seniory

V pátek 12. října se v Domově pro se-
niory uskutečnili volby do zastupitelstva 
kraje. Volební komisaři se s urnou do-
stavili přímo do budovy. Šanci volit tak 
dostali i obyvatelé, kteří by se jinak do 
volební místnosti nedostavili z důvodu 
zdravotního stavu. 

Dne 25. 10. se v jídelně uskutečnila 
další z kavárniček. Opět nám pro radost 
zahrál p. Černý, kterého již obyvatelé 
znají a mají rádi.

Dne 31.10 se uskutečnila již desátá 
přednáška Univerzity slunečního věku. 
Na téma Habsburkové přednášeli paní 
Jiřina Roženská a Ing. Josef Pokorný. 
Během i na konci přednášky pokládali 
studenti velké množství otázek, na které 
přednášející bravurně odpovídali

V měsíci říjnu se obyvatelé měli mož-
nost zúčastnit soutěže v rámci projektu 
Senioři mezi námi. Kdo chtěl, měl mož-
nost otestovat si svoje znalosti v soutěžní 
křížovce. 

Jedenáctá přednáška Univerzity slu-
nečního věku se uskutečnila dne 5. listo-
padu. Přednášející Mgr. Šimek vyprávěl 
na téma Svět ze vzduchu. 

Zanedlouho je tu konec roku 2012. 
Všem čtenářům Světelského zpravodaje 
tedy přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, radosti, štěstí 
a pohody v roce 2013.

Zároveň mi dovolte, abych touto ces-
tou poděkovala všem, kteří v letošním 
roce navštívili naše zařízení a potěšili 
naše klienty nějakým vystoupením či 
jen milým popovídáním. Také děkujeme 
všem, kteří se rozhodli náš domov pod-
pořit finančními či materiálními dary. 

Velice si těchto návštěv a darů vážíme. 
Text a foto: Monika Horáková

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám 
za domov pro seniory přejí obyvatelé 
a zaměstnanci Sociálního centra města 
Světlá n. S.

vali končetiny, tamním lidem to vůbec 
netrhalo srdce. Ve filmu však byly i hez-
ké chvilky, chvilky plné radosti a štěs-
tí v očích lidí, kteří právě zachraňovali 
zvířata a pouštěli je do bezpečí rezerva-
ce GREEN LIFE. GREEN LIFE určitě 

nezmění osud všech nevinných tvorů, 
ale snaží se jich alespoň co nejvíce za-
chránit.

Denisa Vaňková,  
Zuzana Přichystalová

Foto: Stanislav Peluch
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▶ Iva Hüttnerová 
(*17. 12. 1948 v Praze)
• vystudovala DAMU – obor herec-

tví u prof. O. Sklenčky 
• malovat začala v prvním angaž-

má v Karlových Varech, kde měla 
r. 1974 i první výstavu 

• hrála v Divadle Na Okraji, Pod 
Palmovkou, Divadle Josefa Dvo-
řáka, Na Fidlovačce 

• navrhovala kostýmy, jevištní de-
korace a plakáty pro různá divadla 
a televizní pořady 

• dodnes realizovala na 200 autor-
ských výstav v Čechách, na Mora-
vě, na Slovensku, ve Stockholmu 
a v New Yorku 

• její obrazy jsou součástí stálých 
expozic naivního umění v Paříži 
a Hamburku a je evidována v za-
hraničních encyklopediích např. 
v Japonsku, Francii a Švédsku 

• vydala čytři autorské knihy – Ob-
rázky z lásky, Domácí Štěstí, Jak 
Upír Uršulín o zuby a ke štěs-
tí přišel, Za domácím štěstím – 
a ilustrovala řadu dalších knížek 
od různých autorů. Pravidelně vy-
dává oblíbené nástěnné kalendáře 

• šest let moderovala a autorsky vy-
tvářela pořad Domácí štěstí v Čes-
ké televizi, v současné době mo-
deruje v ČT pořad Barvy Života 
speciál 

• má ráda „staré dobré časy“ 
a je sběratelkou starých předmětů 
z domácnosti, zejména textilií. Její 
největší zálibou je ale zahrada 

Pár slov o mně…
Narodila jsem se na konci roku 1948 

v Praze na Letné. Ve škole jsem ráda 
malovala i recitovala básničky, ale 
v čase rozhodování, čím budu, jsem 
se přihlásila na DAMU – obor herec-
tví. Měla jsem štěstí, že mě přijali hned 
napoprvé. 

Divadlo jsem začala hrát v Karlo-
vých Varech. Tam jsem v roce 1973 

čekala miminko a čekání si krátila ma-
lováním. Takže přesně vím, že moje 
malířská dráha je jen o pár měsíců 
starší než můj syn. Ve foyeru karlovar-
ského divadla jsem měla i svou první 
výstavu. Od té doby jich byly desítky 
u nás i v zahraničí. 

Hodně mých obrázků je z časů dáv-
no minulých, kdy jezdilo jen pár aut, 
dámy nosily klobouk i do mlékárny, 
cídily rodinné stříbro a větraly pruho-
vané duchny… A jejich jediným cílem 
bylo učiniti manžela šťastným. Asi 
bych takhle žít nechtěla a neuměla, ale 
zdá se mi, že tenkrát čas utíkal poma-
leji. Pánové byli galantnější, dámy ele-
gantnější a lidé slušnější. Kousek téhle 
poklidné atmosféry mi uvízl v duši 
z dětství u babičky. Možná proto se do 
téhle doby tak ráda vracím ve svých 
obrázcích.

Velkou inspirací je pro mě i divadlo 
a všechno, co k němu patří: kabarety, 
cirkusy, klauni i herecké kočující spo-
lečnosti. 

Občas zkouším namalovat své lite-
rární a jiné lásky, lidi, kteří mě zaujali 

svým dílem i osudem – Boženu Něm-
covou, Karla Čapka, Bohumila Hraba-
la či mou oblíbenou Emu Destinnovou 
a další…

Stejně ráda maluji i uličky staré 
Prahy s malebnými obchůdky, hos-
pody, nevěstince, hřbitovy, babičky 
a dědy, osamělé holky, anděly a lásku 
ve všech jejích podobách. Prostě maluji, 
co znám, o čem jsem jen slyšela nebo 
četla, na co myslím, o čem sním a jak 
nejlíp umím. 

Možná proto, že nemám výtvarné 
vzdělání, je pro mě dodnes vzrušující 
hledat způsob, jak na to. Když se ně-
komu mé obrázky nelíbí, tak nezoufám 
a pochvala mně i dnes dělá stejnou ra-
dost, jako když jsem začínala.

Malování dalo mému životu řád, na-
učilo mě trpělivosti, pečlivosti a často 
mi pomohlo vymalovat se z trápení 
a starostí. Maluju jen tehdy, když se mi 
chce, a to je prakticky každý den. Není 
to pro mě povinnost, ale práce, na kte-
rou se těším. A když potěší ještě něko-
ho, co víc si můžu přát? 

Iva Hüttnerová
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▶

Jaroslav Svěcený (CZ) a Cigánski Diabli (SK)

Energii, která zvedá ze sedadel, a str-
hující virtuozitu slibuje společný koncert 
houslisty světové úrovně Jaroslava Svě-
ceného s mistrovskou kapelou Cigánski 
Diabli, osmičlennou skupinou romských 
virtuózů ze Slovenska, která je součas-
nou hudební bombou, a to nejen na Slo-
vensku. Spojení těchto na první pohled 
interpretačně odlišných subjektů, české-
ho houslisty a slovenské cikánské kapely 
s nejlepším světovým cimbalistou v čele, 
dokonale ladí a vytváří na pódiu bouři 
tónů a emocí.

Téměř dvouhodinový fascinující kon-
cert virtuózního souznění vytváří zážitek 
vskutku královský. Dosud neznámý roz-
měr dostávají skladby známé i netradiční. 
Schindlerův seznam od Johna Williamse, 
Cigánské husle, Laclairova Sonáta č. 3, 
Bachův koncert pro dvoje housle d moll 
i Montiho Čardáš zvedají publikum ze 
židlí a ovace jsou obrovské. Energie sála-
jící z Jaroslava Svěceného a Cigánskich 
Diablov je povzbuzením a radostí pro duši, 
dává nový směr klasickým skladbám i ci-
kánským melodiím. 

Účinkují:
  Jaroslav Svěcený (housle)
  Štefan Banyák (první housle)
  Emil Hasala (housle)
  Ernest Šarközi (cimbál)
  Zoltán Grunza (klarinet)
  Silvia Šarköziová (violoncello)
  Jozef Farkaš (viola)
  Alexander Mihok (kontrabas)
  Tibor Lévai (kontrabas)

Jaroslav Svěcený začal svou uměleckou 
dráhu na pražské konzervatoři, AMU 

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou pořádá

11. prosince v divadelním sále
v 8.30 hod.

Předvánoční čas 
Hudebně pohádkový příběh 

Sněhule a Bambulína pro děti MŠ 
a 1. stupně ZŠ.

Délka pořadu 60 – 65 min. 
Vstupné: 40 Kč.

v 10.30 hod.
Muzikály, jak je znáte i neznáte 

Výběr skladeb ze slavných 
a krásných muzikálů pro  

2. stupeň ZŠ.
Délka koncertu 60 – 65 min. 

Vstupné: 40 Kč.
Účinkují interpreti Divadla 

Slunečnice Brno.
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▶ a u slavných světových virtuosů. Vy-
stupoval v USA, Brazílii, Izraeli, Liba-
nonu, Indii, na Kubě a na mnoha dalších 
místech po celém světě, během toho stih-
nul ještě natočit 40 alb. Za jeho činnost mu 
byla udělena prestižní cena Masarykovy 
akademie umění.

Cigánski Diabli za svou téměř dvace-
tiletou kariéru získali tisíce oddaných fa-
noušků a na svou stranu si naklonili i od-
bornou veřejnost. Houslový virtuóz Štefan 
Banyák, cimbálový kouzelník Ernest Šar-
közi a klarinetový mistr Zoltán Grunza se 
zbytkem hudebníků získali v roce 2000 
hned tři ceny Grammy a jejich alba byla 
oceněna dvěma zlatými a dvěma platino-
vými deskami. Se svými koncerty objeli 
již nespočet států celého světa. Zahráli pu-
bliku například v USA, Austrálii, Kanadě, 
Japonsku, Číně, Tchaiwanu, Mexiku, Špa-
nělsku, Řecku a v mnoha dalších. Sloven-
ský, řecký, cikánský nebo židovský folklór 
střídají s klasickými, filmovými a jazzo-
vými skladbami, což je řadí mezi nejlepší 
orchestry v kategorii Etno a World Music.

Dne 5. ledna 2013 přivítáme vzácnou 
návštěvu v podobě Jaroslava Svěceného 
a souboru Cigánski Diabli v divadelním 
sále ve Světlé n. S.

A protože se blíží čas vánočních obda-
rování, může být vstupenka na tento je-
dinečný koncert tím pravým dárkem pod 
stromeček.

Vstupné: 300, 400, 430, 460 Kč. Před-
prodej vstupenek mimořádně již od 19. lis-
topadu v TIC, Světlá n. S., tel. 569 496 676, 
info@svetlans.cz. (Grafickou pozvánku 
naleznete na 3. straně barevné obálky.)

Z. Horní
(Zdroj: internet)
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Vážení čtenáři a filmoví fanoušci,

jistě jste v posledním čísle Světelského zpravodaje 
četli článek o současnosti a budoucnosti našeho kina, 

takže Vás chudá nabídka filmů pro následující 
dva měsíce nepřekvapí.

Děkujeme za pochopení.
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Úspěšný návrat Jaroslava Uhlíře

V úterý 6. listopadu se po pěti letech 
vrátil se svými písničkami do svě-
telského divadelního sálu populární 
hudebník Jaroslav Uhlíř a opět slavil 
úspěch. Bez jediné zkoušky dokázal 
sám se svým klavírem ze zaplněného 

hlediště, ve kterém seděly děti ze zá-
kladních a mateřských škol, vytvořit 
třísethlavý pěvecký sbor, který s ním 
hned od počátku představení nadšeně 
zpíval všechny známé písničky s texty 
Zdeňka Svěráka. 

Jaroslav Uhlíř tentokrát přijel s po-
řadem Hodina zpívání ve zvěřinci, 
během kterého zazněly známé hity 
z filmových a televizních pohádek. 
O popularitě jeho písniček svědčilo to, 

Z městské knihovny a TiC

Opět se nám přiblížil konec kalen-
dářního roku. Nedávno jsme plánovali 
letní dovolené, prázdninové cesty za 
sluníčkem, výlety na hrady a zámky. 
Než jsme se stačili pomyslně rozhléd-
nout, už je tu advent a nejkrásnější 
svátky roku. Přejeme všem našim 
čtenářům příjemné prožití svátků vá-
nočních a nesmí chybět ani přání pev-
ného zdraví do nového roku. Samo-
zřejmě bychom byli rádi, kdybychom 
se dokázali všichni oprostit i od stresu 
a nepohody. Co nás dokáže bezesporu 
pozitivně naladit? Samozřejmě pěkná 
kniha. Pokud nenajdete tu „svou“ pod 
stromečkem, můžete zajít k nám do 
knihovny. 

Upozorňujeme, že mezi svátky je 
knihovna otevřena! Pouze oddělení 
pro děti a mládež bude 31. prosince 
uzavřeno.

Provoz turistického informačního 
centra bude též bez omezení, pouze 
31. prosince bude otevřeno od 8.00 do 
11 .30 hod . 

Posázavský pacifik Světlá – Kácov – 
Čerčany na starých pohlednicích. Kni-
ha je věnována jedné z našich nejkrás-
nějších regionálních železnic, poetické 
posázavské dráze, které brzy po jejím 
vzniku začali trampové přezdívat Posá-
zavský pacifik.

Autoři Vladimír Cisár, Karel Čer-
ný, Jaroslav Líbal a Martin Navrátil se 
v knize snažili zachytit pohled na tuto 
železniční trať prostřednictvím starých 
pohlednic z období první třetiny dvacá-
tého století. Celobarevná 120stránková 
publikace nabízí na 200 reprodukcí uni-
kátních historických pohlednic i dobo-
vých fotografií a dokumentů vybraných 
z archivních fondů i významných sbírek 
soukromých sběratelů. 

Knihu vydalo nakladatelství Průžová 
Jitka – Tváře jako 4. publikaci z tema-
tické řady Železniční tratě na starých 

pohlednicích, vytiskly ji Tiskárny Ha-
vlíčkův Brod. K zakoupení je například 
v našem Turistickém informačním cent-
ru, doporučená cena je 299 Kč.

Dobrý tip na vánoční dárek, co říkáte?
Jaroslav Vála

Tip na knihu

jak malí posluchači dokázali reagovat 
ihned po zaznění prvních tónů každé 
z nich, ať to byla Krávy, krávy, Skřít-
kové tesaři, Svátek zvířat nebo Když 
se zamiluje kůň. Závěrečná písnička 
Vadí, nevadí měla asi úspěch největší, 

jejím slovům „Není nutno, není nutno, 
aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí 
býti smutno...“ malí posluchači v sále 
určitě rozuměli. 

Text a foto: jív
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Vánoce u nás doma

(žáci 6.a ZŠ Komenského)
Vánoce jsou snad pro každého nejhez-

čím svátkem v roce. Mám Vánoce moc 
ráda, hlavně proto, že je celá rodina spo-
lu. 

Moje nejhezčí Vánoce byly, když jsem 
byla úplně malá a věřila jsem na Ježíška. 
Vždy jsem posílala Ježíškovi miliony 
dopisů a pak vybírala ten ze všech nej-
hezčí. Pamatuju si na ty úžasné okamži-
ky, když jsem si psala o panenky Barbie 
a pak jsem je opravdu rozbalila pod vá-
nočním stromečkem. 

Nikdy mě nebavilo dávat ozdoby na 
stromek, protože maminka je po mně 
vždy převěsila jinak. Taky jsem nerozu-
měla tomu, proč v předvánočním období 
musím čekat se strejdou před obchodem, 
zatímco dovnitř chodí maminka sama. 
Teď už vím, že mi nakupovala dárky a já 
musela počkat venku, abych potom měla 
pod stromečkem právě to překvapení. 

Celý vánoční den jsem se vždy díva-
la v televizi na pohádky a nedočkavě se 
stále dokola ptala maminky, kdy už bu-
deme večeřet a kdy už přijde Ježíšek. 

I teď, když jsem větší, se pořád na Vá-
noce moc a moc těším.

Tereza Pipková

Vždycky už dlouho před Vánocemi 
jsem moc natěšený a hledám ukryté 
dárky. Na Štědrý den večeříme bram-
borový salát s kaprem nebo řízkem. Já 
si vždy dávám řízek, abych se nezdržo-
val kostmi. Já a sestra máme pokaždé 
snědeno první, ale stejně musíme čekat 
u stolu, až dojedí dospělí. Potom si jde 
táta s námi do pokojíku hrát, za chvilku 
zazvoní zvonek a my hned jdeme rozba-
lovat dárky. 

Radek Dudák

Naše Vánoce začínají asi takto: nej-
dříve jdeme s bratrem Vojtou pro vá-
noční stromeček. Máme rádi stromeček 
živý, který voní lesem. Maminka při-
pravuje domácnost tak, aby se všechno 
blýskalo, ale já raději pomáhám v ku-
chyni. Sestra Terka válí těsto, já vy-
krajuju. Potom se jdeme podívat ven, 
kde se zabíjí kapr. Je mi vždy líto, že 
už neplave ve vaně, ale bude se sma-
žit na pánvičce, protože ho stejně moc 
nesním. Po večeři zazvoní zvoneček, 
seběhneme se všichni v obýváku, roz-
dáme dárky a zazpíváme si.

Jana Nohejlová

Vánoce prožívá naše rodina moc hez-
ky. Dopoledne se dívám na pohádky. 
V poledne nemáme oběd, jen malou 
svačinku a pak se jdeme projít, třeba do 
parku. Doma si pak na zahřátí společně 
uvaříme čaj a už se pomalu blíží večeře. 
Máme takový zvyk, že začínáme veče-
řet, když se setmí a na nebi se objeví prv-
ní hvězda. Vždycky máme rybu (kapra) 
s bramborovým salátem. Po večeři jde-
me do obýváku a rozbalujeme dárky. 
Tato část mě baví nejvíc. 

Richard Žáček

Nejkrásnější na Vánocích je, že se se-
jde celá rodina. Jelikož jsem se narodila 
týden před Ježíškem, tak mě rodiče měli 
pod stromečkem. Vždy se těším na ba-
biččina kubu a rybí polévku. Potom jíme 
vždy buď řízek nebo obalovaného kap-
ra a k tomu tatínkův neodolatelný salát. 
Doufám, že bude o letošních Vánocích 
sněžit a ne, že když se při rozbalování 
dárků kouknu ven, bude blátivo. Mám 
moc ráda Vánoce.

Aneta Tvrdá

Pražáčkovy světelské vánoční svátky

Když mi byly dva roky, rozhodli ro-
diče, že se přestěhujeme do Světlé. Bylo 
několik roků po válce, lidé se vzpamato-
vávali a leckdo si chtěl pořídit nové byd-
lení. To podnítilo mého otce, aby zamě-
nil úřednickou židli za podnikatelskou 
činnost. Bydleli jsme u matčina otce (na 
tuto dobu se vůbec nepamatuji), do své-
ho jsme se stěhovali buď koncem roku 
1927, nebo začátkem roku následujícího. 
Naším sídlem byl domek s balkonem za 

traťovým přejezdem vlevo na josefodol-
ské silnici.

Abych se vrátil k hlavnímu tématu 
dnešního povídání, prožil jsem tam Vá-
noce 1928 a 1929. Můj otec od dětství 
toužil být strojařem, ale že chtěl šetřit 
otcovy výdaje na studium (v rodině byl 
ještě jeden student), šel na levnější ar-
chitekturu. A tak přenesl svou dětskou 
touhu na syna – na mne. Já jsem se ne-
bránil, technika se mi líbila. Mým ideá-

lem v raném dětství byly továrny, hlavně 
jsem miloval jejich symboly – tovární 
komíny. Ale abych se vrátil k těm Váno-
cům. V roce 1928 jsem dostal speciální 
dárek, tak jako holčičky dostávají „poko-
jíček“ pro panenky atd., dostal jsem též 

„pokojíček“ ze silnějších prken. V něm 
trůnil elektrický motorek, nahoře byla 
přišroubována transmise se čtyřmi ře-
menicemi, motorek byl spojen s transmi-
sí gumičkou a po zapnutí motorku se to 
všechno točilo! Co ale bylo naprosto ne-
zbytné, byl v koutě „pokojíčku“ špalíček 
ve tvaru krychle a na něm 30 cm dlouhý 
tovární komín, který rovněž fungoval, 
když se na něj postavil a zapálil franti-
šek. Nevím, co by řekli dnešní ochránci 
přírody té kostelní vůni, možná, že by 
kritizovali nepřípustné množství CO, 
CO2 nebo snad H2S? 

Zapomněl jsem sdělit, že při čekání na 
nadílku v kuchyni se najednou pootevře-
ly dveře a tlumený mužský hlas prohlá-
sil: „Tak se pojďte podívat, co jsem vám 
nadělil“.

Na Boží hod jsme šli k babičce a dědo-
vi, pardon, já jsem jel a to na speciálním 
vozidle – na sáňkách z prken a sedátkem 
po mamince a jejích sestrách, fungova-
lo to jako kočárek sporťák, tlačilo se to 
před sebou.

Příští Vánoce 1929 jsem měl poněkud 
pokažené úpornou bolestí způsobenou 
zánětem středního ucha a pan doktor 
Duffek mi kapal do ucha peroxid. Do-
stal jsem stavebnici Märklin. (V 30. le-
tech se už nedovážela, byl u nás Merkur, 
Märklin vyráběl elektrické vláčky. S tou 
stavebnicí jsem si hrával se sestřenič-
kou Maruškou Ondráčkovou provdanou 
Lodrovou – nedávno zemřela.) Snažili 
jsme se postavit tramvaj – nepovedlo se, 
měli jsme málo součástek. Dostal jsem 
též tehdy oblíbenou knihu Hýta a Batul.

Tak jsem byl synovcem donucen, 
abych zavzpomínal…

Vladislav Beran
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Vánoce kněze

Když jsem byl malý kluk, na Vánoce 
jsem se těšil celý rok. Nemusel jsem 
do školy, mohl jsem dlouho spát, dobře 
jsem se najedl, něco krásného jsem do-
stal pod stromek, všude byl sníh a ne-
musel jsem se starat o jeho uklízení, 
stromek svítil celý den a doma panova-
la taková zvláštní sváteční nálada.

Dnes se na prožívání Vánoc v mém 
životě dívám úplně jinak a jinak je 
i prožívám. Několik věcí stojí za to, 
vrátit se v čase, jsou to však jenom sny 
a touhy. 

Vánoce prožívám s mou nejbližší 
rodinou, kterou jsou farníci z farností 
Světlá nad Sázavou a Lučice. Všechno 
začíná přípravou na slavení Vánoc, a to 
ozdobením stromečků, přípravou bet-
léma a výzdobou v kostelech. Osobně 
zdobím stromečky rád, farníci to však 
dělají lépe, a tak se tam jenom občas 
motám a dělám jim křoví. Když je 
všechno připravené a všichni odejdou, 
tak se sám zavřu do kostela, rozsví-
tím si stromečky a betlém a v tichosti 
vnímám atmosféru svátků. Přemýšlím 
nad životem, nad sebou, nad farností 
a někdy mi i ukápne slza štěstí nebo 
slza zármutku a samoty.

V době, kdy už všichni sedí za slav-
nostním stolem, odjíždím do kláštera, 
nebo na určenou faru, kde se sejde 
několik bratří – kněží. Společně se 
pomodlíme a zasedneme za štědrove-
černí stůl. Pak se jdeme podívat pod 
stromeček a rozbalíme si dárky. Je 
jich tam pro každého dost, jsou hlavně 
praktické (ale někdy bych rád dostal 
nějaké autíčko nebo vláček).

Po slavnostní večeři začíná vánoční 
čas slavením dvou až tří Mší svatých 
a pak až do Nového roku skoro každý 
den příprava na kázání, několik Mší 
svatých, návštěva známých nebo ná-
vštěva u známých, koncerty, návště-
vy nemocných, někdy i zaopatřování 
umírajících a pohřby. Oddechnu si až 
po Novém roce. Jedná se však o velice 
příjemné vytížení. Naše poslání nese 
někdy i obětavost a osamocenost, Bůh 
to však vynahradí jiným způsobem. 

Všem čtenářům přeji požehnané Vá-
noce a šťastný Nový rok. Ať Vám Bůh 
žehná.

P. ThLic. Marek Marcel Šavel, 
O . Praem .

Vánoce na nádraží

Manželé Jiří a Helena Krupičkovi si 
již několik let užívají penze, ale oba 
předtím pracovali v železniční stani-
ci Světlá nad Sázavou jako výpravčí. 
Jiří Krupička začínal na dráze v roce 
1964 a než se dostal na nádraží ve 
Světlé, vystřídal několik „štací“ – na 
jedné z nich také potkal svoji budoucí 
ženu. Celkem strávil v modré unifor-
mě jedenačtyřicet let, jeho manželka 
sedmatřicet a společně sloužili téměř 
pětatřicet let. 

Za tyto dlouhé roky bylo Vánoc 
strávených alespoň částečně na nádra-
ží nespočet a Jiří Krupička s trochou 
nadsázky říká, že to byla služba téměř 
jako každá jiná. 

„Dříve nás bylo ale na směně víc, až 
devět lidí, takže jsme si alespoň na 
chvilku mohli posedět. Každý s sebou 
přinesl něco z domova, stromeček 
jsme samozřejmě také měli. S manžel-
kou jsme se ve službě střídali. Nejhorší 
bylo jít na Štědrý večer, zvláště když 
jsme doma měli malé děti. Do služby se 
nastupovalo v šest hodin večer, takže 
Ježíšek musel přijít už ve čtyři. V poz-
dější době převzaly nákladní dopravu 
kamiony, vlaků jezdilo méně a služba 
byla klidnější, jenže zase se snižovaly 
stavy pracovníků, takže sloužili jen 
dva a nakonec jenom jeden.“

Jaroslav Vála



strana 21 prosinec 2012 Světelský zpravodaj

▶

MŠ Pěšinky končí již 15 let, a proč?

„Mateřinka Pěšinky“ je nejstarší ma-
teřskou školku v našem městě a jistě 
nejeden ze čtenářů rád vzpomíná na 
rodinné prostředí, které toto jednotřídní 
předškolské zařízení poskytuje. Nachá-
zí se totiž v poklidné lokalitě města a je 
umístěna v prvorepublikové vilce. Tato 
mateřská školka je doslova oázou bezpe-
čí, kterou čas od času vyruší jen duně-
ní mantinelů ve vedlejší sportovní hale. 
A z ohlasu jak dětí, tak i rodičů mohu 
potvrdit, že se jedná jednoznačně o škol-

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

Vánoce za mřížemi

Je 24. prosince, Štědrý den a já jsem 
ve vězení. Jsou to mé druhé Vánoce za 
mřížemi a padá na mě ještě větší smutek 
a stesk po rodině, než v jiné dny. Spo-
lečnými silami zdobíme stromeček, při-
pravujeme občerstvení a balíme drobné 
dárky pro své kamarádky. 

Vše to z povzdálí pozoruji a nezapo-
juji se, rozhodla jsem se, že si Vánoce 
nebudu připouštět a přežiji je jako jaké-
koliv jiné dny ve vězení. Ale vše je jinak. 

Hned ráno, když se vzbudím, si před-
stavím, jak doma všichni ještě klidně 
spí a já se v půl sedmé v šeru a zimě 
přesouvám na jídelnu k snídani. Během 
dopoledne bych doma měla „plné ruce 
práce“- připravit chlebíčky, rybí polév-
ku, bramborový salát a smažit řízky 
k sváteční večeři. Tady sedím, sleduji 
pohádky v televizi a snažím se nevní-
mat atmosféru kolem mě. V myšlenkách 
jsem stále doma u manžela a dcery, uvě-
domuji si, jak strašně moc mi chybí.

K obědu ani nevím, co jsem jedla, 
jako dárek dostáváme balíčky s cuk-
rovím a ovocem. Je to milé, ale jen to 
prohloubí smutek ve mě. Po obědě si jdu 
číst, z návalu vánoční pohody v televizi 
jsem unavená, ale text v knize vůbec ne-
vnímám. Před očima se mi míhá domov 
s vánoční výzdobou a moji nejdražší, 

Betlémské světlo  
na váš stůl

Stalo se již tradicí, že br-
něnští skauti přivezou před 
vánočními svátky z Vídně 
Betlémské světlo a rozvezou 
ho po celé republice, aby se 

dostalo ke všem lidem dobré vůle. Letos 
ten plamínek pokoje a míru převezmou 
od rakouských skautů při ekumenické mši 
ve Vídni v sobotu 15. prosince a převezou 
jej do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 
O týden později, tedy 22. prosince, ho po-
tom rozvezou vlaky ČD po celé naší vlasti. 
Novodobou historii Betlémského světla 
založili pracovníci rakouského rozhlasu 
v Linci v roce 1986, když chtěli vyjádřit 
poděkování těm, kteří ochotně přispívají 
postiženým dětem. Od té doby putuje pla-
mínek zapálený v místě narození Krista 
v Betlémě každoročně do Rakouska a dál. 
Za pár let se z tohoto nápadu stal jeden 
z novodobých vánočních zvyků, který se 
rozšířil po celé Evropě. Zaměstnanci sta-
nice Českých drah ve Světlé nad Sázavou 
budou ten vzácný plamínek udržovat od 
soboty 22. prosince až do půlnoci Štědrého 
dne a ochotně připálí všem, kteří si budou 
přát, aby ten symbol spojující všechny lidi 
dobré vůle hořel na jejich štědrovečerním 
stole. Dokonce se plamínek z Betléma stá-
vá nevšedním dárkem pro přátele a známé. 

jív

z očí se mi derou slzy, padají na knihu, 
nebráním se a doufám, že se mi uleví.

Odpoledne pomalu ubíhá, je čas veče-
ře. Máme rybí filé a bramborový salát, 
hrdlo mám sevřené, že nejsem schopna 
jíst. Celou myslí jsem stále doma o sto 
třicet kilometrů dál. V hlavě si mi honí 
myšlenky, vzpomenou si na mě, chybím 
jim… Nenávidím se za to, co jsem udě-
lala a co jsem způsobila sobě, ale hlavně 
těm, které mám nejradši.

Večer na kulturní místnosti svítí stro-
meček a poblikává televize, „veselá“ ná-
lada kolem mě pomalu utichá a všech-
ny se pohroužíme do svých myšlenek 
a vzpomínek.

Sedím, je ticho a cítím, jak mi po 
tvářích stékají slzy, jsou to slzy smut-
ku, hořkosti a bolesti, že nemohu být 
doma…

ku velice oblíbenou. Školka je zasazena 
do velké zahrady, disponuje vlastní ku-
chyní a děti zde mají prostor pro rozličné 
množství aktivit rozvíjejících jejich do-
vednosti. A samotní sportovci a také ná-
vštěvníci sousedící sportovní haly mají 
vždy důvod k úsměvu, když je zdraví 

„sousedé“ – malí caparti s paní učitel-
kou… 

Až doposud se vše jeví naprosto idy-
licky, proč tedy ten patetický akcent? 
Již vnější plášť této mateřské školky na-

značuje, že peněz na údržbu a opravy se 
nedostává. Město v rámci svého rozpoč-
tu pravděpodobně nedisponuje položkou, 
která by byla pro tento účel vyhrazena, 
a tak jsou realizovány pouze nezbytné 
opravy z nastalých havarijních situací. 
Logickým vyústěním této situace je plá-
nované uzavření MŠ Pěšinky a přesunutí 
všech zde umístěných 28 dětí do prostor 
jiné mateřské školky ve městě… Naský-
tá se tedy otázka: Je toto opravdu jediné 
řešení? Skutečně není možno městem 
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▶ kalkulovat s rozpočtovou kapitolou, 
která by byla určena na opravu a zachová-
ní této MŠ? Není možno využít zdrojů ze 
strukturálních fondů EU za účelem opra-
vy a modernizace tohoto předškolského 
zařízení, a to samozřejmě po nezbytné 
intervenci ze strany Kraje Vysočina?

Byla by určitě velká škoda, kdyby mělo 
dojít ke zrušení této svým způsobem je-
dinečné mateřinky, která má svůj neod-
diskutovatelný význam, tradici a patří 
trvale k našemu městu, nemyslíte?

Mgr. Linda Hrubá

Cyklostezka slouží veřejnosti

V pátek 16. listopadu byla v tichos-
ti, bez oslavných fanfár, předána do 
užívání široké veřejnosti I. část cy-
klostezky ze Světlé n. S. do Smrčné. 
Firma Lubomír Dvořák, Havlíč-
kův Brod vybudovala úsek dlouhý 
1,7 km ve velmi krátké době – od 
převzetí staveniště uplynulo pou-
hých 47 dní. 

Nový povrch z asfaltobetonu posky-
tuje cyklistům a stejně tak inlinebrus-
lařům příjemnou jízdu, zato měkký 
povrch odpočívadel je malou vadou na 
kráse tohoto díla, bruslaři si musí dát 

pozor, aby si na těchto odpočinkových 
místech svoji sportovní výbavu nepo-
ničili. Nová cyklostezka je též příno-
sem pro maminky s kočárky, nemusí 
se již obávat nebezpečí, jaké jim hrozí 
od projíždějících aut při procházkách 
po silnici. Tuto novou komunikaci je 
možno počítat mezi další sportoviště, 
vybudovaná v našem městě a ještě lep-

ší požitek z jízdy podél řeky Sázavy 
umožní po prodloužení od lanového 
mostu v Mariadole do Smrčné.

Text a foto: jív

Primární protidrogová 
prevence v eNCéčku

eNCéčko, které zřizuje Oblastní cha-
rita Havlíčkův Brod, je nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež ve věku od 
10 do 20 let, kteří se nacházejí v nepříz-
nivé sociální situaci, nebo jsou takovou 
situací ohrožení. eNCéčko, služba soci-
ální prevence, poskytuje pomoc a pod-
poru dětem a mládeži, takže je zřejmé, 
že jedním z důležitých úkolů eNCéčka 
je poskytování specifické primární pre-
vence všech společensky nežádoucích 
jevů (drogová problematika, kriminalita, 
šikana, záškoláctví, aj.). 

Měsíc prosinec bude v eNCéčku zamě-
řen na primární protidrogovou prevenci. 
Klienti eNCéčka budou moci mimo jiné 
čerpat potřebné informace z tematicky 
zaměřené nástěnky a v rozhovorech se 
sociálními pracovnicemi klubu se in-
tenzivněji věnovat těmto tématům apod. 
Primární prevence v eNCéčku v tomto 
měsíci vyvrcholí 12. prosince besedou 
s por. Radimem Novákem, Dis. Na be-
sedu mohou přijít děti a mládež ve věku 
od 10 do 20 let a není rozhodující, zda 
eNCéčko navštěvují. Program začíná 
v 15 hod. v eNCéčku, které můžete najít 
v Sázavské ulici 598 ve Světlé nad Sá-
zavou. Komisař por. Radim Novák, DiS. 
z jihlavského oddělení obecné krimina-
lity nám sdělí zajímavé případy z jeho 
praxe a zároveň návštěvníkům odpoví 
na jejich dotazy, které se budou týkat 
drogové problematiky. 

eNCéčko – nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež je spolufinancováno ESF 
prostřednictvím OP LZZ a státním roz-
počtem ČR.

Petra Piterková, 
sociální pracovnice eNCéčka
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Z naší farnosti

Pořad svátečních bohoslužeb
 24. prosince – 21:30 hod. 
 Světlá n. S. a 20:00 hod. Lučice
 25. prosince – 8:00 hod. 
 Světlá n. S. a 9:30 hod. Lučice

Tříkrálová sbírka
Již tradičně se na začátku příštího 

roku vydají do ulic trojice dětí převle-
čených za biblické mudrce – Kašpara, 
Melichara a Baltazara. Svátek Tří krá-
lů (6. ledna) vychází na neděli, proto se 
s malými králi budete moci setkat již 
dva dny předtím, v pátek 4. ledna. 

I tentokráte bude koledování spojeno 
s celorepublikovou sbírkou. Prostředky 
nashromážděné do kasiček budou poté 
použity Oblastní charitou v Havlíčko-
vě Brodě na zakoupení nového auta pro 
Charitní ošetřovatelskou službu v Přiby-
slavi, na zařízení kaple v domě s pečo-
vatelskou službou v Humpolci, dále na 
služby zdravotní a sociální péče, soci-
álního poradenství, sociální prevence, 
služby pro rodinu a také na přímou po-
moc lidem v těžké životní situaci či li-
dem zasaženým živelnou katastrofou.

V některých ročnících byly jisté pro-
blémy s falešnými koledníky. Pokud 
u vás zazvoní tři králové a vy budete mít 
pochybnosti o jejich pravosti, stačí požá-
dat o legitimování dospělého vedoucího 
skupinky. Peníze budou vybírány do 
bílých plastových pokladniček s logem 

Charity ČR (bílý kříž v tmavě červeném 
poli), které musí být zapečetěné.

Jan Prášek, Jana Ptáčníková

Varhany zazní později
Poté, když v dubnu letošního roku 

započali pracovníci varhanářské firmy 

Eltrakt – Petr Fischer ve světelském kos-
tele rozebírat historické varhany, které 
postavil neznámý varhanář již v roce 
1765, aby mohli provést nutnou opra-
vu, předpokládali, že ty se po ozdravné 
kůře opět rozezní o svátku sv. Václava, 
tedy 28. září. Leč netušili, že poškození 

Již posunutá skříň varhan s novými 
píšťalami

Opravené dřevěné basové píšťaly

některých částí tohoto královského ná-
stroje bude tak velké. Zejména dřevěné 
basové píšťaly značně poznamenal čer-
votoč a nové by byly příliš drahé, proto 
se musely opravit. To vše varhanáři zjis-
tili až po dokonalém očištění všech sou-
částí. Navíc bylo třeba posunout skříň 

varhan asi o půl metru dopředu směrem 
k hlavnímu oltáři, proto své místo změ-
nil i hrací stůl, který nyní bude na straně 
skříně a varhaník již nebude sedět 

Pozici nově usazeného stolu si zkouší 
farář Marek Marcel Šavel, zleva jej 

sledují organolog Václav Uhlíř,  
šéf varhanářské firmy Petr Fischer 

a varhanář Ján Novák

Pohled na prospekt s novými píšťalami
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Vážení čtenáři,
v posledních dnech se mi ráno při 

pohledu z okna vybavují slova z Brouč-
ků: „…a léta ubývalo a zimy přibýva-
lo.“ Světla je bohužel stále méně a ještě 
chvíli to nebude lepší. Pomalu se ochla-
zuje a já přemýšlím, k jaké pohybové 
aktivitě se přinutím, když bazén na za-
hradě u kamarádky bude vypuštěn, vy-
čištěn a uložen ke spánku. Letos jsem 
ho tedy využívala téměř každý den až 
do půli září. 

K zařazení každodenního plavání 
a postupného opalování mě přiměly dva 
hlavní impulsy. Prvním bylo náhod-
né zjištění, že jedna z mých pacientek, 
která aplikuje inzulin čtyřikrát denně 
a je o něco starší než já, plave i v zimě 
v řece a také plave každoročně s celou 
rodinou přes Máchovo jezero, z Doks do 
Starých Splavů. Nevěřícně jsem polkla 
a zeptala jsem se: „To si měříte i čas?“ 
A pusu jsem otevřela ještě o kousek víc, 
když jsem vyslechla odpověď: „Od té 
doby, co je sestře přes 70 let, už na čas 
nesoutěžíme.“

Pak jsem se ještě ujistila, že vedle 
plavců je vždy doprovodný člun „kdy-
by něco“, poslechla si, jak pacientka 
vyřešila situaci, kdy si správně zvýšila 
množství sacharidů na svačinu a snížila 
předchozí polední inzulin v očekávání 
plaveckého výkonu a pak přišla bouř-
ka, ona musela po pár metrech plavání 
do člunu a protože cukr „nevyplavala“, 
měla hladinu vyšší. Nepanikařila, zvý-
šila příjem tekutin a o jednotku další 
pravidelnou dávku a stav dostala pod 
kontrolu. A já jsem si vzpomněla, že 

Děti a modely

Na 12. ročník modelářské výstavy ve 
Světlé zavítalo během tří dnů několik 
stovek dětí v doprovodu svých učitelů 
či o víkendu s rodiči. Mohly zde zhléd-
nout přes šest desítek vystavených ex-
ponátů nejrůznějších kategorií, od mo-
delů malých, až po takzvané „obry“. 

Vidět odcházet spokojené malé i vel-
ké návštěvníky byla pro organizátory 
z LMK Světlá nad Sázavou největší od-
měna a motivace pro přípravy 13. roč-

jsem kdysi dávno ráda plavala a kon-
dici zvýšit potřebuji a v červnu jsem 
s každodenním plaváním začala. Za-
čátky byly krušné jako většina začátků 
v čemkoli, po třech rychle uplavaných 
bazénech (dlouhých 7 m) jsem měla po-
cit, že jsem na hranici svých možností. 
Koncem prázdnin jsem ale plavala ba-
zénů dvacet za sebou a nevadila mi ani 
dosti chladná voda. Bohužel soukromý 

níku. Ten se bude konat v listopadu 
2013. I přes dvojitou – pro mnohé ne-
šťastnou – třináctku by měl být povede-
ný. Pokud půjde vše podle našich před-
stav, hosté uvidí opravdovou proudovou 
stíhačku, byť poněkud zmenšenou. 
A třeba se objeví i skutečné letadlo. Na 
viděnou příští rok se těší světelští mo-
deláři. 

-mš-

DiaKoutek

bazének vzdálený pár metrů od našeho 
domu bude na zimu vypuštěn a já se 
znám, jakmile bych měla někam dojíž-
dět, častěji to nevyjde než vyjde. Pohyb 
nahradím asi snadno, pokud přemohu 
svou lenost, příroda je na Vysočině 
krásná i kolem naší vsi a od procházek 
s úseky běhu až po běžky nebo brusle je 
možností k pohybu dost. 

MUDr. Eva Pěkná, diabetolog

zády k oltáři, ale čelem k boku var-
han a hlavní oltář bude mít po své levé 
straně. Nebude tedy nucen sledovat dění 
u oltáře přes zrcadlo, ale pouhým pooto-
čením hlavy. Z těchto důvodů se oprava 
varhan časově protáhla, ovšem na cenu 
opravy to nebude mít žádný vliv. 

Poprvé by se měly zrekonstruované 
varhany rozeznít pravděpodobně v led-
nu 2013. Přítomný diecézní organolog 

Královéhradecké diecéze Václav Uhlíř, 
provádějící odborný dozor nad opravou 
varhan, sdělil, že posunutím skříně ke 
středu chrámu, stoupne intenzita zvuk 
a varhany prý budou mnohem lépe znít. 
Další změnu k lepšímu připomenul du-
chovní správce světelské farnosti, farář 
Marek Marcel Šavel:

„Krásnější bude pohled na varhany 
z přízemí, ta část varhan, která je vidět, 

dostala 35 nových prospektových píš-
ťal, když ty původní byly pro své stáří 
již nefunkční, prostě atrapy. Nové bu-
dou již znít a zárukou, že nynější zvuk 
varhan bude skutečně honosnější, je to, 
že počet rejstříků stoupl z původních 
třinácti na pětadvacet, celkem osm set 
píšťal.“

Text a foto: jív

C
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V Pěšinkách se baví diváci hokejem

Od října se opět chodí do Pěšinek na 
hokej, a že se diváci baví předváděnou 
hrou hokejistů HC Světlá nad Sázavou, 
svědčí pravidelně zaplněná tribuna zim-
ního stadionu Sportovního centra Pěšin-
ky při domácích zápasech Krajské hoke-
jové ligy mužů. První část toho poněkud 
složitého modelu soutěže ještě nebyla 
tolik divácky zajímavá, když soupeři 
hokejistů Světlé byly ve skupině Západ 
týmy HC Hlinsko a HC Skuteč. Hrálo se 

tříkolově a hokejisté z Pěšinek skupinu 
vyhráli bez jediné porážky a pro druhou 
část se dostali do skupiny A společně 
s Hlinskem a dalšími prvními dvěma 
družstvy zbývajících dvou skupin, kte-
rými byly Slovan Moravská Třebová, 
Spartak Choceň, HC Chrudim a HC Li-
tomyšl. Ve všech šesti utkáních skupiny 

Západ nastoupilo pouze sedm hráčů: 
Jaroslav Doležal, Miroslav Kopecký, 
Ondřej Včela, Petr Šudoma, Ondřej 

Znamenitý podzim fotbalistů

Po třech po sobě jdoucích sezonách, 
kdy fotbalisté Světlé skončili v I. A tří-
dě vždy na druhém místě, došlo u muž-
stva ke změně na postu trenéra. Fran-
tiška Poláka vystřídal zkušený Míla 
Kafka, který se ke kormidlu A muž-
stva vracel již poněkolikáté.

Jak se před sezonou přiznal, uza-
vřel s vedením FK Bohemia Světlá 
n. S. smlouvu pouze na půl roku, přes-
ně do 31. 12. 2012 a pouze v případě, že 
se po podzimu bude mužstvo pohybovat 
v popředí tabulky s nadějí na konečný 
postup do krajského přeboru, smlouvu 
prodlouží. Nakonec jeho svěřenci pře-
zimují na čele čtrnáctičlenné tabulky 
s luxusním náskokem jedenácti bodů 
před druhou Věžnicí a navíc s velice 
aktivním brankovým skóre 37:7. Co do 
počtu vstřelených branek se fotbalistům 
Světlé přiblížil třetí tým podzimní ta-
bulky Luka nad Jihlavou s 33 góly a při 
hodnocení počtu obdržených branek na 
tom byli hned za Světlou nejlépe fotba-
listé Štoků, kteří jich mají na svém kontě 
15. Svěřenci trenéra Kafky propluli pod-
zimem jako nůž máslem, vždyť jedinou 
bodovou ztrátu utrpěli v 2. kole v Herálci, 
kde prohráli 0:1. A jak povedený podzim 
v soutěži hodnotil sám trenér Kafka? 

„Čekal jsem, že to bude těžší, předpo-
kládal jsem, že se na špici budou po-
hybovat Luka nad Jihlavou, Bedřichov 
a Kamenice nad Lipou. Mé očekává-
ní naplnili jen fotbalisté Luk n. J. My 
jsme se od počátku soutěže pohybovali 
na špici tabulky, ale teprve když jsme 

dokázali vyhrát v nejlepším našem 
podzimním zápase v Lukách 4:0 a hned 
na to porazit doma druhý tým tabulky 
Sokol Štoky, dostali jsme se k bodové-
mu trháku. Konečný jedenáctibodový 
náskok v polovině soutěže ve své tre-
nérské i hráčské kariéře nepamatuji 

a tvrdím, že prohospodařit jej během 
jara by bylo ostudou. Ano, může se stát, 
že zápas či dva prohrajeme, ale neměli 
bychom dopustit delší krizi, ani soupe-
ři nevyhrají vše. Budeme se snažit na 
jaro dobře připravit, v zimní přípravě 
nesmíme nic podcenit.“ 

Po polovině soutěže by nemělo chy-
bět několik statistických čísel. Ve tři-
nácti podzimních zápasech vystřídal 
trenér Kafka 19 hráčů, když ve všech 
nastoupil: Adamec, Dvořák, Čuřík, 
Pohnětal, Křikava a Štros. O jeden 
start méně mají na svém kontě Císař, 
Rezek, Valenta. Střelcem týmu se stal 
tradičně Křikava s 24 góly a Štros jich 
dal 6, ale na 13 branek přihrál a trenér 
Kafka si cení dobré nahrávky stejně 
jako gólu. 

Čelo tabulky I. A třídy 
po podzimní části soutěže: 

1. FK Bohemia Světlá n. S.
12 0 1 37:7 36 b. 

2. TJ Věžnice
8 1 4 24:18 25 b.

3. SK Metal Luka n. J.
7 2 4 33:25 23 b.

4. Sokol Štoky
7 1 5 18:15 22 b.

Text a foto: jív
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Tradiční tým Pivo – United, zleva: J. Stojan, P. Čížek, Adamec, Š. Drahokoupil, 
M. Hrůza, M. Drahokoupil, P. Kubát, dole V. Rejnek a L. Němeček

Důležitá osobnost světelského hokeje 
Jan Krajíček. Dá se říci, že sedí na dvou 

židlích, je totiž hrajícím 
trenérem mužstva3. ročník Světelské hokejové ligy

Zápasem tradičních účastníků Zlo-
dějka Havlíčkův Brod versus Kadlečák 
Světlá n. S., odstartovala 22. září po-
pulární soutěž neregistrovaných hoke-
jistů. O její oblíbenosti svědčí fakt, že 
i v letošním roce hraje šestnáct týmů 
a pro ledovou plochu Sportovního centra 
Pěšinky to v sezoně 2012/2013 přinese 
více zápasů, než na tomto ledě odehrají 
všechna družstva HC Světlá n. S. dohro-
mady. 

Do 15. listopadu bylo odehráno 68 zá-
pasů základní části, která se hraje sys-
témem každý s každým a v té době byl 

na 1. místě jeden z favoritů a vítěz před-
cházejícího ročníku tým Hurtovy Lhoty. 
Lídr tabulky měl na svém kontě osm ví-
tězných utkání a skóre 64:11. 

Pořadí po 8. kolech základní části: 
1. Hurtova Lhota, 2. Kunemil, 3. Zboží, 
4. Zlodějka Havlíčkův Brod, 5. Dolní 
Březinka, 6. Montraz Dolní Březinka, 7. 
Kejžlice, 8. Kadlečák Světlá n. S., 9. Li-
trpůl, 10. Dolní Město, 11. Kámen, 12. 
Žabinec Havlíčkův Brod, 13. Velká Lo-
senice, 14. Druhanov, 15. Pivo – United, 
16. Sešlost Světlá n. S.

jív

Špatenka, Tomáš Vacek a Marek Di-
diáš. V kanadském bodování nasbírali 
tři hráči 10 a více bodů, přitom nejúspěš-
nější z nich Jaroslav Žák odehrál pouze 
4 zápasy, dal 7 gólů, a na 10 branek na-
hrál jako první asistent a k tomu přidal 
3 druhé asistence, bylo z toho 20 bodů. 
Tomu se říká produktivita! J. Doležal 
nastřádal 15 bodů za 8 branek a 7 asis-
tencí a Jan Krajíček získal 11 bodů za 7 
branek a 4 nahrávky. Skupina A druhé 
části ligy byla rozehrána 11. listopadu, 
Světlá na úvod doma porazila Litomyšl 
v brankových hodech 9 : 8, potom přišla 
doma prohra v prodloužení s Chocní 4 : 
5 a další porážka 4 : 5 v Moravské Tře-
bové, kde v dresech Světlé nastoupilo 
pouze 12 hokejistů. 

Ve středu 21. listopadu viděli diváci 
doma v Pěšinkách opět brankové hody, 

vítězství nad Chrudimí 10 : 3. V době, 
kdy bude na světě toto vánoční Světel-
ského zpravodaje, budou hokejistům 
HC Světlá nad Sázavou zbývat do konce 
druhého dílu soutěže 4 utkání: 5. pro-
since v Chocni, 9. prosince doma s Mo-
ravskou Třebovou, 12. 12. v Chrudimi 
a v neděli 16. prosince zakončí skupi-
nu doma v Pěšinkách s Hlinskem. To 
bude poslední hokej před vánoční pře-
stávkou. III. část Krajské hokejové ligy 
2012/2013 odstartuje 6. ledna a ve sku-
pině A2 budou hrát první čtyři týmy ze 
skupiny A po II. části soutěže a k nim 
se přiřadí první dvě družstva skupiny 
B. Zatímco poslední dva týmy skupiny 
A po II. části spadnou pro III. část do 
skupiny B2. 

Text a foto: jív

Šipky

Pohár starosty města (2. ročník)
V letošním roce jsme opět uspořádali 

turnaj v elektronických šipkách pod hla-
vičkou města Světlá n. S. a opět v Restau-
raci Pohoda. Do turnaje se prezentovalo 
na dvacítku hráčů, což je na letošní pomě-
ry skvělá účast. Přijeli i hráči z krajského 
města Jihlavy, dokonce se zúčastnil i je-
den hráč z Prahy, což turnaj řadí na více 
než regionální úroveň. Hrála se královská 
hra 501 double out na dva vítězné legy 
systémem oboustranného pavouka. Byly 
připraveny poháry a plakety pro nejlepší 
hráče a spousta konzumačních a věcných 
cen pro každého účastníka turnaje.

V samotném turnaji se objevil i ob-
hájce loňského vítězství, místní šipko-
vá legenda hájící domácí barvy Jaromír 
Váňa, který byl hned v 1. kole na pokraji 
prohry s nováčkem Tomášem Smolíkem 
a přesunutí do levé strany pavouka, ale 
nakonec to zvládl a ukázalo se, že to byl 
jediný výpadek v jeho skvělé hře a tur-
najové vítězství obhájil bez prohry. Ve 
finále porazil hráče s bohatými zkuše-
nostmi z národní Superligy, jihlavského 
Jana Novotného, bez vážných problémů 
2:0. Třetí skončil překvapivě, ale jistě 
zaslouženě Jan Skála z místních Rebe-
lů a nejlepší ženou v turnaji byla Jana 
Vacková ze světelského týmu Starý Mlá-
denci ´09. Nejvyšší zavření v hodnotě 
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Úspěšný florbal Základní školy Lánecká

Florbalová družstva Základní ško-
ly Lánecká, Světlá nad Sázavou byla 
úspěšná v okresním kole Poháru Čes-

ké florbalové unie. Chlapci hráli tur-
naj v Havlíčkově Brodě, kde startovalo 
sedm družstev. Družstvo Světlé, vedené 
trenérem Martinem Sýkorou postupně 
ve skupině porazilo ZŠ Nuselská Havl. 
Brod 6 : 2, ZŠ Butulova Chotěboř 6 : 0, 
ZŠ Habry 14 : 1. Po vítězství ve skupině 
zvítězili chlapci z Lánecké nad ZŠ Gol-
čův Jeníkov 10 : 1 a ve finále porazili ZŠ 
Nuselská Havl. Brod 5 : 2. O branky se 
podělili: Tomáš Kratochvíl 14, Adam 
Böhm 11, Pavel Pavlovič 7, Pavel Piskač 
6, Jakub Černocký 2 a Jakub Cihlář 1.

Dívky hrály svůj turnaj v Golčově 
Jeníkově a startovala na něm pouze tři 
družstva, proto se hrálo dvoukolově kaž-
dý s každým. Děvčata ze Světlé porazila 

ZŠ Golčův Jeníkov 5 : 1, 5 : 4 a ZŠ Butu-
lova Chotěboř 6 : 1, 3 : 2 a stala se tak ví-
tězkami turnaje. Natála Laňková vstřeli-

la 17 branek a Klára Sýkorová 2. Sestava 
děvčat: Michala Pospíšilová, Tereza 
Vacková, Jana Boudníková, Natála Laň-
ková, Klára Sýkorová, Aneta Nováková, 
Veronika Dejmalová, Kristýna Čelanská, 
Nikola Lundáková, Markéta Zdražilová. 
Obě vítězná družstva ze Světlé nad Sá-
zavou postoupila do krajské eliminace, 
která se bude hrát 11. prosince v Jihlavě.

Na snímku je vítězné družstvo chlap-
ců ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou. Sto-
jící zleva: Ondřej Hroch, Adam Böhm, 
Tomáš Kratochvíl, Pavel Boudník. Dolní 
řada zleva: Pavel Piskač, Daniel Piskač, 
Jakub Cihlář, Petr Kovanda. Na snímku 
chybí Jakub Černocký a Pavel Pavlovič.

Text a foto: jív

119 bodů předvedla „melouňačka“ Lucie 
Wolfová.

Pro nejlepší byly připraveny poháry, fi-
nanční odměny, věcné a konzumní ceny. 
Všichni zúčastnění vyhráli losovanou 
cenu. Děkujeme sponzorům turnaje městu 
Světlá n. S. a pánům Valenta & Valenta za 
finanční podporu a věcné ceny. Můžeme 
a budeme doufat, že tento turnaj bude ve 
Světlé sportovní tradicí a bude mít pravi-
delné místo v šipkovém kalendáři. Takže 
příští rok...

Hospodská liga Vysočiny (6. ročník)
V letoším ročníku došlo k zásadním 

změnám, co se týče systému a rozděle-
ní soutěže. Jelikož se do ligy přihlásilo 
neskutečných 22 družstev(!), tak se sou-
těž rozdělila na 1. a 2. ligu dle umístění 
v loňské sezoně. Momentálně nejlepším 
týmem 1. ligy je Fénix Humpolec, které-
mu dýchají na záda světelské týmy Halů-
záci a Pohodáři. Ve druhé lize vévodí Po-

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJ

5. ročník TERASA MRSK 
Kdy: úterý 25. prosince

Kde: Občerstvení Terasa, 
Komenského 506, Světlá n. S.

Začátek: v 17:00 hod.
Ceny: poháry, plakety, šampaňské, 

víno, losované ceny

Přijďte si zahrát tradiční vánoční 
turnaj o zajímavé a hodnotné ceny.

Info: Aleš Vopěnka, 
tel. 731 176 893

čmáraný Šašci z Kostek Havlíčkův Brod, 
nejlepším týmem ze Světlé jsou Starý 
Mládenci ´09 momentálně na 5. místě. 
V soutěži jednotlivců 1. ligy vede Zdeněk 
Barták z DC Havana Ledeč, ženy pak 
brodská Katka Fuitová, 2. ligu ovládá 
druhanovský Střelec Josef Rezek, mezi 
ženami je to Zdenča Jiráková z týmu Sta-
rý Mládenci ´09 Světlá. Vše o Hospodské 
lize na www.hlv-sipky.cz

Vysočina Tour 2012/2013 (1. ročník)
Šipková liga Vysočiny, o. s., Světlá n. S., 

pořádá největší šipkový seriál turnajů na 
Vysočině s názvem VYSOČINA TOUR. 

Seriál se hraje celkem na osmi hracích 
místech (4 x Havlíčkův Brod, 2 x Světlá, 
Humpolec, Třešť). Po osmi odehraných 
kolech je v čele žebříčku havlíčkobrodský 
David Bártl, který zároveň vyhrál nejvíce 
místních turnajů. Nejlepšími hráči ze Svět-
lé jsou nyní Jaromír Váňa (2.) a Ondřej Ba-
reš (4.) z celkem 108 zúčastněných šipkařů. 
Ve Světlé se hraje v Pivním Baru Meloun 
každou středu od 18:30 hod. a v Restaura-
ci Pohoda každý čtvrtek také v 18:30 hod. 
Podrobnosti o turnajích a celém seriálu 
najdete na www.hlv-sipky.cz sekce VY-
SOČINA TOUR.

Ondřej Bareš
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PF 2013
Světlo svíčky nechť vás hladí
k pokoji a klidu svádí
příští rok ať duši hřeje
celá redakce Vám přeje.

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu



strana 29 prosinec 2012 Světelský zpravodaj

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu
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A- Z CENTRUM u Péti
(textil, obuv, domácí potřeby, drogerie)
přeje svým zákazníkům a známým veselé 
Vánoce a šťastný nový rok 2013.

A- Z CENTRUM 
Nádražní 203 
Světlá n. S. 

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu
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Příjemné prožití 
vánočních svátků 

a úspěšný rok 
2013

přeje Pavlína Bártová
kosmetický salon HARMONIE.

www.harmonie.firemni-stranka.cz
777 233 845

U Rybníčků 527, 
Světlá nad Sázavou

Jiří Srb
ústřední topení, plynoinstalace

automatické kotle, solární panely

děkuje za projevenou důvěru 
v roce 2012

a přeje všem svým stávajícím  
i budoucím zákazníkům

hodně zdraví a osobních úspěchů  
v roce 2013.

Kontakt: 602 482 503, 723 365 866
srb.j@seznam.cz

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu
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Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu
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Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  

reklamu



Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 658, fax 569 456 001.  
Redakční rada: Josef Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jaroslav Vála, Jiří Víšek. Redakce: Jaroslav Vála, Zdena Horní, Marie Koudelová, 
korektury Josef Böhm, Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656. 
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ.  
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách www.svetlans.cz.  
Vychází v nákladu 1100 ks. Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz   -jkd-

Prostor pro vaši  

reklamu

Prostor pro vaši  
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