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▶

Vánoce u stolu

Měsíc za měsícem a den za dnem 
si uvědomujeme, že se blíží konec 
roku a s ním i čas Vánoc a čas konce 
občanského roku. Pomalu začínáme 
rekapitulovat, co se nám v uplynulých 
měsících povedlo, co by šlo zlepšit a co 
úplné změnit. Přemýšlíme nad tím, co 
koupíme našim drahým pod stromeček, 
co nakoupit do lednice a kam vyrazit 
v dnech volna a dovolené. Těšíme se na 
chvíle, které můžeme strávit u rozsví-
ceného stromečku v klidu svých domo-

vů a netěšíme se na předvánoční shon, 
uklízení nádobí a na to, že za chvíli 
bude čas Vánoc zase pryč. 

Někdy si tak trochu povzdechneme, 
že Vánoce už nejsou to pravé. Už jsou 
dávno pryč doby, kdy se stromeček 
začal stavět na Štědrý den odpoledne. 
Letos jsem viděl první vánoční strom 
už prvního listopadu. Je smutné i to, 
že někteří lidé slaví tento den s alko-

holem a cigaretou v místním pohostin-

ství a velice nelibě snášejí závěrečnou 
hodinu před půlnocí. A to už nemluvím 
o skupinkách mladých lidí sedících na 
opěradlech laviček s lahvičkou v ruce. 
Doba, kdy se o Vánocích zavřel každý 
obchod, restaurace, pohostinství, čer-
pací stanice a veškeré služby v poledne, 
jsou už pryč a to je škoda. O Vánocích 
má být přece každý doma v kruhu své 
rodiny, prožívat přítomnost svých nej-
bližších nejintenzivněji u stromečku 
a u společného slavnostního stolu.

Zvláštnost a neopakovatelnost chvil 
u společného stolu bychom měli proží-
vat bez různých doplňků, které vyplňují 
někdy prázdnotu našich srdcí. Odložme 
u svátečního stolu mobily, notebooky, 
iPady, vypněme televizi s Popelkou 
a Mrazíkem, nechme dárky pod stro-

mečkem a zapalme svíčku nebo fran-

tiška. Stolujme klidně, neuspěchaně 
a hlavně společně. Vyměňme tepláky za 
společenské oblečení, vyndejme ze skří-
ně sváteční obrus a servis po babičce. 

Za štědrovečerním stolem by mělo 
být to nejposvátnější místo v rodině, 
kde se všichni můžou uvolnit, zklidnit, 
vypovědět nevypovězené věci, na které 
nebyl čas po celý rok. Tam si navzá-

jem můžeme naslouchat a nemusíme 
nikam spěchat. Vždyť stůl je centrem 
každé rodiny a každý její člen má vědět, 
že tam se navzájem těšíme, radujeme, 
pláčeme a řešíme to, co máme na srdci. 
Tuto myšlenku společného rodinného 
stolu si uchovejme a nosme v sobě i po 
celý rok. 

No, a pokud nemáte doma stůl, za 
který se vejdete všichni, tak napište Je-

žíškovi. Vždyť on byl tesař, a moc dob-

ře ví, o čem mluvíme. 
Všem Vám přeji hodně štěstí, zdra-

ví, požehnání a neopakovatelné chvíle 
u společného stolu nejenom o Štědrém 
dni, ale i po celý rok!

P. ThLic. Marek Marcel Šavel, 
O. Praem. – administrátor farnosti

Slovo úvodem

Schůze rady 21. října

2. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci Obnova al-
tánku v lesní části zámeckého par-
ku ve Světlé n. S. s firmou Umělec-

ké kovářství Fučík & Skála, Štoky.
3. Vzala na vědomí zápis ze schůzky 

osadních výborů místních částí Jo-

sefodol a Horní Březinka.
4. Souhlasila s úhradou dodávky 

a montáže jednoho sloupu veřej-
ného osvětlení na pozemku parc. 
č. 507/2 v k. ú. Lipnička ve výši 
45 534,72 Kč z prostředků určených 
pro místní část Lipnička.

5.  Schválila Nařízení č. 2/2013, kte-

rým se vymezují oblasti města, ve 
kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke 
stání silničního motorového vozi-
dla jen za sjednanou cenu, včetně 
provozního řádu.

6.  Schválila zadávací dokumentaci za-

kázky Rekonstrukce učebny jazyků 
a fyziky v ZŠ Lánecká v předlože-

ném znění.
7.  Souhlasila s uzavřením Dodat-

ku č. 1 ke smlouvě na akci Zříze-

ní kamerového systému objektu 

Sportovní centrum Pěšinky, Svět-
lá n. S. v předloženém znění mezi 
městem Světlá n. S. a firmou SPA-

CE COM, spol. s r. o., Humpolec.
8.  Pověřila odbor MIRR zařazením 

vypracování projektové dokumenta-

ce stavby komunikace na pozemku 
parc. č. 51/27 v k. ú. Radostovice do 
návrhu rozpočtu města na rok 2014. 

9.  Pověřila TBS Světlá n. S., p. o., za-

řazením opravy komunikace na po-

zemku parc. č. 51/27 v k. ú. Radosto-

vice v rozsahu – zpevnění podkladu 
makadamem a štěrkodrtí do plánu 
oprav na rok 2014.

10.  Souhlasila s podáním žádosti o do-

taci na projekt Domácí kompostéry 
Světlá n. S. v rámci výzvy vyhláše-

né Operačním fondem Životní pro-

středí osy podpory 4 Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží, oblast 
podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání 
s odpady. 

11.  Schválila uzavření Dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Světlá n. S. (jako nájem-

cem) a paní M. N., bytem Svět-
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Barevná obálka: 
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(oceněný snímek ze soutěže Světel-
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 Str. 2 – 4 grafika Zdeňka Horní

Z obsahu

Rada města:
1. Schválila uzavření smlouvy mezi 

městem Světlá n. S. a firmou Me-

tropolitní s. r. o., Havlíčkův Brod 
– propojení budovy radnice a turis-

tického informačního centra.
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Schůze rady 11. listopadu

Rada města:
1.  Neschválila zapojení města Světlá 

n. S. do projektu Svazu měst a obcí 
Podpora meziobecní spolupráce 
v ČR.

2.  Schválila Směrnici č. 1/2013 – Inven-

tarizace jako závazný dokument k za-

jištění přípravy a průběhu inventari-
zace veškerého majetku a závazků 
města Světlá n. S.

3.  Vzala na vědomí zápisy ze schů-

zek osadních výborů místních 
části Benetice, Mrzkovice a Lip-

nička.

4.  Souhlasila s uzavřením Darovací 
smlouvy mezi Krajem Vysočina jako 
dárcem a městem Světlá n. S. jako 
obdarovaným za účelem darování fi-

nanční částky ve výši 26 811 Kč na 
údržbu veřejné zeleně na veřejných 
prostranstvích v průjezdních úsecích 
obcí podél silnic II. a III. třídy v Kraji 
Vysočina (sekání příkopů).

5.  Souhlasila s použitím znaku města 
Světlá n. S. na pamětní desce ozna-

čující stavbu Cyklostezka Světlá nad 
Sázavou – Smrčná, III. etapa.

6.  Udělila souhlas s umístěním optic-

kého kabelu krajské sítě ROWANET 

lá n. S., paní H. S., bytem Jáchymov, 
a paní H. V., bytem Světlá n. S., 
(jako pronajímatelkami), týkající 
se pronájmu části pozemku parc. 
č. 1046/4 o výměře 300 m2 v obci 
Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Březin-

ka za cenu 600 Kč/rok, a to na dobu 
neurčitou.

12.  Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo Oprava střechy ob-

jektu Sportovní centrum Pěšinky, 
Světlá n. S., s firmou JPT STAVBY, 
s. r. o., Praha 1.

13.  Uložila odboru MIRR provést ak-

tualizaci stávající nájemní smlouvy 
a jejích uzavřených dodatků mezi 
městem Světlá n. S. a společností 
RENGL, s. r. o., Liberec, na provo-

zování plakátovacích služeb na úze-

mí města Světlá n. S.
14.  Vzala na vědomí výsledky anket 

na téma Jak byste řešili koupání ve 
Světlé n. S.? a Jaké akce byste ve 
městě Světlá n. S. uvítali?, jež pro-

vedla Komise pro MA21 v rámci 
plánování s veřejností.

15.  Schválila uzavření Dodatku č. 6 
k nájemní smlouvě na pronájem ne-

bytových prostorů v objektu čp. 986 
ve Světlé n. S. (městská restaurace) 
mezi městem Světlá n. S. (jako pro-

najímatelem) a panem M. J., bytem 
Hroznětice (jako nájemcem). 

16.  Schválila návrh komise sociál-
ní, zdravotní a pro výběr do DD, 
aby osobní gratulace jubilantům 
za město Světlá n. S. zajišťovaly 
s účinností od 1. 1. 2014 paní Hana 
Mašková a paní Jana Drašnerová. 

17.  Souhlasila s tím, aby město Svět-
lá n. S. převzalo záštitu nad akcemi:

•  Mikulášské bruslení – pořádá MO 
ČSŽ dne 7. prosince ve Sportovním 
centru Pěšinky.

•  Oslavy 30. výročí založení folklór-
ního souboru Škubánek – pořádá 
folklórní soubor Škubánek.

18.  Schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5 tis. Kč paní 
I. M., Světlá n. S., jako podporu vy-

dání knihy pro děti s názvem Ať se 
ti líbí na světě.

19.  Pověřila PhDr. Janu Myslivcovou, 
ředitelku ZŠ Světlá n. S., Komenské-

ho ul., k jednání s firmou ČEZ Ener-
go ohledně vyřešení situace kolem 
měření spotřeby tepla pro objekt čp. 
30 (budova ZŠ Jelenova) a čp. 102 
v Jelenově ul. ve Světlé n. S. a ná-

sledné uvedení na právní stav. 
Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 23. října

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo uzavření Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního progra-

mu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt 
Cyklostezka Světlá n. S. – Smrčná, 
III. etapa mezi Regionální radou re-

gionu soudržnosti Jihovýchod Brno 
jako poskytovatelem a městem Svět-
lá n. S. jako příjemcem v předlože-

ném znění.
2.  Schválilo úplatné zřízení věcného 

břemene práva zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a práva vstupo-

vat a vjíždět na pozemek v souvislos-

ti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distri-
buční soustavy a plynovodních pří-
pojek na pozemku parc. č. 724/129 
v k. ú. a obci Světlá n. S. ve prospěch 
oprávněné společnosti RWE GasNet, 
s. r. o., Ústí n. L., a k tíži povinného 
pozemku parc. č. 724/129 ve vlastnic-

tví města Světlá n. S. Cena za zřízení 
věcného břemene 70 Kč.

3.  Schválilo uzavření třístranné smlou-

vy o zřízení věcného břemene mezi 
městem Světlá n. S. (povinný z věc-

ného břemene), společností RWE 
GasNet, s. r. o., Ústí n. L. (oprávně-

ný z věcného břemene) a paní A. D., 
Praha (investor) za účelem úplatné-

ho zřízení věcného břemene práva 
zřídit a provozovat plynárenské za-

řízení a práva vstupovat a vjíždět na 
pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční sousta-

vy a plynovodních přípojek na po-

zemku parc. č. 724/129 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. ve prospěch oprávněné 
společnosti RWE GasNet, s. r. o., 
Ústí n. L., a k tíži povinného pozem-

ku parc. č. 724/129 ve vlastnictví 
města Světlá n. S.

4.  Vzalo na vědomí informace o výzvě 
k podávání žádosti o podporu v rám-

ci Operačního programu Životní 
prostředí prioritní osy 4 Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží, oblast 
podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání 
s odpady.

5.  Schválilo uzavření Darovací smlou-

vy MV-98768-1/KAP-2013 mezi ČR 
– Ministerstvo vnitra, Praha 7 a měs-

tem Světlá n. S. v předloženém znění.
6.  Odvolalo na vlastní žádost v sou-

ladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) v platném znění p. Jiřího Ada-

ma z funkce člena finančního výboru.
7.  Zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění no-

vým členem finančního výboru paní 
Janu Ptáčníkovou, bytem Světlá n. S., 
s účinností od 24. 10. 2013.

8.  Uložilo komisi sociální, zdravotní 
a pro výběr do DD projednat stížnost 
na fungování oční ordinace ve Svět-
lé n. S. s příslušnými orgány. 

Jan Tourek, starosta města
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v budovách čp. 16 (KyTICe) a čp. 18 
(MěÚ). 

7.  Schválila provedení opravy mostku 
přes náhon nacházejícího se na po-

zemku parc. č. 478/1, k. ú. Kochánov, 
ve vlastnictví manželů M. a V. A., 
Světlá n. S., firmou Josef Jaroš, Dol-
ní Město. Poškození mostku bylo 
způsobeno přejížděním nákladních 
automobilů dopravujících materiál 
na stavbu cyklostezky Světlá n. S. – 
Smrčná, III. etapa.

8.  Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci Cyklostezka 
Světlá n. S. – Smrčná, III. etapa s fir-
mou M-SILNICE, a. s., Pardubice, za 
účelem úhrady víceprací na prodlou-

žení opěrné zdi na pozemku parc. 
č. 297/1, k. ú. Kochánov.

9.  Schválila poskytnutí finančního daru 
na III. ročník turnaje v moderních 
šipkách O pohár starosty města Svět-
lá n. S. ve výši 1 000 Kč.

10.  Souhlasila s nákupem 50 ks knih 
Vzhůru ke hvězdám za cenu celkem 
17 500 Kč.

11.  Schválila smlouvu o dílo s firmou  
M-SILNICE, a. s., Pardubice, na 
opravu účelové komunikace v Ma-

riadole na pozemcích parc. č. 455/2, 
237/6, 238/3, k. ú. Kochánov.

Jan Tourek, starosta města

Pozvání na novoroční 
ohňostroj

Vážení spoluobčané, 
stalo se již milou tradicí, že město Svět-

lá n. S. zahajuje nový rok ohňostrojem. 
Těší nás, že se tato událost setkává s po-

zitivní odezvou, Vámi občany je vnímána 
jako možnost společného setkání a přede-

vším děti se na ohňovou show těší.
Dovolujeme si Vás pozvat dne 1. ledna 

2014 v 17.00 hod. na náměstí Trčků z Lípy, 
kde zhlédneme ohňostroj, kterým spo-

lečně přivítáme nový rok, který připravil 
Profi-studio Ledeč n. S. pod vedením zku-

šeného ohněstrůjce Leo Válka. 
Ing. Lenka Arnotová, místostarostka

Foto: Jan Čejka

28. říjen, 11. listopad, 17. listopad

Proč vůbec tyto významné dny při-
padají na podzimní měsíce? Všechny 
nám připomínají události významné 
pro český národ a v případě 11. listo-
padu pro značnou část lidstva.

Začněme 28. říjnem. Státní svátek 
připadající na tento den nám připomí-
ná založení našeho novodobého samo-

statného státu vzniklého na troskách 
Rakouska-Uherska. 28. října 1918 byla 
v Praze vyhlášena Československá 
republika. Náš současný stát, Česká 
republika, se hlásí k nástupnictví po 
Československé republice zaniklé po-

sledním dnem roku 1992 a převzala 
i řadu jejích symbolů.

11. listopad je u nás pouze význam-

ným dnem, a to teprve od roku 2001. 
Ale již od roku 1919 je v tento den uctí-

vána památka padlých vojáků ve Vel-
ké Británii, k níž se postupně přidala 
většina demokratických evropských 
států, Austrálie, Kanada a USA. Proč 
si k uctění památky obětí války připí-
nají lidé na klopu červený karafiát prá-

vě v tento den? 11. listopadu 1918 v 11 
hodin bylo podepsáno příměří mezi 
Německem a Francií a ukončena tak 
krvavá 1. světová válka.

17. listopad si připomínáme státním 
svátkem, který se nazývá Den boje za 
svobodu a demokracii. 17. listopadu 
1939 nacisté v okupované Praze bru-

tálně potlačili studentské demonstra-

ce, následovaly popravy a deportace 
do koncentračních táborů. O padesát 
let později byla v Praze opět rozehná-

na studentská demonstrace, tentokrát 
složkami SNB. Od zásahu proti stu-

dentům pak vedla přímá cesta k pádu 
komunistického režimu.

Josef Böhm
Foto Z. Horní (2), J. Vála (1)

28. říjen 17. listopad

11. listopad
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Tabulka: Porovnání inkasa sdílených daní do října 2012 a 2013 (v tis. Kč)
v mld. Kč I. – X. 2012 I. – X. 2013 2012/2013
Daň z přidané hodnoty 18.822 24.555 130,5

Daň z příjmů právnických osob 10.968 12.743 116,2

Daň z příjmů fyzických osob 10.363 13.595 131,2

 - vybírané srážkou 1.008 1.257 124,7

 - závislá činnost 8.824 11.405 129,3

 - z přiznání 531 933 175,7

Daň z nemovitosti 2.925 2.845 97,3

Daňové příjmy celkem 43.078 53.738 124,7

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Dotace a město Světlá n. S. 
v roce 2013
Město Světlá n. S. obdrželo v roce 

2013 tyto dotace:
1)  Cyklostezka Světlá n. S. – Smrčná, 

III. etapa – stavba byla financová-

na kromě prostředků města Světlá 
nad Sázavou rovněž z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj pro-

střednictvím Regionálního operač-

ního programu NUTS 2 Jihový-

chod, vybudována byla stezka pro 
pěší a cyklisty v úseku od lanového 
mostu u kukuřičného mlýna v Mrz-

kovicích k napojení se na stávající 
komunikaci na hranici katastrální-
ho území Trpišovice (délka 1,4 km), 
výše dotace 4 745 139,58 Kč, celko-

vé náklady 5 813 452,16 Kč.
2)  Obnova altánku v lesní části zá-

meckého parku ve Světlé n. S. – po-

skytovatelem dotace je Státní ze-

mědělský intervenční fond (dotace 
získána prostřednictvím MAS Krá-

lovská stezka, o. p. s.), byl celkově 
zrekonstruován poslední neoprave-

ný altánek v lesní části zámeckého 
parku, výše dotace 216 678 Kč, cel-
kové náklady 264 117 Kč.

3)  Obnova mostků a plotu v zámec-

kém parku – poskytovatelem do-

tace je Ministerstvo kultury ČR, 
v rámci akce byla provedena obno-

va nátěrů Čertova mostku a třech 
dřevěných mostků přes Závidko-

vický potok, dále byl obnoven plot 
u kovárny v zámeckém parku, výše 
dotace 56 000 Kč, celkové náklady 
189 002 Kč.

4)  Revitalizace sportovišť ve Světlé 
nad Sázavou – poskytovatelem je 
Kraj Vysočina, bylo doplněno oplo-

cení na jižní straně hřiště v sídliš-

ti Na Bradle, dále byla vystavěna 
část oplocení u sportoviště v míst-
ní části Závidkovice a také byl nově 
upraven povrch hřišť na volejbal 
a basketbal u ZŠ Lánecká, výše 
dotace 35 501 Kč, celkové náklady 
118 338 Kč.

5)  Rozšíření veřejného osvětlení v Zá-

vidkovicích – poskytovatelem dota-

ce je Kraj Vysočina, byly vystavěny 
dva nové stožáry veřejného osvětle-

ní v místní části Závidkovice u ko-

munikace vedle domu čp. 29, výše 
dotace 22 783 Kč, celkové náklady 
75 383 Kč.

6)  Oprava kapličky v Závidkovicích 
– poskytovatelem dotace je Kraj 
Vysočina, byla celkově zrekon-

struována kaplička v místní části 
Závidkovice (omítky, drenáže, stře-

cha, zvon), dotace 81 464 Kč, celko-

vé náklady 162 928 Kč.
7)  Společná setkávání v roce 2013 – 

poskytovatelem je Kraj Vysočina, 
v rámci tohoto projektu se z inici-
ativy agendy MA 21 konají akce, 
jako vítání jara, vítání podzimu, 
drakiáda, tvořivé dílny na místních 
ZŠ, lyžování pro ZŠ na Kadlečáku 

atd., výše dotace 40 000 Kč, celko-

vé náklady 100 000 Kč.
8)  Venkovní fitness hřiště na ulici Sá-

zavská – získán byl nadační příspě-

vek od Nadace zdravého životního 
stylu, firmou Colmex, s. r. o., byly 
zabudovány další 2 venkovní posi-
lovací stroje v prostorách „holand-

ského“ hřiště v ulici Sázavská, výše 
dotace 27 668 Kč, celkové náklady 
77 648 Kč.

Ing. Jana Satrapová 
úředník OMIRR

Z finančního odboru

Plnění rozpočtu města ke konci října 
roku 2013
Ke konci října 2013 celkové příjmy 

dosáhly 107 253 tis. Kč, celkové výdaje 
99 736 tis. Kč, přebytek hospodaření měs-

ta v daném období činil 7.517 tis. Kč. V po-

rovnání se stejným obdobím v roce 2012 se 
přebytek meziročně zvýšil o 3 888 tis. Kč. 

Příjmy města
Pokud porovnáme celkové příjmy 

města za leden až říjen letošního roku 
ke stejnému období roku 2012, došlo 
k nárůstu o 0,5 %, v absolutních hodno-

tách o 5 932 tis. Kč. Růst byl způsoben 
daňovými příjmy (zejména růst DPH) 
a kapitálovými příjmy, naopak mírně 
poklesly nedaňové příjmy a inkasované 
dotace. Samotné daňové příjmy města 
vzrostly v důsledku změny zákona o roz-

počtovém určení daní o 10 660 tis. Kč, tj. 
o 24,7 %. Je třeba zmínit, že obce v rám-

ci daní inkasují i finance, které v před-

chozích letech dostávaly formou někte-

rých účelových dotací.

Inkaso DPH činilo k 31. 10. 2013 
24 555 tis. Kč a meziročně vzrostlo 
o 5 733 tis. Kč, tj. o 30,5 %. Vliv na 
nárůst má i zvýšení obou sazeb o jeden 
procentní bod.

U daní z příjmů právnických osob 
dosáhlo inkaso za období leden až říjen 
12 743 tis. Kč. Meziroční nárůst u této 
daně je 1 775 tis. Kč, tedy 16,2 %.

Inkaso daní z příjmu fyzických osob 
bylo ve výši 13 595 tis. Kč, což znamená 
nárůst ve srovnání s předchozím rokem 
31,2 %.

 

Výdaje
Pokud porovnáme celkové výdaje 

města za leden až říjen, meziročně po-

klesly o 9 819 tis. Kč proti stejnému 
období roku 2012. Největší podíl ve vý-

dajích tvoří výdaje na komunální služby 
a územní rozvoj, na komunikace a na 
místní správu. 

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Dotace na obnovu kulturních 
památek v roce 2014
V dnešním příspěvku Vám přinášíme 

stručný přehled dotačních titulů urče-

ných na obnovu kulturních památek 
v roce 2014. Pro vlastníky, předně kul-
turních památek a posléze i památek 
místního významu chystá každý rok 
Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury 
ČR ze svých rozpočtů na obnovu movi-
tých i nemovitých kulturních památek 
zapsaných do Ústředních seznamů kul-
turních památek ČR podle zákona o stát-
ní památkové péči poskytnutí finanční 
dotace. Jedná se o grantové programy, 
kterých je možné za podmínek daných 
jednotlivými programy v roce 2014 vyu-

žít ke spolufinancování obnovy památek.

Grantový program FV – Památky 
místního významu 2014
Účelem grantového programu je za-

jistit spolufinancování obnovy, restau-

rování, opravy, údržby a revitalizace 
památek místního významu (např. kaplí 
a kapliček, božích muk, křížků, pomníč-

ků apod.). Grantový program je určen 
pro památky místního významu, nachá-

zející se mimo území městských a ves-

nických památkových rezervací a zón. 
Uzávěrka žádostí je 25. 3. 2014.

Program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností 
Dotační titul Ministerstva kultu-

ry ČR je určen na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, které 
se nalézají mimo památkové rezervace 

a zóny, nejsou národními kulturními 
památkami a které nejsou ve vlastnictví 
České republiky. Termín podání žádos-

ti: v 1. kole do 28. 2. 2014 a ve 2. kole 
do 30. 4. 2014 (datum bude upřesněno 
na webových stránkách ORP Svět-
lá n. S. www.svetlans.cz cca v 02/2014).

Havarijní program 
Z tohoto programu jsou poskytovány 

finanční příspěvky pro zabezpečení nej-
naléhavějších oprav nemovitých kultur-
ních památek. Termín podání žádosti: 
do 31. 1. 2014 předkládá vlastník Mini-
sterstvu kultury prostřednictvím Územ-

ního odborného pracoviště, Národního 
památkového ústavu v Telči.

Obnova kulturních památek v Kraji 
Vysočina 
Program je určený na obnovu kultur-

ních památek v Kraji Vysočina. Postup 
a náležitosti podání žádosti (včetně žá-

dosti) je stanovený v Zásadách Zastupi-
telstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek 
v Kraji Vysočina ze dne 9. 11. 2010. Ter-
mín podání žádostí: 1. 1. – 15. 2. 2014.

Poskytování dotací na zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy 
kulturních památek na území Kraje 
Vysočina 
Účelem dotace je poskytnutí finanč-

ních prostředků na zpracování před-

projektové dokumentace obnovy kul-
turních památek. Dotace se poskytuje 
max. do výše 50% nákladů na zpraco-

vání předprojektové dokumentace,  

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

3. Provozuji restauraci nebo kavárnu. 
Potřebuji také koncesi?

Ano, pokud provozujete jakoukoliv pro-

vozovnu na základě živnosti - hostinská 
činnost - a ve Vaší provozovně prodáváte 
lihoviny, musíte koncesi nově mít. Nemu-

síte však skládat žádnou kauci.
4. Potřebuji na koncesi na prodej alko-

holu (lihovin) nějakou odbornou způsobi-
lost?

Ne, nepotřebujete. K získání koncese 
na prodej lihovin nemusíte mít žádnou 
odbornou způsobilost. 

5. Jak dlouho vyřízení koncese trvá?

Koncese na prodej lihovin se vyřizuje 
ve správním řízení ve lhůtě do 30 dnů od 
podání žádosti.

6. Správní poplatek
Všichni podnikatelé – fyzické i práv-

nické osoby, kteří před účinností novely 
jakýmkoliv způsobem obchodovali nebo 
prodávali lihoviny nebo jakýmkoliv 
způsobem distribuovali líh a jiné liho-

viny v rámci ohlašovacích živností, jsou 
v době do 17. 4. 2014 zproštěni správní-
ho poplatku. Ostatní podnikatelé zaplatí 
správní poplatek ve výši 500 Kč. 

Lenka Smítková, odbor SŠaŽ

Koncese na prodej alkoholu a lihovin
Ve Sbírce zákonů ČR v částce 117/2013, 

která byla rozeslána dne 2. 10. 2013, vyšla 
pod č. 309/2013 Sb., novela živnostenské-

ho zákona, která se stala účinnou 17. 10. 
2013 a která upravuje koncesi „Výroba 
a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, 
lihovin a ostatních alkoholických nápo-

jů“ tak, že ji rozšiřuje o prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin. Nově se 
koncese v částečném rozsahu vztahuje 
na všechny podnikatele - fyzické i práv-

nické osoby, které jakýmkoliv způsobem 
obchodují s alkoholickými nápoji nebo 
jakýmkoliv způsobem distribuují alkohol 
a jiné lihoviny. 

Pokud tedy prodáváte líh nebo lihoviny 
jakýmkoliv způsobem, musíte mít pro ta-

kový prodej koncesní listinu. A to ať jste 
distributorem či konečným prodejcem – 
prodáváte jej v obchodě či restauraci.

O koncesi musíte mít zažádáno nejpoz-

ději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnos-

ti zákona, tedy nejpozději do 17. 4. 2014, 
jinak stávající oprávnění, které se váže 
k vaší současné činnosti, zaniká. 

Distributoři lihu a lihovin získají veš-

keré informace týkající se povinné regist-
race distributorů na stránkách celní sprá-

vy - http://www.celnisprava.cz/cz/dane/
registr-znl/Stranky/default.aspx.

Nejčastější dotazy
1. Kdo všechno potřebuje koncesi na 

prodej lihovin?
Koncesi na prodej lihovin potřebuje ka-

ždý obchodník (jak právnická, tak fyzic-

ká osoba), který prodává jakýmkoliv způ-

sobem lihoviny, a dále každý, kdo v rámci 
jiné činnosti (např. hostinské…) prodává 
lihoviny spotřebitelům. Typicky se jedná 
o všechny velkoobchodníky s alkoholem, 
ať už malé nebo velké, dále o všechny, 
kteří prodávají alkohol maloobchodně – 
tj. všechny prodejny potravin, večerky, 
benzínky a další. Koncese se samozřejmě 
také vztahuje na všechny restaurace, hos-

pody, bary a jiné podobné podniky, které 
prodávají lihoviny spotřebitelům. Pokud 
kavárna či cukrárna podává hostům grog 
apod., musí vlastnit koncesi.

2. Musím skládat nějakou kauci?
Zákon o povinném značení lihu nově 

zavádí povinnost složit kauci. Kauci sklá-

dají osoby povinné značit líh, které pod-

léhají registraci. Zjednodušeně se dá říci, 
že se jedná o osoby oprávněné nakládat 
s kontrolními páskami (kolky). 
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Z odboru životního prostředí

Lov ryb pod ledem v rybníkářství
Uprostřed zimy, kdy bývá většina 

rybářských revírů zcela nedostupně 
zamrzlá, se pro zapálené vyznavače 
Petrova cechu stal lov ryb „na dírkách“ 
jediným možným způsobem, jak „pře-

trpět“ dlouhou a nekončící zimu, než 
se naplno rozběhne nová rybářská se-

zona. Mnoho rybářů se stále dotazuje, 
proč nemohou lovit na svazových reví-
rech, a proč ti, kteří na dírkách loví, si 
tuto zálibu už několik let hojně dopřá-

vají. Navíc někteří z nich upozorňují, 
že v okolních zemích se zimní rybolov 
na dírkách provozuje zcela běžně a do-

kládají, jak i u nás o něj roste zájem. 
Rybářské prodejny k tomu nabízejí 
stále širší výběr patřičného rybářské-

ho vybavení (včetně vrtáků do ledu), 
navíc rybáři jsou dnes natolik dobře 
vybaveni zimním oblečením, že obava 
manželek z možného nachlazení „hla-

vy rodiny“ není vůbec opodstatněná.
Lov ryb pod ledem v rybníkář-

ství je zakázán zákonem o rybářství 
(č. 99/2004 Sb.). Tento zákaz je proje-

vem ochrany vodních živočichů, kteří 
mají v období zimy klidové období, 
kdy za snížení tělesných funkcí lépe 
přečkávají nepříznivé klimatické pod-

mínky. Zároveň je symbolem rybářské 

etiky, neboť při vzniku otvoru v ledu 
dochází často ke shlukování ryb k to-

muto otvoru a ty jsou pak snadným 
úlovkem nejen rybářů, ale i kořistí 
predátorů. 

Výjimku ze zákazu lovu ryb pod 
ledem je v rámci území našeho kraje 
oprávněn povolit pouze Krajský úřad 
Kraje Vysočina, a to v zákonem vyme-

zených případech, jako jsou chov ryb, 
jejich záchrana při mimořádných situ-

acích, vědecké účely nebo jednotlivé 
zvlášť odůvodněné případy. Lov ryb 
pod ledem, kam patří i takzvané „dír-
kaření“, je stále populárnější i v našem 
kraji. 

V této souvislosti před nadcházejí-
cím zimním obdobím upozorňujeme 
vlastníky a nájemce rybníků i dalších 
rybochovných zařízení, že provádě-

ním lovu ryb pod ledem bez povolení 
rybářského orgánu se vystavují sank-

cím podle zákona o rybářství. Případ-

ně podanou žádost o povolení výjimky 
ze zákazu lovu ryb pod ledem je třeba 
řádně odůvodnit a přiložit k ní doklad 
o vlastnickém či nájemním vztahu 
k rybníku nebo rybochovnému zaří-
zení.

Ing. Jan Borek
úředník OŽP

Mimořádný svoz popelnic

TBS Světlá nad Sázavou, p. o., infor-
mují obyvatele města a obyvatele míst-
ních částí o termínech mimořádných vý-

vozů popelnic v období od 23. 12. 2013 
do 2. 1. 2014

• V pondělí 23. 12. proběhne svoz od-

padu 2 svozovými vozy. Bude svá-

žena standardně svozová trasa pon-

dělní + druhé svozové auto pojede 
trasu úterní za 24. 12. 

• V pátek 27. 12. proběhne svoz odpa-

du 2 svozovými vozy. Bude sváže-

na trasa středeční za 25. 12. + druhé 
svozové auto pojede trasu čtvrteční 
za 26. 12. 

• V pondělí 30. 12. proběhne svoz od-

padu 2 svozovými vozy. Bude svá-

žena standardně svozová trasa pon-

dělní + druhé svozové auto pojede 
trasu páteční za 27. 12. 

• V úterý 31. 12. proběhne svoz stan-

dardně.
• Ve čtvrtek 2. 1. 2014 proběhne svoz 

odpadu 2 svozovými vozy. Bude 
svážena standardně svozová trasa 
čtvrteční + druhé svozové auto po-

jede trasu středeční za 1. 1. 2014

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

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

Z odboru sociálních věcí

Informace pro občany – držitele 
parkovacího průkazu označující 
vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou 
Dne 1. 11. 2013 nabyl účinnosti zákon 

č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociál-
ních systémů, ve znění pozdějších před-

pisů (tedy sKarty). Konec platnosti sKa-

ret však nesouvisí s koncem platnosti 
parkovacích průkazů. 

Aktuálně platný parkovací průkaz, tzv. 
„označení vozidla pro invalidy“, má ve 
svém levém horním rohu invalidní vozík, 
pod kterým je uvedeno číslo dokladu za-

čínající písmeny CC a následuje 6 číslic. 
Na přední straně je dále vyznačena plat-
nost průkazu, název a razítko vydávají-
cího orgánu. Na druhé straně parkova-

cího průkazu je fotografie osoby, které 
byl parkovací průkaz vydán, příjmení, 
jméno a podpis této osoby. Označení je 
určeno do motorového vozidla, kterým 

je tato osoba momentálně přepravována, 
a pokládá se za sklo motorového vozidla.

Informace k vydávání parkovacích 
průkazů poskytuje Bc. Jana Cípová, 
Městský úřad Světlá n. S., odbor soci-
álních věcí, tel. 569 496 690, cipova@
svetlans.cz.

Parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně po-

stiženou platí i nadále, nemusí se s ukon-

čením příslušné sKarty vyměňovat ani 
vystavovat nový. Informace o konci plat-
nosti každého parkovacího průkazu je 
vyznačena na jeho zadní straně. 

Informace k platnosti sKaret Vám 
poskytne Úřad práce ČR, KrP v Jihla-

vě, pracoviště Světlá n. S., kontakt bude 
uveden v informačním dopisu, který ob-

drží držitelé sKaret.

Bc. Jana Cípová
odbor sociálních věcí

a to maximálně do výše 25 000 Kč. 
Postup a náležitosti podání žádosti (včet-
ně žádosti) je stanovený v Zásadách 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro po-

skytování dotací na zpracování předpro-

jektové dokumentace obnovy kulturních 
památek na území Kraje Vysočina.

Termín podání žádosti: do 31. 3. 2014. 

Podrobnější informace, kontakty, po-

případě žádost je možné najít na www.
kr-vysocina.cz sekce: krajský úřad/ 
téma: kultura, památky a cestovních 
ruch/ granty a dotace/ památky. 

Bc. Jana Ryndová
odbor SÚ a ÚP
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▶

Sběr a svoz přírodních vánočních stromků

Za účelem zajištění čistoty města 
Město Světlá nad Sázavou a TBS Svět-
lá n. S., p. o., oznamují občanům, že ve 
dnech od 3. 1. – 17. 1. 2014 se uskuteční 
sběr a svoz PŘÍRODNÍCH vánočních 
stromků. Odstrojené vánoční stromky 
nevyhazujte do popelnic!

SVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLE-

DUJÍCÍM ZPŮSOBEM
Ve stanovený den a čas budou na urče-

ná místa přistaveny kontejnery. 
Kontejnery zde budou umístěny v níže 

uvedené dny; v průběhu prvního dne bu-

dou kontejnery přistaveny od 7:00 hod. 
Po uplynutí stanovené lhůty budou od-

váženy v průběhu dne do 14:00 hod.

Informace z odboru dopravy

přesáhne 4 250 kg; rozšířený roz-

sah řidičského oprávnění získá 
řidič pouze na základě doplňovací 
zkoušky – tato skutečnost se ná-

sledně vyznačí v řidičském průka-

zu harmonizovaným kódem 96).

Uvedené vyjádření ministerstva do-

pravy je důležité, protože několikrát 
týdně je náš odbor dotazován jak je to 
se skupinou B a s rozšířeným rozsahem, 
co lze tedy „tahat“ se skupinou B a co 
již nikoli. Pokud se mám vyjádřit k do-

plňující zkoušce pro rozšířený rozsah, 
tato se na ORP Světlá n. S. neprovádí. 
Důvodem je, že autoškoly by musely 
pro tuto zkoušku pořizovat nové jízdní 
soupravy a toto by se s ohledem na po-

čet uchazečů rozhodně nevyplatilo. Dle 
mého názoru a názoru většiny autoškol 
působících v našem ORP je pro uchaze-

če výhodnější absolvovat zkoušku B+E, 
která opravňuje k řízení jízdní soupravy 
složené z vozidla uvedeného v písmeni 
f) zák. č. 361/2000 Sb., a přípojného vo-

zidla o největší povolené hmotnosti ne-

převyšující 3 500 kg.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Tento svoz je určen pouze pro odklá-

dání odstrojených přírodních vánoč-

ních stromků pocházejících od fyzic-

kých 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 vá-

noční stromky odvážet pouze na sběrný 
dvůr!

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

Den svozu a stanoviště kontejnerů 

Od 3. 1. do 17. 1. 2014
•  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 Komen-

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

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

Této informaci by měli věnovat pozor-
nost zejména ti řidiči, kteří mají či zís-

kají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, 
resp. chtějí řídit společně s motorovým 
vozidlem také přípojné vozidlo.

S ohledem na nejasnosti, týkající se 
vymezení rozsahu řidičského oprávně-

ní skupiny B, které se objevily po 19. 1. 
2013 (po novelizaci zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů), 
uvádíme následující vyjádření minister-
stva dopravy.

Po 19. 1. 2013 je rozsah řidičského 
oprávnění skupiny B následující:

Řidičské oprávnění skupiny B oprav-

ňuje jeho držitele k řízení motorového 
vozidla, jehož největší povolená hmot-
nost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 
osmi místy k sezení kromě řidiče, ke 
kterému smí být připojeno přípojné vo-

zidlo:
a)  o největší povolené hmotnosti ne-

převyšující 750 kg 

 (tj. motorové vozidlo o max. hmot-
nosti 3 500 kg + přípojné vozidlo 
o max. hmotnosti 750 kg = celko-

vá hmotnost soupravy nepřesáhne 
4 250 kg),

b)  o největší povolené hmotnosti pře-

vyšující 750 kg, pokud největší po-

volená hmotnost jízdní soupravy 
nepřevyšuje 3 500 kg

 (tj. motorové vozidlo o max. hmot-
nosti 3 500 kg + přípojné vozidlo 
o hmotnosti větší než 750 kg = cel-
ková hmotnost soupravy ale nepře-

sáhne 3 500 kg),
c)  o největší povolené hmotnosti pře-

vyšující 750 kg, pokud největ-
ší povolená hmotnost této jízdní 
soupravy převyšuje 3 500 kg, ale 
nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se 
o řidičské oprávnění v rozšířeném 
rozsahu

 (tj. motorové vozidlo o max. hmot-
nosti 3500 kg + přípojné vozidlo 
o hmotnosti větší než 750 kg = cel-
ková hmotnost soupravy ale ne-

Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci říjnu řešila 
celkem 95 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
80 přestupků, 15 bylo oznámeno správ-

ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme čtyři písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 
tří psů, všechny jsme předali majite-

lům. V odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 10. žádného pejska.

Dne 7. října při hlídkové službě stráž-

níci v parku našli tašku, ve které byly 
pomůcky pro aplikaci drog. Vše zajisti-
li a předali pracovníkům v kontaktním 
centru. Téhož dne v odpoledních hodi-
nách v městské tržnici řešili skupinku 
mládeže, která se zde nechovala tak, jak 
měla. Jeden z přítomných byl potrestán 
blokovou pokutou. 

Dne 9. října strážníci v Komenského 
ulici v odpoledních hodinách zastavili 
vozidlo, jehož řidič byl podezřelý z do-

pravního přestupku. Při provedené de-

chové zkoušce bylo zjištěno 2,06 pro-
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▶ Kriminalita na Světelsku

Povinný Z. Š. si v období od 1. 3. do 
současné doby řádně neplní vyživovací 
povinnost na nezletilou dceru, která mu 
byla stanovena rozsudkem Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě, kdy za uve-

dené období dluží na výživném částku 
12 000 Kč. Rovněž byly zahájeny úkony 
trestního řízení proti podezřelému O. D., 
který si neplní vyživovací povinnost na 
svého nezletilého syna a dluží na výživ-

ném 9 000 Kč. 
Dne 25. 10. v odpoledních hodinách 

byl jako řidič osobního vozidla kontrolo-

ván hlídkou Policie ČR v teritoriu města 
Světlá n. S. devětadvacetiletý muž, který 
vykonal jízdu, přičemž mu byl ze strany 
Okresního soudu uložen trest zákazu čin-

nosti, spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel. Řidiči bylo sděleno 
podezření z trestného činu Maření vý-

konu úředního rozhodnutí a vykázání 
a spisový materiál postoupen Okresnímu 
státnímu zastupitelství k dalšímu řízení. 

V době od 2. 11. do 3. 11. se dosud ne-

známý pachatel v obci Lipnice v prostoru 
fotbalového hřiště vloupal do objektu bý-

valých kabin, v současné době využíva-

ných jako sklad. Po vypáčení vstupních 
dveří vnikl do objektu, který prohledal, 
ale nic neodcizil. Svým jednáním způso-

bil poškozené organizaci TJ Sokol Lipni-
ce nad Sázavou předběžně škodu ve výši 
1 000 Kč. 

Dne 7. 11. podezřelí 
F. V. a E. G. přestřihli v Zámecké uli-

ci optický kabel s úmyslem ho odcizit, 
přičemž byli na místě přistiženi hlídkou 
OOP Světlá n. S. Tímto jednáním způ-

sobili společnosti Tlapnet škodu ve výši 
60 000 Kč. V rámci prověřování bylo 
zjištěno, že oba jmenovaní jiný optický 
kabel odcizili ze stejného místa již dne 
4. 11., přičemž v dané věci bylo zaháje-

no trestní stíhání. 
Dne 9. 11. podezřelý P. L. řídil ve Svět-

lé n. S. motorové vozidlo, byl zastaven 
a kontrolován hlídkou policie a podro-

bil se dechové zkoušce, která prokázala 
přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,35 
promile. Na místě byla řidiči zakázána 
další jízda a byl mu zadržen řidičský 
průkaz. 

Dne 10. 11. byl ve Světlé n. S. hlídkou 
policie kontrolován řidič motorového vo-

zidla, u něhož byla provedena dechová 
zkouška na alkohol. Měřením byla zjiš-

těna přítomnost alkoholu v dechu 2,10 
promile. Podezřelému bylo sděleno po-

dezření z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky a ve věci bylo vedeno tzv. 
zkrácené přípravné řízení. 

V době od 15. 10. do 9. 11. odcizil 
neznámý pachatel na volně přístupném 
travnatém pozemku u obce Malčín čty-

ři včelstva včetně úlů, čímž způsobil 
poškozenému celkovou škodu ve výši 
10 000 Kč.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení 

PČR Světlá nad Sázavou
policejní stanice Ledeč nad Sázavou 

mile alkoholu v krvi. Následně byla 
přivolána na místo policie ČR a vše jí 
bylo předáno. Jen pro zajímavost uvedu, 
že u tohoto řidiče městská policie zjistila, 
že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu už 
potřetí. 

Dne 11. října v Sázavské ulici v odpo-

ledních hodinách v prostoru autobusové 
zastávky byla řešena skupinka mládeže. 
Kouřili zde a zanechali po sobě nepořá-

dek. Vše bylo na místě vyřešeno bloko-

vou pokutou. 
Dne 14. října v odpoledních hodi-

nách strážníci zadrželi dva muže, kteří 
obcházeli domácnosti a nabízeli služby. 
Tím porušili tržní řád. Vše bylo na místě 
řešeno v blokovém řízení. 

Dne 16. října v dopoledních hodinách 
bylo přijato tel. oznámení, že je blátem 
znečištěná komunikace směrem na Zá-

vidkovice. Po příjezdu na místo bylo vše 
zadokumentováno. Byl zkontaktován vi-
ník a strážníci na místě počkali, až bude 
vše vyčištěno. To byl cvrkot, skoro jak 
předvánoční úklid!

Dne 22. října jsme poskytli součin-

nost krajské veterinární stanici. Jednalo 
se o zanedbanou povinnost péče o psy. 

Dne 29. října strážníci při hlídkové 
službě zjistili, že jsou ve městě desítky ne-

oprávněně vylepených plakátů. Následně 
byl zjištěn ten, kdo je vylepil. V rámci 
dobrých vztahů mladý pán zorganizoval 
akci „čisté město“. Po provedeném úklidu 
zkontaktoval strážníky, ti si vše zkontro-

lovali a vyřešili v blokovém řízení. 
Tento měsíc jsme provedli jedenáct 

měření rychlosti. 
Zdeněk Novák, velitel MP

V Čechách
• Před 150 lety 19. prosince 1863 byly 

potvrzeny stanovy pražské Umělec-

ké besedy, sdružení českých tvůrců; 
prvním předsedou hudebního odbo-

ru se stal B. Smetana, výtvarného 
J. Mánes a literárního V. Vávra.

• Před 70 lety v prosinci 1943 jed-

nal Edvard Beneš v Moskvě o bu-

doucím uspořádání střední Evropy; 
12. prosince byla mezi ČSR a SSSR 
podepsána Smlouva o přátelství, 
vzájemné pomoci a poválečné spo-

lupráci.

Ve světě vědy a techniky
• Před 150 lety v roce 1863 se v Lon-

dýně začala budovat první podzem-

ní dráha s parními lokomotivami.
• Před 60 lety v roce 1953 byl ve Vel-

ké Británii poprvé použit počítač 
pro hospodářské účely.

Stalo se
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▶

Projektový den Náš les

Ve středu 23. října jsme byli pozváni fir-
mou Lesy ČR do rozinovského lesa, který 
se nachází mezi řekou Sázavou a Novou 
Vsí. Vzdělávacího i zábavného programu 
se zúčastnila naše pátá a obě čtvrté třídy.

V lese už lesníci čekali. Protože nás 
bylo hodně, rozdělili nás do šesti skupin 
a v nich jsme pak navštívili 6 stanovišť. Na 
prvním stanovišti jsme měli za úkol po-

znávat stromy. Dělali jsme to tak, že jsme 

strom měli poznat podle kůry, kterou jsme 
si se zavřenýma očima mohli ohmatat. 
Na druhém stanovišti jsme se seznámili 
s pracovním vybavením lesníků a s jejich 
nářadím, se kterým pracují v lese. Vi-

Šlachta neboli koňská jatka
Koňský řezník Antonín Dušátko, maji-

tel domu čp. 68 (viz Světelský zpravodaj 
11/2013), podal 2. června 1909 žádost na 
povolení stavby jatek na porážení koní. 
Stavba byla navržena na části pozemku 
č. kat. 303/1 v kilometru 46,4 trati místní 
dráhy Světlá n. S. – Kácov ve vzdálenosti 
39,8 m od osy koleje. Povolení bylo vydáno 
28. října 1909, neboť ke stavbě nebylo ná-

mitek ani z „C. k. řiditelství státních drah“. 
Se stavbou bylo započato 29. října a ukon-

čena byla 8. listopadu 1909. 
V dubnu 1964 požádal syn Antonína 

Dušátka František o udělení povolení ke 
zbourání koňských jatek za tratí z důvo-

du špatného stavebního stavu a nebezpe-

čí úrazu. Povolení bylo vydáno 7. dubna 
s tím, že demolice musí být provedena do 
konce roku.  Text a foto: Jaroslav Vála

Ve Světlé nad Sázavou
• Před 370 lety v roce 1643 bylo 

Světelsko sužováno švédskými vo-

jáky, kteří z hradu Lipnice prová-

děli loupeživé nájezdy do širokého 
okolí.

• Před 250 lety v roce 1763 byl pri-
masem (prvním konšelem, nejvyš-

ším představitelem samosprávy) ve 
Světlé Vojtěch Svoboda. 

Josef Böhm
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▶ děli jsme motorovou pilu, lesnickou 
přilbu a další ochranné pomůcky, také 
měřící nástroje na měření průměru kmene 
stromů. Ochrannou přilbu jsme si moh-

li i vyzkoušet. Na třetím stanovišti jsme 
podle obrázků a podle paroží poznávali 
lesní zvěř, například srnce. Čtvrté stano-

viště nám přineslo obrázky ptáků a jejich 
usídlení. Na pátém stanovišti jsme stříleli 
ze vzduchovky na terč. To se mi moc líbilo 
a nastřílel jsem 24 bodů. Nejlepší stanovi-
ště bylo č. 6, kde jsme si nakonec opékali 
všichni dohromady buřty. Než jsme z lesa 
odešli, lesníci vyhlásili výsledky soutěží 

na jednotlivých stanovištích. Já jsem zís-

kal cenu za střelbu a za poznávání zvěře. 
Společně jsme se zaradovali nad dřevěnou 
budkou pro ptáky, kterou jsme od lesníků 
dostali. Na závěr jsme poděkovali lesní-

kům za velmi pěkné dopoledne a vyrazili 
na oběd do ŠJ.

Václav Krupička
5. třída ZŠ Komenského
Foto: Mgr. Eva Dušková

Zábavně-naučná lesní stezka očima žáků ZŠ Komenského

Koncem října naše třída 4. b šla na 
zábavnou stezku do lesa Rozinov. Les-

níci nás krásně přivítali a rozdělili do 
skupin. Na prvním stanovišti nám les-

ník ukázal větvičky stromů a vysvětlil 
nám, co se má dělat v lese a co se nemá 

dělat. Zahráli jsme si i dvě hry. Potom 
jsme přišli k dalšímu lesníkovi. Ten 
nám ukázal motorovou pilu a všechny 
ochranné pomůcky při práci s ní. Na-

příklad helmu, sluchátka… Na dalších 
dvou úsecích jsme si povídali o zvířa-

tech. Zaujal mě kalendář s lednáčkem. 
Tento barevný ptáček si dělá hnízdo 
nad vodou a zajímavým způsobem chy-

tá ryby. Na střelnici jsem nic nestřeli-
la, ale vuřtů bylo dost, proto jsme si je 
opekli. Výlet se mi líbil a vuřty byly 
dobré. Děkujeme všem zaměstnancům, 

že jsme se mohli v lese vyřádit a něco 
se naučit.

Aneta Chladová, 4. b 

Prožili jsme pěknou lesní vycházku. 
Šli jsme do lesa u Rozinova na exkur-

zi o přírodě. Byli jsme u šesti lesníků, 
kteří se starají o lesy. Ukazovali nám 
zvířátka a věci, které potřebují na oře-

závání uschlých stromů: hodně silné 

kalhoty, holínky s ocelovou špičkou, 
helmu se síťkou, měřítko na strom, 
aby poznali sílu stromu, a dobrou pilu. 
Procházeli jsme stanoviště, povídali si 
o zvířátkách a jejich stopách, stříleli 
z pušky do malého terčíku. Pobyt v lese 

nám zpříjemnilo opékání vuřtů. Děku-

jeme zaměstnancům Lesů ČR z Ledče 
nad Sázavou.

Renata Doležalová, 4. a
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na prosinec:
(od 25. 12. do 2. 1. jsou v Rolničce prázdniny)
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:  9:00 – 10:00 hod.
„Hudební školička“ (koná se v původních 
prostorech MC Rolnička)
19:00 hod.:
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička

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

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

Pohybové aktivity Klokánek:
Opičí dráha – 06. 12. 
Horolezecká stěna –13. 12. 

Výtvarná dílna:
 2. 12.  Vánoční přání
 4. 12.  Závěsná hvězda
 9. 12.  Zdobení Rolničky do vánočního 

kabátku a zdobení stromečku 
 11. 12.  Dekorativní sněhulák
 16. 12.  Vánoční malování na zrcadlo
 18. 12.  Výroba dle fantazie a přání mami-

nek
 20. 12.  VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 23. 12.  dopoledne je Rolnička zavřená, od-

polední zdobení vánočního stromu 
pro lesní zvěř – výlet na Stvořidla 
(odjezd z nádraží 13:46 hod. nebo 
ze zastávky v 13:48 hod, návrat 
v 16:51 hod.)

Dne 4. 12. 2013 od 17 hod. je pro Vás při-
praven čert s Mikulášem. Pro více informací 

volejte 724 564 289, 732 538 839
www.facebook.com/materskecentrum.

rolnicka
Srdečně zveme…

„S námi práci najdete“ – odborná škola Ledeč n. S.

V tisku se velmi často dočítáme, že 
v praxi chybí odborníci v oblasti stro-

jírenství. Personalisté strojařských 
podniků na tento nedostatek kvalifiko-

vaných odborníků upozorňují již delší 
dobu. Naše škola nabízí žákům základ-

ních škol odbornou přípravu na tyto ná-

ročné strojírenské profese. Důležitým 
cílem odborné školy v Ledči nad Sáza-

vou je vzdělávat vysoce kvalifikované 
odborníky a vybudovat Centrum strojí-
renského vzdělávání na okrese Havlíč-

kův Brod. Specializujeme se jednak na 
obory s výučním listem Strojní mecha-
nik (zámečník), Nástrojař, Operátor/ka 
skladování (logistik) a obory maturitní 
Informační technologie, Strojírenství se 

zaměřením na 3D modelování a na pro-

gramování CNC strojů. Nově zavádíme 
na základě poptávky od firem učební 
obor s maturitní zkouškou Mechanik 
seřizovač pro CNC stroje. Ve školních 
dílnách máme technické zázemí strojí-
renských oborů. Jsou zde odborné labo-

ratoře kontroly a měření, automatizace, 
programování na programovacích sta-

nicích. Pořídili jsme vrtací a frézovací 
centrum MCV 754 QUICK s řídicím 
systémem i TNC 530 HEIDENHAIN – 
CNC stroj, kde si žáci prakticky ověří 
výsledky své práce z programovacích 
stanic. Máme vlastní svářecí školu 
a nově rozšiřuje nabídku o svařování 
plastů a nerezu. Žáci mohou v rámci 
výuky absolvovat svářecí kurz a získat 
svářecí průkaz. Absolventi se mohou 
uplatnit i jako svářeči. 

Žáci, kteří se podílejí na produktiv-

ní práci ve školních dílnách, získávají 
finanční odměnu. Ve školních dílnách 
a odborných laboratořích pravidelně 
obnovujeme stroje, nástroje a učební 
pomůcky, aby výuka vyhovovala praxi. 
Ve tříletých oborech jsou žáci týden ve 
škole na teoretické přípravě a týden ve 
školních dílnách na odborném výcvi-
ku. Do výuky se promítají poznatky 
z nejnovějších technologií, učitelé se 
stále odborně vzdělávají. Zajišťujeme 
propojení praxe s reálným prostředím 
a budeme se snažit zvyšovat podíl od-

borného výcviku na reálných pracovi-
štích. V našem mikroregionu máme 
mezi sociálními partnery mnoho stro-

jírenských podniků, kam žáci chodí na 
odborné exkurze, aby sledovali vývoj 
nových technologií, firmy se vyjadřují 
k profilům absolventa při tvorbě škol-
ních vzdělávacích programů atd. Pod-

niky mají ve škole nástěnky, kde pro-

pagují své výrobní programy a nabízí 
volná místa našim absolventům. Na-

příklad výrobní ředitel podniku Ko-

vofiniš, s. r. o., se každoročně účastní 
ústních závěrečných zkoušek na naší 
škole a poté nabízí žákům volná místa 
v podniku. Zájem žáků základních škol 
o tyto obory je však nedostatečný. Mož-

ná se jim zdají málo atraktivní, ale je 
třeba myslet na budoucnost, jaké bude 
uplatnění v praxi. 

Často se ve své praxi setkávám s do-

tazy, zda existuje možnost rekvalifikace 
na nějaký strojírenský obor. Proto bych 
ráda apelovala i na rodiče žáků devá-

tých tříd, kteří pomáhají svým dětem 
s volbou vhodných učebních nebo stu-

dijních oborů, aby hledisko uplatnitel-
nosti odpovědně zvážili.

V posledních letech se preferovaly 
studijní obory s maturitní zkouškou 
a v učebních řemeslných oborech bylo 
minimálně žáků. Kraj Vysočina zavedl 
motivační a prospěchová stipendia na 
některé technické učební obory, aby se 
zájem žáků základních škol o tyto obo-

ry zvýšil. V praxi kvalifikované řeme-

slníky potřebujeme a řemeslo není něco 
méně! Naši žáci se každoročně účastní 
odborných soutěží, kde získávají přední 
umístění. Například náš žák druhého 
ročníku učebního oboru strojní me-

chanik letos získal 1. místo v celostátní 
soutěži KOVO JUNIOR „České ručič-

ky“ a dále získal i cenu Talent Vysočiny 
od hejtmana Kraje Vysočina. Absolven-

ti těchto oborů se v praxi bez problémů 
uplatní aneb S námi práci najdete.

Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka Gymnázia, SOŠ a VOŠ 

Ledeč nad Sázavou

Poděkování
Děkujeme panu Z. Novákovi z Měst-

ské policie Světlá n. S. za úvodní besedy 
k dopravní výchově pro žáky čtvrtých 
ročníků. Žáci nadšeně naslouchali a ak-

tivně se zapojovali do diskuse. Již se tě-

šíme na další lekce, především na prak-

tickou výuku na dopravním hřišti. 
žáci 4. a, 4. b 

ZŠ Komenského
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Sportovní úspěchy ZŠ Lánecké

druhém místě, chlapci obsadili desáté 
místo.

Na medaili v okresním přeboru 
škol dosáhli i florbalisté v kategorii 
6. a 7. tříd. Protože se přihlásilo rekord-

ních 18 škol, musely se hrát nejdříve tři 
kvalifikační okrsky, přičemž z každého 
postupovaly do okresního kola dva nej-

lepší týmy. ZŠ Lánecká i ZŠ Komenské-

ho byly přiřazeny do okrsku, hraném 
ve středu 6. listopadu ve sportovní hale 
v Ledči n. S. V tomto okrsku hráči ZŠ 
Lánecká Adam Böhm, Pavel Boudník, 
Jakub Černocký, Ondřej Hroch, Tomáš 
Kratochvíl, Michal Sladkovský, Andrej 
Čapek, Petr Filippi, Ondřej Kalenský, 
Pavel Karas, Jakub Peca a Michal Sla-

bík dokázali vyhrát. Nejdříve ve skupině 
porazili ZŠ Golčův Jeníkov 8:4 (Peca 3, 
Slabík 2, Kalenský, Kratochvíl, Čapek) 
a ZŠ Komenského dokonce 13:0 (Kra-

tochvíl 5, Kalenský 3, Peca 3, Böhm 
2), v semifinále se štěstím ZŠ Nádražní 
Ledeč n. S. 4:3 po samostatných nájez-

dech (Böhm, Kratochvíl, Čapek, nájezd 
proměnili Kalenský a Böhm) a ve finále 
opět ZŠ Golčův Jeníkov 1:0 (Kratochvíl).

V okresním kole, hraném ve sportov-

ní hale v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 
14. listopadu, jsme ve skupině dokáza-

li porazit ZŠ Sady Havlíčkův Brod 4:3, 
když jsme po prvním poločase prohrá-

vali 0:3 (Sladkovský 2, Slabík, Kalen-

ský), i ZŠ Krucemburk 3:2 góly až v zá-

věru zápasu (Sladkovský 2, Kratochvíl). 
V semifinále jsme si už hodně štěstí vy-

brali v předcházejících zápasech, neboť 
duel se ZŠ Ždírec nad Doubravou jsme 
smolně prohráli na nájezdy 3:4 (Čapek, 
Kalenský, Kratochvíl). V souboji o třetí 
místo ale kluci zabrali a po dramatic-

kém průběhu získali bronz po vítězství 

nad ZŠ Sady Havlíčkův Brod 2:1 po 
nájezdech (Böhm, nájezd dali Kalenský 
a Böhm). Do krajského kola postoupila 
ZŠ Ždírec nad Doubravou. Pořadí: 1) ZŠ 
Ždírec nad Doubravou, 2) ZŠ Štáflova 
Havlíčkův Brod, 3) ZŠ Lánecká Světlá 
n/S, 4) ZŠ Sady Havlíčkův Brod, 5) ZŠ 
Krucemburk, 6) ZŠ Golčův Jeníkov. 

Dívky 6. a 7. tříd odehrály okresní 
kolo ve florbalu v pátek 15. listopadu 
v Havlíčkově Brodě, kde obsadily čtvr-
té místo. V sestavě - Jana Boudníková, 
Valérie Dvořáková, Tereza Ptáčníková, 
Eliška Jiříková, Aneta Kosová, Natálie 
Laňková, Nikola Lundáková, Barbora 
Špatzová, Aneta Rumanovská a Barbora 
Smržová – porazily ve skupině ZŠ Štoky 
1:0 (Laňková) a prohrály se ZŠ Golčův 
Jeníkov 1:3 (Laňková). Poté v semifinále 
těsně prohrály se ZŠ Buttulova Chotě-

boř 1:2 (Dvořáková) a podobně dopadly 
i v souboji o třetí místo s Gymnáziem 
Chotěboř 1:2 (Laňková). 

Tomáš Rosecký
Foto: jiv

úspěšní bronzoví florbalisté z turnaje v Havlíčkově Brodě. Na snímku stojící zleva: 
J. Peca, M. Sladkovský, O. Kalenský, T. Kratochvíl, M. Slabík a A. Čapek.  

Klečící zleva: A. Böhm, J. Černocký, O. Hroch, P. Karas, P. Boudník, P. Filippi

Záchranáři jinak

Během října 2013 proběhl na naší ško-

le kurz první pomoci trochu jinak než 
v minulých letech. Přijeli k nám totiž do 
5. – 9. tříd studenti 2. ročníku Střední 
zdravotnické školy z Havlíčkova Brodu, 
oboru zdravotnický asistent – Simona 
Šťastná, Tereza Pešoutová, Ondřej Lo-

renc, Jan Kunstar, Monika Růžičková 
a Petra Bořilová, kteří pracují v organi-
zaci FARG-ZÁCHRANNÁ PP. Studenti 
nás zábavnou formou seznamovali s prv-

ní pomocí. Do výkladu jsme se mohli 
zapojovat, na všechny naše dotazy nám 
odpovídali. Ve skupinkách jsme chodili 
po stanovištích, kde nám byly poskytnu-

ty ještě podrobnější informace. Ačkoliv 
studenti absolvovali pouhé 2 roky studia 
na zdravotnické škole, jejich vědomosti 
byly mnohem většího rozsahu. Doufáme, 
že znalosti, které jsme během kurzu zís-

kali, se nám budou v životě hodit.
I. Krpálková, A. Jiráčková,  

9. b ZŠ Komenského

Během podzimu dosáhli žáci ZŠ Lá-

necká již několika sportovních úspěchů 
v různých soutěžích, které pořádá AŠSK 
(Asociace školských sportovních klubů).

V okresním přeboru 6. a 7. tříd zví-
tězila družstva jak chlapců, tak i dívek, 
čímž se kvalifikovala do krajského kola 
v Hrotovicích u Třebíče. Zde se výborně 
vedlo chlapcům, kteří ve složení Tomáš 
Tecl, Michal Sladkovský, Tomáš Krato-

chvíl a Jiří Horálek obsadili druhé místo 
za 3 výhry a pouze jednu porážku od 
Jihlavy. Družstvo dívek ve složení Natá-

lie Laňková, Jana Boudníková a Barbora 
Špatzová skončily páté.

V kategorii starších dívek skončily Te-

reza Křivohlavá, Dominika Štěpánková 
a Vendula Císařová v okresním kole na 
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▶

Pozvání do pohádkového světa

Zve nás do něho Šárka Váchová. 
A její srdečné pozvání platí opravdu 
pro všechny, protože říká: „Mám ráda 
děti a lidi vůbec a moc mě těší, že můžu 

pro ně něco vymýšlet a tvořit.“ Její nej-
známější a nejoblíbenější pohádkou je 
Chaloupka na vršku, která měla třináct 
dílů, v nichž děti (i dospělí) sledovali 

měsíc po měsíci život rodinky řezbáře 
Tomeše v souladu s měnící se přírodou 
a lidovými zvyky i obyčeji. Před letoš-

ními Vánocemi, konkrétně od 2. do 

Z domova pro seniory

V první řadě bychom chtěli touto ces-

tou poděkovat za sponzorské dary, které 
poskytli podnikatelé ze Světlé n. S. na 
Sportovní hry, které se v DpS konaly dne 
5. září. Sponzory akce byly Cukrárna 
– pekárna Milan Brokl a bufet U Havlů – 
paní Pecová. Za věcné dary výše uvede-

ným děkujeme. 

Dne 16. 9. se uskutečnila již osmá před-

náška Univerzity slunečního věku. Před-

nášejícími byli pánové Ing. Jiří Kroužek 
a Mgr. Ondřej Bárta. Vyprávěli o své 
cestě do Tibetu, kterou se rozhodli zdolat 
automobilem. 

Dne 26. 9. se naši obyvatelé vypravili 
na Svatováclavskou pouť, kde měli mož-

nost na vlastní kůži vyzkoušet pouťové 
atrakce, jak ty moderní, tak ty, které dob-

ře znají ze svého mládí. Za tuto možnost 
děkujeme panu Lagronovi a provozovate-

lům atrakcí. 

Ve čtvrtek 26. 9. se uskutečnila další 
Kavárnička s hudbou a občerstvením. 
K poslechu nám zahrál pan Černý. 

V sobotu 12. 10. nás svou návštěvou po-

ctila Cimbálová kapela Zbyňka Hrdličky. 
Zahráli písničky oblíbené, ale i ty méně 
známé. Jediná věc, která obyvatelům při 
posezení s muzikou chyběla, bylo nalité 

víno. Proto kapela přislíbila na příští rok 
i něco dobrého „na košt“. 

Dne 22. 10. se uskutečnila další před-

náška Univerzity slunečního věku. Jedna-

lo se již o desátou přednášku z tohoto cyk-

lu. Přednášející byla paní Jiřina Roženská, 
která hovořila na téma Jak se žilo dřív.

Ing. Adrej Slavíček přenášel dne 
17. 10. v rámci Univerzity slunečního věku 
na téma Život v dobách rodičů a prarodičů. 
Přinesl i zajímavé materiály z dob svých 
vlastních prarodičů a posluchačům připo-

mněl doby již dávno minulé. 

Dne 21. 10. usedla do křesla pro hosta 
mistryně světa v dráhové cyklistice Jar-
mila Machačová a podělila se s námi o zá-

žitky a emoce z vítězství v tomto sportu. 
Pod vedením moderátora a za účasti rodi-
čů odpovídala na otázky posluchačů. 

Obyvatelé DpS se dne 21. 10. vypravili 
na výlet do Dýňového světa. Shlédli zde 
dýně různých tvarů a barev a měli také 
možnost nákupu. Všichni z výletu přijeli 
nadšení. 

Dne 6. 11. se uskutečnil již 4. ročník 
Bazaru oblečení pro obyvatele domova. 
Všichni měli z nastřádaných zásob mož-

nost vybrat si oblečení, které se jim líbí, 
nebo které jim v šatníku chybělo. Touto 
cestou bych chtěla poprosit obyvatele 
Světlé nad Sázavou a okolí, zda mají doma 
nepotřebné (ale nezničené) oblečení, které 
by mohli naši senioři užít, aby toto obleče-

ní donesli do Domova pro Seniory. Další 
Bazar u nás proběhne dle množství oble-

čení. Děkujeme.
Zanedlouho je tu konec roku 2013. 

Všem čtenářům Světelského zpravodaje 
tedy přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, radosti, štěstí 
a pohody v roce 2014. Zároveň mi dovolte, 
abych touto cestou poděkovala všem, kte-

ří v letošním roce navštívili naše zařízení 
a potěšili naše klienty nějakým vystoupe-

ním či jen milým popovídáním. Také dě-

kujeme všem, kteří se rozhodli náš domov 
podpořit finančními a materiálními dary. 
Velice si těchto návštěv a darů vážíme 
a moc za ně děkujeme. 

Monika Horáková

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám 
za domov pro seniory přejí obyvatelé 
a zaměstnanci Sociálního centra města  
Světlá n. S.
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▶ 21. prosince, potěší Česká televize 
malé i velké diváky sedmidílným po-

kračováním.

Grafickou pozvánku na výstavu nalez-
nete na 2. straně barevné obálky. 

Šárka Váchová (*6. srpna 1947) vy-

studovala Výtvarnou školu Václava 
Hollara a na Divadelní fakultě Akade-

mie múzických umění vystudovala v le-

tech loutkářskou scénografii. Už jako 
studentka spolupracovala s loutkovými 
divadly, jejími herci byly marionety 
(loutky ovládané shora tenkými pro-

vázky), javajky (loutky vedené na hůl-
ce spodem) i maňásci (navlékají se na 
ruce). Jak dělat a oživovat loutky učila 
doma na DAMU, ale také v Norsku na 
Loutkářské akademii. Obléká ale i živé 
herce, pro které navrhla kostýmy napří-
klad do filmů Rozpuštěný a vypuštěný, 
Co je vám, doktore?, Indiáni z Větrova, 
Julek, Strašidla z vikýře, Plaché příběhy. 
V televizi oblékala herce do pohádek na-

příklad Modrý ptáček, O třech ospalých 
princeznách, Jak chutná láska. V seriá-

lu My všichni školou povinní, který na-

psala její přítelkyně Markéta Zinnerová, 
hraje Jana Brejchová postavu loutkářky, 
jíž Šárka Váchová zapůjčila své lout-
ky. Rovněž loutkář z amerického filmu 
Pinocchiova dobrodružství má ve své 
dílně dvacet osm marionet od Šárky Vá-

chové. 
Pro Kostičky, encyklopedický seri-

ál České televize, navrhuje a realizuje 
loutky, masky, rekvizity a scénu. Pro 
oddělení dětské onkologie Nemocnice 
v Motole dodala výtvarné návrhy na 
zútulnění prostoru, obrázkové rolety 
a hračky, oddělení neurologie vyzdobi-
la výtvarnými návrhy na barevné řešení 
chodeb a pokojů.

V dílně Šárky, něžné a křehké ženy, 
vás překvapí kromě dlát a nožíků i for-
telné nástroje: pásová pila, vrtačka, také 
soustruh. 

Marionety dělá ve výšce osmadvaceti 
centimetrů, některé však „dorostly“ až 
do osmdesáti centimetrů, ba dokon-

ce jednoho metru. Práce je to náročná, 
vždyť stvořit jednu loutku trvá i sto 
hodin! U loutek do animovaného filmu 
dělá Šárka hlavičky, které se dají vy-

měňovat, protože je nutné, aby tvář dře-

věného herce hrála – například Honzík 
z Chaloupky na vršku měl v obličeji pat-
náct různých výrazů.

Pavel Taussig
(redakčně kráceno)

Těšíme se na Vánoce

20. prosince 2013 v kostele sv. Václava 
od 18 hod.
(Grafickou pozvánku naleznete na 

3. straně barevné obálky.)

Medailony
Pavla Švestková – mezzosoprán
Studium klasického zpěvu zahájila na 

pražské konzervatoři u profesora Jiřího 
Kotouče, odborníka v oblasti barokní hud-

by, absolvovala u profesorky Yvony Škvá-

rové, sólistky opery Národního divadla 
v Praze. Nyní spolupracuje s profesorkou 
Evou Zikmundovou. V jejím repertoáru 

je bohatě zastoupena písňová tvorba An-

tonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leo-

še Janáčka a Petra Ebena, jichž je velkou 
ctitelkou. Věnuje se výhradně koncertní 
činnosti, v jejímž rámci vystoupila na čes-

kých i zahraničních festivalech. Účinkuje 
též v literárně hudebních představeních 
s hercem Janem Šťastným, členem čino-

hry Divadla na Vinohradech.
Od roku 2008 vystupuje s Gran Du-

ettem Concertante, Orchestrem Atlantis 
a komorním souborem Atlantis Collegium 
pod taktovkou dirigenta Vítězslava Podra-

zila, se soubory Antiquarius consort Praga 
a Beethoven trio uměleckého vedoucího 
Václava Návrata a věnuje se také přednesu 
hudby duchovní s varhanicí Drahomírou 
Matznerovou. S klavíristou Jaromírem 
Klepáčem se představila na zahraničních 
koncertech v Sofii, Haagu, Rotterdamu, 
Bruselu a Drážďanech, s japonskou klaví-
ristkou Kuniko Watanabe měla sólový re-

citál v Tokiu. Dále vystoupila na Kypru, ve 
Španělsku, v dánské Kodani a na Festivalu 
komorní hudby v Tallinnu a Narvě.

Upozorňuji na podobnost jména se so-
pranistkou PAVLÍNOU Švestkovou, kte-
rá se věnuje jak klasickému zpěvu, tak 
i hudbě world music, taktéž zpívá jazz, 
musical a gospel.

Gran Duetto Concertante
představuje spojení dvou osvědčených 

sólových nástrojů – flétny a kytary – v in-
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terpretaci flétnisty Jana Riedlbaucha 
a kytaristy Miloslava Klause. Umělecká 
spolupráce těchto dvou excelentních in-

terpretů se rozvíjí o roku 1981. Jejich roz-

sáhlý společný repertoár zahrnuje skladby 
všech hudebních epoch; zvláštní pozor-

nost věnují české soudobé hudbě. Virtu-

osní ovládnutí nástrojů, brilantní technika, 
strhující projev, vysoká hudební profesio-

nalita, to jsou hlavní rysy jejich hry. Vedle 
celé řady evropských států koncertovali 
také v zemích Jižní a Střední Ameriky 
a v USA.

Jan Riedlbauch (*1948)
vystudoval pražskou konzervatoř 

a AMU v Praze (prof. Petr Brock, Franti-
šek Čech). Zásadní vliv na jeho umělecký 
růst měly konzultace u největších flétnistů 
své doby – profesorů Milana Munclingra 
a Gézy Nováka. Sedm let působil jako 
1. flétnista orchestru Národního diva-

dla a jeho Jazzového orchestru. Od roku 
1977 se věnuje pedagogické činnosti jako 
profesor hry na flétnu na konzervatoři 
v Praze. V roce 2003 získal za celoživotní 
umělecký přínos státní francouzskou cenu 
Chevalier dans l órdre des Palmas Acadé-

miques (Rytíř řádu akademických palem). 
Procestoval jako sólista a komorní hráč ce-

lou Evropu, Kolumbii, Mexiko, Japonsko 
a USA a rovněž přednášel na tamních uni-
verzitách. Natočil dlouhou řadu hudebních 
snímků a CD. Známá je i jeho básnická 
tvorba, která několikrát vyšla tiskem (na-

příklad Mateníky v Jestřábově žlutém oku 
či Bílý hřebec černý pán).

Miloslav Klaus (*1960)
Hře na kytaru se věnuje od osmi let. Vy-

studoval pražskou konzervatoř a AMU 
v Praze. Vysoká interpretační úroveň hry 
a virtuózní zvládnutí nástroje mu záhy 
umožnily dosáhnout vynikajících úspěchů 
při samotných sólových recitálech a v do-

mácích i zahraničních soutěžích. Je držite-

lem titulu laureáta vrcholné mezinárodní 
kytarové soutěže Concours International 
de Guitarre v Paříži. Nahrává v rozhlaso-

vých i televizních studiích a vystupuje na 
mnoha českých i zahraničních pódiích.

Rybova mše opět zazní ve Světlé

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
Hej mistře, vstaň bystře se pro mnoho Če-

chů stala doslova symbolem Vánoc, stejně 
jako například Ladův betlém. I u nás ve 
Světlé nad Sázavou máme každoročně 
možnost si poslechnout tuto nejznámější 
a asi nejkrásnější vánoční skladbu, kterou 
nám každoročně o Vánocích přináší smí-
šený pěvecký sbor Gaudeamus za dopro-

vodu symfonického orchestru Region. Po-

prvé ji Gaudeamus uvedl před šestadvaceti 
lety 26. prosince 1988 v Rytířském sále 
světelského zámku, potom několikrát za-

zněla v divadelním sále kulturního domu 
a až mnohem později se dostala do prostře-

dí, pro které byla komponována, do koste-

la sv. Václava, tam zní opravdu slavnostně, 
vznešeně. Letošní provedení České mše 
vánoční bude od dirigentského pultu řídit 

student Pražské konzervatoře Jiří Trtík, 
který diriguje smíšený pěvecký sbor Gau-

deamus od září 2011. Proto právě on dostal 
slovo, aby se čtenářům Světelského zpra-

vodaje svěřil se svým přístupem k nastu-

dování této skladby a co pro něj znamená.

– Pane dirigente Trtíku, jak se připravu-
jete na letošní uvedení Rybovy České mše 
vánoční po tom, když její nastudování bylo 
svěřeno vám.

Každý dirigent dělá Rybovku tak trochu 
po svém, její interpretace se mnohdy vel-
mi liší. Já sám, jakožto skladatel, se naopak 
pokusím co nejvíce držet originální autor-
ské verze, to z respektu k panu Janu Jaku-

bovi Rybovi. Jen si dovolím pár drobných 
úprav vzhledem k omezenému prostoru 
v našem kostele. Orchestr bude v zásadě 
stejný jako loni, ale přijedou nám pomoci 
mí spolužáci z Pražské konzervatoře.

– Co pro vás jako hudebníka znamená 
toto dílo?

I pro mě je Rybovka velkým symbolem 
Vánoc a srdeční záležitostí. Sám si ji rád 
poslechnu a Vánoce bez ní by pro mě ne-

měly takového ducha. Mše vystihuje na-

prosto dokonale krásu, poetiku a ducha 
českých Vánoc. Jedná se o prostou, lido-

vou, nezávažnou, zpěvnou hudbu s krás-

ným textem, kterou nám ostatní země 
mohou závidět. Samozřejmě se s tím pojí 
zároveň také spousta starostí, shánění mu-

zikantů a organizace koncertů. Ale to ne-

stojí za řeč vedle toho kouzelného efektu, 

který tato skladba v období Vánoc způso-

bí. A kolik stovek kostelů a kostelíků roz-

svítí a naplní nejen po celé naší zemi.
– Musí Gaudeamus Rybovu mši zkoušet 

dlouho? Vždyť za těch šestadvacet let ji 
musí všichni zpěváci znát dokonale.

Je pravda, že náš sbor Gaudeamus má 
tuto vánoční mši opravdu tvrdě vrytou 
pod kůží, to ale neznamená, že ji nebude-

me zkoušet. Sem tam se změní obsazení 
souboru a každoročně je potřeba si jednot-
livé hlasy připomenout. Některá místa to-

tiž vyžadují více píle, ale i k věcem, které 
notoricky známe, musím neustále přistu-

povat svědomitě.
– Kteří zpěváci si v letošním provedení 

zazpívají sólové party?
Myslím si, že letošní obsazení bude 

skvostné. Do Světlé si přijedou zazpívat 
Rybovu mši skutečně velmi dobří sólis-

té. Především Petr Nekoranec je dnes již 
tenor evropského formátu, vždyť minulý 
rok získal půlroční angažmá v turínské 
opeře v Itálii, to již něco znamená. Soprán 
si zazpívá Kristýna Kůstková z Pardubic-

ké konzervatoře, která v téže roli vystoupí 
před Štědrým dnem na prknech Stavov-

ského divadla v Praze, a alt Jana Prouzo-

vá z Hudební akademie múzických umě-

ní. A jak už je ve Světlé tradicí, bas bude 
opět zpívat sólista liberecké opery a držitel 
Ceny Thálie z roku 2009 Pavel Vančura.

Text a foto: jiv

Česká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby zazní v kostele sv. Václava v nedě-
li 29. prosince v 18 hod.
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Literární kavárna 
s Markétou Práškovou

17. prosince 
v 17 hod.

Zveme vás do městské knihovny 

na předvánoční posezení 

se spisovatelkou 

Markétou Práškovou.

FILUMENA MARTURANO (Eduardo De Filippo)

9. ledna 2014 v divadelním sále od 
19 hod.
(Grafickou pozvánku naleznete na 

3. straně barevné obálky.)

Simona Stašová a Svatopluk Skopal 
v hlavních rolích slavné tragikomedie, 
která patří k tomu nejlepšímu z italské 
tvorby. Filmovou adaptaci s názvem 
Manželství po italsku natočil v roce 
1964 slavný italský režisér Vittorio De 
Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii 
Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

Na roli Filumeny Marturano si počka-

la Simona Stašová plných šestatřicet let
„Filumenu Marturano mi prorokoval 

překladatel z italštiny pan Oldřich Kau-
tský. Potkali jsme se v DISKu, to mi bylo 
jednadvacet let a končila jsem DAMU. 
Pan Kautský se na mě po mém absol-
ventském představení zadíval a povídá: 
Tak za pětadvacet, třicet let si zahrajete 
Filumenu Marturano, kterou jsem pře-
kládal, pamatujte si to! Pamatovala jsem 
si to a moc mu tam nahoru děkuju. Po-
čkala jsem si celých třicet šest let a dnes 
máme před sebou premiéru v divadle 
ABC. Ve Filumeně se prolíná komedie 
s dramatem a to je to, co mě na divadle 
a vlastně i na životě baví. Smích přes 
slzy. Jsou tam kouzelné situace, hluboká 
dojetí i srandy kopec, tak jak to má na 
jevišti i v životě být,“ říká Simona Stašo-

vá o slavné komedii, která patří k tomu 
nejlepšímu z italské tvorby.

Eduardo De Filippo − italský dramatik, 
herec, scénárista a básník (1900–1984)

Psal úspěšné divadelní hry a také 
scénáře a řadu z nich obohatil i svým 
hereckým výkonem. Zejména v Itálii 
byl velmi oblíbený. Dialogy jeho diva-

delních komedií psané často v neapol-
ském nářečí znali jeho diváci nazpaměť 
a de Filippovi neřekli jinak než Eduardo. 
Skvěle ovládal techniku stavby komedi-
álního děje i dialogu. Nasával ji už jako 
dítě, v prostředí divadla jako syn herce 
a kostymérky doslova vyrostl. Od pěti 
let, kdy se jako herec sám objevil na jevi-
šti, získával cit pro vytváření komického 
efektu a poznával, na co divák takzvaně 
zabírá.

V roce 1973 byl dekorován Řádem za 
zásluhy o Italskou republiku a v roce 

1981 byl jmenován doživotním senáto-

rem.
Filumena Marturano spojená s nea-

polským prostředím byla jednou z jeho 
nejpopulárnějších her. Na první pohled 
se proto může jevit jako poněkud lokál-
ní inscenace. Přes veškerou komiku se 
dotýkala i jevů soukromého života Italů 
svázaného tradiční katolickou morálkou 
v oblasti erotiky a manželství.

Příběh o nekonvenčním vztahu býva-

lé prostitutky Filumeny a bohatého ne-

apolského obchodníka Domenica, kde 
komické situace se často ředí dojetím, 
oslovil milióny diváků po celém světě.

Z webových stránek 
Agentury Harlekýn

zpracovala Z. Horní
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Markéta Prášková křtila své knihy

Jeden křest, čtyři knihy, zajímaví hosté 
a zcela zaplněný Rytířský sál světelské-

ho zámku, to byl báječný dvouhodinový 
pořad, během kterého pokřtila spisova-

telka Markéta Prášková z Dolní Březin-

ky svoji čtyřdílnou ságu plnou fantazie, 

určenou především mladým čtenářům 
od devíti let, Klobouky z Agarveny.

Je pravdou, že první dva díly Rodinné 
tajemství a Země čarodějů vyšly v na-

kladatelství Fragment již v letech 2007 
a 2008, ale až současné nakladatelství 
Grada vydalo kompletně všechny čtyři 
díly, když k těm prvním přibyly ještě díly 
Bílá věštba a Princezna a hvězda. K to-

muto počinu se vyjádřila šéfredaktorka 
nakladatelství Ivana Kočí, která byla 
jedním z hostů křtu. „Když jsem si pře-
četla Klobouky z Agarveny, zalíbily se mi 
natolik, že jsem podpořila jejich vydání 
a povedlo se nám to docela rychle. Vždyť 
těch 900 stránek ve čtyřech knihách bylo 
na světě za půl roku, od května do říj-
na letošního roku.“ Dalšími hosty byli 
starosta Světlé Jan Tourek, výtvarník 

Petr Kopl, který knihy ilustroval, a svě-

telský kněz P. Marek Marcel Šavel, jenž 
knihám požehnal. Všichni hosté přáli 
představeným knížkám zájem u čtená-

řů a shodně se vyznali z toho, jak jsou 
okouzleni nádherou Rytířského sálu, ve 

kterém se křest knížek konal. A kdo že 
byl kmotrem křtěných knížek? Byl to 
člověk, kterého pojí s autorkou dlouho-

leté přátelství, ředitel havlíčkobrodského 
gymnázia Hynek Bouchal. Ten se během 
pořadu projevil rovněž jako znamenitý 
moderátor, když dokázal Markétě Práš-

kové klást zajímavé otázky a ta na ně též 
zajímavě odpovídala, stejně jako na do-

tazy z publika. Všechny spisovatele by 
jistě potěšila slova pracovnice Městské 
knihovny Jiřiny Roženské, která během 
křtu oznámila, že Klobouky z Agarveny 
jsou rozpůjčovány a berou se na ně zá-

znamy. Nelze nezmínit hudební skupinu 
NaPrášky, která svým vystoupením při-
spěla k lesku celého večera.

Text a foto: jiv

Tip na knihu

Bohumil Doležal: „Karel Havlíček. 
Portrét novináře“ 
Havlíčkovská studie Bohumila Dole-

žala, předního politologa a komentátora 
veřejného života, není monografií, nýbrž 
sevřenou, aktualizující a čtivou esejí; 

Doležal se nesnaží přiblížit Havlíčkovo 
dílo jako celek, ale zaměřuje se na pět 
tematických okruhů: Havlíčkova kriti-
ka kýčovitého vlastenectví; Havlíčkovo 
pojetí obce; Havlíček a Rusko; Havlíček 
a český politický radikalismus; Havlíč-

kův Slovan. Jako charakteristické rysy 
Havlíčkova díla přitom Bohumil Doležal 
chápe demokratismus, politický realis-

mus a kriticismus.
Ani v knize věnované zdánlivě nespor-

né osobnosti českých dějin přitom Bo-

humil Doležal nezapře svou bytostnou 
kritičnost: Karla Havlíčka sice vidí jako 
zakladatele moderního českého politic-

kého myšlení a příklad novinářské po-

ctivosti a občanské statečnosti, zároveň 
jej však nijak neglorifikuje a zaobírá se 
i (ostatně nečetnými) stinnými stránka-

mi jeho díla. Přesto Doležal Havlíčkův 
odkaz hodnotí veskrze pozitivně a uka-

zuje, jak aktuální je Havlíčkovo myšlení 
i dnes, či spíše právě dnes. V tom ostatně 
spočívá další přínos Doležalovy knihy: 
autor se v ní – jakkoli spíše implicitně, 
skrze srovnání s érou Havlíčkovou – 
rovněž výmluvně vyjadřuje k současné 
české společnosti a její politické repre-

zentaci.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Víte, že…

…světelský smíšený pěvecký sbor Gau-

deamus se v neděli 13. října představil 
v evangelickém chrámu sv. Salvátora na 
pražském Starém Městě ve společném 
koncertě se známým salvátorským chrá-

movým sborem, vedeným regenschori 
Marií Žárskou? 

Na koncertě zazněly skladby nejrůz-

nějších hudebních období od renesance 
až po současnost. Společné pražské vy-

stoupení s uznávaným pěveckým tělesem 
v tomto krásném prostředí bylo další vy-

dařenou prezentací pěveckého sboru ze 
Světlé n. S. Sbormistr Jiří Trtík dodává, 
že Gaudeamus hledá pro svoji bohatou 
činnost nové členy sboru. Zájemci se mo-

hou přijít i nezávazně podívat na některou 
z pravidelných zkoušek sboru, které se ko-

nají každou neděli od 18:00 hod. v budově 
Základní školy Komenského. 

jiv (foto: archiv sboru)
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Pozvánka do městské knihovny

vzniku nového Japonska. Zároveň 
nás seznamuje s fascinující japon-

skou kulturou, náboženstvím a ži-
votem tradiční japonské rodiny.

Viewegh Michal
Můj život po životě 

 – Osmého prosince 2012 praskla 
Michalu Vieweghovi aorta. V ne-

mocnici ho půl hodiny marně oži-
vovali, pak se rozhodli pro operaci. 
Michal proti všem předpokladům 
nejen přežil, ale o necelý rok pozdě-

ji vydává novou knihu. Pokouší se 
v ní zachytit, jak vypadá život člo-

věka s poškozeným mozkem, člově-

ka, který by měl být šťastný, že žije.

Svěrák Zdeněk
Po strništi bos

 – Není to kronika jeho dětství ani 
jeho rodiny, chtěl, aby to byla krás-

ná literatura, a proto si i něco vy-

myslel. V knížce vypráví o tom, jak 
byl jako malý kluk přesazen z měs-

ta na venkov a co to udělalo s jeho 
duší. Je to on a není to on. Vznikla 
mozaika, v níž jsou některé kamín-

ky pravé a jiné přidané. Ale vy bys-

te neměli poznat, který je který.

Naučná literatura
Khegay Nuriya
Pletené čepičky pro malé človíčky 

 – 20 pletených dětských doplňků na 
motivy zvířátek… Nestačí vám na-

bídka obchodů pro děti a rádi byste 
jim pořídili něco netradičního a ná-

paditého, co nikdo jiný mít nebude? 
Upleťte svým nejmenším kouzelné 
čepičky, které nejen potěší, ale ješ-

tě udrží hlavu, ouška i krk v teple. 
Jsou praktické, měkké, originální 
a zábavné.

Kovařík Petr
Klíč k českým hřbitovům 

 – Netradiční kulturněhistorický 
průvodce po hrobech významných 
jedinců české historie a kultury 
i po významnějších hřbitovech či 
pohřebištích českých krajů. Po-

zornost je věnována především 
hrobům umělců, vědců, politiků 
a dalších historických osob i pří-
slušníků aristokracie. V té souvis-

losti jsou připomenuty i některé 
zahraniční osobnosti, které skon-

čily svůj život v Čechách a byly 
zde také pohřbeny. 

Forman Miloš
Co já vím?

  – Třetí, doplněné vydání slavné au-

tobiografie našeho nejúspěšnějšího 
flmového režiséra. Obě předcho-

zí vydání byla prvořadou literární 
událostí - a stejnou událostí bude 
i třetí, doplněné vydání, zachycující 
i události posledních režisérových 
let, jeho manželství s Martinou For-
manovou i jeho osmdesátiny.

Knihy pro děti a mládež
Milan Peter S.
Myšáci na první výpravě 

 – Myšáci Tomík a Otík jsou dva 
malí rošťáci, kteří bydlí s mamin-

kou a tatínkem za skříní v obýváku 
manželů Rambouskových. Podni-
kají různá dobrodružství. Nejradě-

ji by odcestovali a poznali zajímavá 
místa z celého světa. Jak asi dopad-

ne jejich první cestovatelská výpra-

va po velkém domě Rambousko-

vých? Jaké záhady se přihodí?

Rožnovská Lenka
Tatínku, nezlob! 

 – Všichni jistě vědí, kdo vynalezl 
žárovku nebo parní stroj. Víte ale, 
kdo vynalezl myšocink, bublihvízd 
nebo zježovač vlasů? Je to vynález-

ce inženýr František Všetečka. Pan 
Všetečka má všetečnou a, jak jinak, 
vynalézavou dceru Barušku. Když 
ti dva spolu něco vymýšlejí, je to 
trochu legrace, trochu dobrodruž-

ství a trochu katastrofa. 

Dvořáková Petra
Julie mezi slovy 

 – Desetiletá Julie to nemá vůbec 
jednoduché. Nedávno prožila roz-

vod rodičů, spolu se svou mladší se-

strou se pokouší sžívat s novou part-
nerkou svého otce a jejími dětmi 
a musí se vyrovnat s přestěhováním 
z Prahy na obyčejnou vesnici. Na 
pozadí příběhu malé Julie před čte-

nářem vyvstává jakýsi slovník poj-
mů, které ze světa dospělých mnoh-

dy nechtěně pronikají do světa dětí 
a mohou je stejně tak trápit, jako být 
zdrojem humorných okamžiků. 

Eva Kodýmová

Malá ukázka z knižních novinek 
Beletrie
Hosseini Khaled
A hory odpověděly

 – Román vypráví příběh sourozen-

ců rozdělených v dětství. Abdullah 
vyrůstá v chudobě afghánského 
venkova a nepřestává toužit po ztra-

cené sestře, zatímco Pari, která za-

pomněla, že měla nějakého bratra, 
vychovává bohatá rodina v Kábulu 
a Paříži. Na pozadí téměř šedesáti 
let afghánské historie se odehrává 
příběh lásky, ztrát i obětí. 

Sakamoto Miki
Cesta třešňových květů

 – Miki Sakamoto vypráví příběh 
neobyčejné ženy, své babičky Nao, 
jejíž životní cesta odráží všechna 
stadia vývoje Japonska - zánik tra-

dic na konci 19. století, porážku Ja-

ponců ve 2. světové válce a počátek 

25. ledna (sobota) od 15 hod. 
v divadelním sále

Cirkus plný loutek

Dvojice klaunů vám zábavnou formou 
předvede pestrou škálu loutkových umělců, 
kouzla a prvky magie. Diváci uvidí loutkářské 
technologie dávno zapomenuté i zcela nově 
objevené. K vidění budou: fakír a jeho dvě 
tanečnice, divocí psi, donský kozák, stepaři 
ze Skotska, krásná akrobatka, drezůra koní, 
žena zvedající těžká břemena, kouzelná 
bedna a další... Délka představení: 50 min.

Program je vhodný pro děti od 2 let.
Účinkují herci Divadla eMILLIon z Větrného 

Jeníkova.
Předprodej vstupenek od 6. ledna v TIC, 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Kulturní zařízení KyTICe 
připravuje
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Třináctiletá Christine Mader z Horního Rakouska, která byla v loňském roce vybrána 
jako dítě Betlémského světla 2012. Vlevo dole je speciální kahan pro převoz plamínku 

zapáleného v Betlémě. Především z bezpečnostních důvodů se v letadle světlo 
přepravuje z Betléma do Vídně ve speciálním pouzdře.

...Tradice Betlémského světla

Ve Vídni ve Votivním kostele na Roo-

seveltplatz převezmou v sobotu 14. pro-

since skauti z celé Evropy při ekumenic-

ké bohoslužbě Betlémské světlo, aby jej 
šířili do dalších zemí. Budou tam i br-
něnští skauti, kteří ten plamínek sym-

bolizující přátelství, lásku a naději při-
vezou k nám do republiky do brněnské 
katedrály sv. Petra a Pavla. 

Následující sobotu, tedy 21. Prosince, 
bude plamínek, zažehnutý až v dalekém 
Betlémě, za spolupráce dalších skautů 

rozvážen vlaky po celé naší vlasti. Od 
toho dne bude Betlémské světlo, tak jako 
každoročně, hořet až do Štědrého večera 
na světelském nádraží, kde si ho budou 
moci opět připálit všichni zájemci a od-

nést si jej domů nebo jím obdarovat své 
přátele a blízké. 

Ten malý plamínek na našem štědro-

večerním stole by měl symbolizovat spo-

jení všech lidí dobré vůle na celém světě 
a připomenout nám všem, že Vánoce ne-

jsou jen bohatě prostřený stůl, hromady 
dárků pod stromečkem, či pozlátko vá-

nočních ozdob.
Text: jiv

Rybovy varhany

Zdravím všechny ctitele hudby Jakuba 
Jana Ryby do Světlé nad Sázavou. Rád 
poskytuji fotografii varhan v kostele Po-

výšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, 
na které hrával Jakub Jan Ryba. 

S pozdravem
Hubert Hoyer, předseda Společnosti 

Jakuba Jana Ryby
www.jakubjanryba.cz

Vánoce



Vánoční luštění pro děti

K Vánocům neodmyslitelně patří dárky. I my jsme si pro 
vás, milé děti, nějaké připravili. Ovšem musíte si o ně zasou-

těžit. Máte před sebou dvě překážky. Musíte úspěšně vyluštit 
Světelské letopočty a Osmisměrku. 

Dostanete tak dvě části tajenky, jejíž znění pak napíšete na 
Odpovědní lístek. Ten musíte stihnout odevzdat do 20. pro-

since v Turistickém informačním centru (přízemí budovy 
městské knihovny). 

Ze správných luštitelů bude pak vylosována pětice výher-
ců knižních odměn.



Odpovědní lístek

Osmisměrka Světelské letopočty Jméno a příjmení Telefon
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Dny otevřených ateliérů

Dny otevřených ateliérů je unikátní 
akce nabízející zájemcům nejenom spatřit 
umělecká díla a místa, kde se rodí, ale pře-

devším navštívit jejich tvůrce, sledovat je 
při práci, ptát se jich a rozmlouvat s nimi. 
Akce je přínosná oboustranně, neboť pro 
mnoho kumštýřů je to další způsob, jak 
nabídnout svá díla k prodeji. Nezřídka se 
pak stává, že si návštěvník některý výtvor 
zakoupí nebo pro začátek jenom naváže 
s umělcem kontakt. 

Několik možností návštěvy ateliérů se 
nabízelo i ve Světlé a nejbližším okolí. Já 
jsem si vybral dva: Ateliér D Jiřího Dou-

chy a kamenickou dílnu Jaroslava Fiegera.

Jiří Doucha (*1952) absolvoval sklářské 
učiliště ve Světlé n. S. a poté sklářskou prů-

myslovku v Železném Brodě. Vrátil se do 
Světlé, ale práce ve sklárnách ho neuspo-

kojovala, začal se zabývat broušením břid-

lice a té se věnuje už téměř pětadvacet let. 
V ulici Na Hrázi, kde bydlí, si zřídil dílnu 
i ateliér, v němž mohou návštěvníci vidět 
výsledky jeho práce – skulptury, plastiky, 
reliéfy v rámu, hodiny, vázy i drobnější 
šperky. Všechno z různých druhů brou-

šené břidlice – české, španělské, brazilské, 
indické a čínské břidlice.

Kameník Jaroslav Fieger (*1962) má 
svou dílnu v Nádražní ulici v areálu bý-

valého kamenického závodu Antonína 
Podpěry. Nejprve se na Lipnici vyučil 
kameníkem a po maturitě na SPŠ kame-

nické v Hořicích absolvoval doplňkové 
pedagogické studium. Pracoval jako mistr 
odborného výcviku a později jako vedou-

cí dílen v Kamenickém učilišti na Lipnici, 
od roku 2007 je „na volné noze“. Jeho díly 
jsou návrhy a realizace zahradních i byto-

vých doplňků z kamene, krby, náhrobky, 

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

Ze čtrnáctideníku LÍPA – ABC žen, dívek a čsl. rodin z roku 1931

Již potřetí se o prvním říjnovém ví-
kendu konala akce Dny otevřených ate-
liérů. Do prvního ročníku se přihlásilo 
na 50 ateliérů, v loňském roce už to byla 
stovka a letos se ateliéry a dílny na Vy-
sočině otevřely na 130 adresách a jejich 
návštěvníkům se představila díla téměř 
dvou stovek výtvarníků a uměleckých 
řemeslníků.

Jiří Doucha ve svém ateliéru
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plastiky, tesání písma, opravy kamenných 
památek, ale i drobné dárkové předměty, 
které potěší. Zálibou je experimentální ar-

cheologie, výroba kamenných mlýnků na 
obilí a sekeromlatů z období eneolitu.

Text a foto: Jaroslav Vála

Poděkování voličům

Zdařilý předvolební mítink KSČM 
(23. 10.), který vzbudil zájem obča-

nů, bezpochyby předznamenal volební 
úspěch naší strany. S 19,5 % z celkové-

ho počtu odevzdaných hlasů se umístila 
jako druhá, s malým odstupem za vítěz-

nou sociální demokracií. 
K dobré úrovni našeho mítinku při-

spěl projev předsedy poslaneckého 
klubu KSČM Pavla Kováčika, v němž 
oznámil naše hlavní programové body 
pro další volební období. Podobně vy-

stoupil i kandidát z našeho okresu Mi-
lan Plodík. Program moderovala „dvoj-
ka“ z naší kandidátky Helena Vrzalová 
způsobem srovnatelným s profesionály. 
Koncertovala oblíbená Lesanka, při níž 
se i tančilo.

Vážení spoluobčané, naše strana Vám 
děkuje za Vaše hlasy. Přispěli jste k ce-

lorepublikovému postavení KSČM, kte-

rá jediná z tradičních parlamentních 
stran posílila (14,91 %, 33 poslaneckých 
mandátů z minulých 26). Naši poslanci, 
jimž jste své hlasy svěřili, tvoří jednoli-
tý, odborně zdatný a spolupracující ko-

lektiv, který Vaši důvěru nezklame.
Výbor ZO KSČM

Světlá n. S.

Lyžaři z Kadlečáku před sezonou

Téměř každou podzimní sobotu brigád-

ničili členové Lyžařského klubu Kadlečák 
při přípravách svého areálu na nadcházející 
lyžařskou sezonu, která bude již třicátou 
čtvrtou. Ty tam jsou časy, kdy čekali, až 
napadne přírodní sníh, a ten potom ušla-

pávali po celé sjezdovce vlastními lyžemi. 
Dnes mají na Kadlečáku dvě mobilní děla 
pro výrobu technického sněhu a ke každo-

denní úpravě svahu jim slouží sněžný skútr 
a rolba. Po několik let je nedílnou součás-

tí sjezdovky nad městem osvětlení, které 
umožňuje stále atraktivní večerní lyžová-

ní. Výhodou je poloha sjezdovky, která je 
směrována na severozápad a tak při vyš-

ších teplotách sníh tolik neutíká. Stejně tak 
parkoviště s dostatečnou kapacitou přímo 
u sjezdovky přispívá k její oblibě. O někte-

rých novinkách z příprav na sezonu infor-
moval předseda klubu Jaroslav Kaiser. 

„Plánů jsme měli hodně, ale vše je podří-
zeno finančním možnostem, proto musíme 
pracovat postupně. Stále se nám ještě ne-
podařilo nastřádat tolik korun, abychom 
mohli zastřešit sklad pro veškerou naši 
techniku. Ale dokázali jsme vyměnit umělé 
osvětlení, které přispěje k většímu komfor-
tu a bezpečnosti tolik oblíbeného večerní-
ho lyžování. K tomu jsme využili vyřazená 
osvětlovací tělesa ze starého zimního sta-
dionu v Pěšinkách. Proběhla generální 
oprava převodovky vleku a velké údržby 

se dočkala obě sněhová děla, novým vrtem 
byly posíleny zásobníky vody pro umělé za-
sněžování. Tak jako před každou sezonou 
jsme byli nuceni posekat celou sjezdovku 
a zbavit ji náletových dřevin, na přístupo-
vé cestě k dolní stanici vleku jsme vysázeli 
mladé stromky. O výši jízdného pro nastá-
vající sezonu jsme se ještě nedohodli, ale 
jisté je, že provoz dětského vleku bude stále 
zdarma, a pokud napadne dostatek přírod-
ního sněhu, budeme upravovat v okolí Ka-
dlečáku běžecké stopy. Naše činnost se ne-
obejde bez pomoci zvenčí, proto bych chtěl 
touto cestou poděkovat všem, kteří nám 
pomohli. Jsou to: město Světlá n. S., TBS 
Světlá nad Sázavou, Kovofiniš p. Novotný, 
BGS Biogas, Všekov Dolní Město, Zemní 
práce Václav Remar, JOCHOVO Svět-
lá n. S., PM Plast Petr Mikeš a MONTRAZ 
Dolní Březinka.“

Text a foto: jiv

DiaKoutek

Vážení čtenáři,
píši tyto řádky bezprostředně poté, co 

jsem se vrátila ze Dne diabetu, celoden-

ní akce pořádané pobočkou Svazu dia-

betiků v Havlíčkově Brodě ve spolupráci 
s havlíčkobrodskou nemocnicí.

Jako pokaždé při takovéto příležitosti 
mám i dnes radost z toho, kolik prospěš-

ného se dá udělat „na koleně“, s mini-
málními náklady, za pomoci ochotných 
a dobrosrdečných lidí. Už podruhé nám 
městští zastupitelé pro akci zapůjčili 
prostory Staré radnice, krajská knihov-

na promítací techniku, na městském 
úřadě zaměstnanci ochotně kopírovali 
programy a naváděcí šipky, kolegové 
lékaři vypracovali a přednesli velmi 
pěkné přednášky, sestřičky, personál 
nemocniční lékárny i zástupci Tyflocen-

tra se celý den věnovali návštěvníkům, 
Mgr. Macek i žáci ZUŠ přispěli krásnou 
hudbou k pohodové atmosféře, fotogra-

fové – amatéři statutem, ale téměř profe-

sionálové výkony – se starali, aby na 

Návštěvníci Dnů otevřených ateliérů u Jaroslava Fiegera
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TIC obdrželo certifikát kvality

V roce 2012 probíhal v turistických 
informačních centrech po celé repub-
lice tzv. mystery shopping neboli uta-
jené návštěvy hodnotící kvalitu obslu-
hy pracovníků. Turistické informační 
centrum ve Světlé n. S. prospělo v této 
kontrole velmi dobře. Získali jsme 
98 % kvality. Ztrátu 2 % způsobilo 
chybějící značení k turistickému in-
formačnímu centru. Ve všech ostat-
ních parametrech jsme prospěli na 
100 %.

Asociace turistických informačních 
center ČR (A.T.I.C. ČR) spustila na jaře 
letošního roku Jednotnou klasifikaci tu-

ristických informačních center ČR, do 
které se během pouhých čtyř měsíců 
přihlásilo více než 250 subjektů turistic-

kých informačních center.
V první červnové vlně udělalila cer-

tifikační komise certifikát 75 TIC, při-
čemž certifikací neprošlo šest subjektů. 
Do dalšího jednání certifikační komise 
bylo zkontrolováno více než 170 TIC, 
z nichž 149 bylo projednáno certifikační 
komisí dne 10. září. Výsledkem je udě-

lení certifikátu dalším 127 subjektům, 
mezi kterými je i naše turistické infor-
mační centrum.

Celkem 21 turistických informačních 
center nebylo certifikováno. Důvodem 
bylo odhalení různých nedostatků, jako 
například neevidování návštěvnosti, 
chybějící vlastní elektronická databáze 

nebo označení TIC oficiálním logem 
bílého „i“ v zeleném poli na homepage 
vlastních webových stránek, atd. 

Neúspěšní žadatelé mají možnost své 
nedostatky odstranit nejpozději do čtyř 
měsíců od provedené kontroly. Sub-

jektům, které byly certifikační komisí 
schváleny, byl udělen certifikát s vyzna-

čením třídy A, B nebo C (viz obrázek) 
a potvrzující známka, kterou návštěv-

níci certifikovaného turistického infor-
mačního centra naleznou v blízkosti 
vstupu do TIC.

Jaroslav Vála

Vzpomínka

Do našeho života lidé vstoupí 
a doprovází nás určitou chvíli. 

Někteří navždy zanechají své stopy 
v našich srdcích a zůstanou 

s námi napořád.
Drahá Helenko, děkujeme Ti za léta, 

která jsme s tebou mohli prožít.

Oznamujeme všem přátelům 
a známým, že nás náhle opustila 

naše milovaná dcera, neteř 
a hodná kamarádka

sl. Helenka Plačková

Zemřela ve věku nedožitých 50 let 
22. října 2013.

Nikdy nezapomenou: maminka, teta 
Dana, strýc Václav a Štěpničkovi 

s rodinou.

Zároveň velký dík obvodní lékařce 
MUDr. Brhelové za mnohaletou 

péči a velmi lidský přístup 
k Helence.

akci zůstala i nějaká trvalá památka, 
a všichni pracovali pro druhé bez náro-

ku na honorář. Naopak mnoho sponzo-

rů finančně či materiálně ke zdaru akce 
přispělo.

Radost mám i z toho, že návštěvníci 
vyjadřovali spokojenost s náplní a for-
mou přednášek i doprovodným progra-

mem. Problémy se vyskytly jen drobné 
a většinu z nich se dařilo rychle vyřešit. 
Jediné, co se vyřešit zcela nepodařilo, 
bylo problematické fungování plošiny 
pro vozíčkáře, kterou se nám z manžel-
ského páru z Jihlavy, který na Den dia-

betu přijel, podařilo přepravit do před-

náškového sálu v prvním patře pouze 
ráno pána, a manželku, která přijela po 
obědě, už plošina vyvézt zarputile od-

mítala, i když veškerý personál krajské 

knihovny byl velmi ochotný a snažil se, 
co mohl, techniku jsme prostě nepře-

mluvili. Snažili jsme se tedy „nosit Mo-

hameda k hoře“ a zmeškanou přednášku 
zájemkyni vozíčkářce pošleme pomocí 
internetu.

Účast rozhodně ne hojná pro mě není 
překvapením. Pokud taková akce s do-

statečnou propagací předem ani v dru-

hém ročníku konání nepřitáhne více 
než desítky zájemců z okresu, kde musí 
být podle dat o epidemiologii cukrovky 
10 000 diabetiků minimálně, ten zájem 
o takovéto akce prostě i není a nemá asi 
smysl pořádat další ročník. I Svaz diabe-

tiků v Havlíčkově Brodě zřejmě ukončí 
činnost. Důvodem menším je nový ob-

čanský zákoník, který přináší některé 
změny ve způsobu fungování podob-

ných veřejně prospěšných organizací, 
tyto s sebou nesou určité, ale nikoli ne-

řešitelné problémy. Důvodem hlavním je 

ale vzrůstající pocit těch, kdo s činností 
pobočky mají nejvíc práce, že o tu práci 
vlastně nikdo nestojí. Důvody mohou být 
různé, vyšší vytíženost mladších diabe-

tiků, zhoršující se zdravotní stav těch 
starších, masové rozšíření jiných druhů 
sdílení informací i společenských akti-
vit. Myslím, že dobro se nemá páchat. Je 
také možné činnost organizace přerušit 
a vyčkat, pokud by se zájem ukázal, je 
možno občansky prospěšné sdružení 
opět založit.

I já musím své aktivity trochu omezit, 
přibývá trochu let a ubývá trochu zdraví. 
Tento článek pro Světelský zpravodaj je 
proto poslední v řadě. 

Všem čtenářům děkuji za trpělivost, 
přeji hodně osobního štěstí a pohody, 
krásný závěr roku i vánoční svátky a do 
nového roku co nejpevnější zdraví.

MUDr. Eva Pěkná, diabetolog



strana 27 prosinec 2013 Světelský zpravodaj

Tříkrálová sbírka

Tak jako každý rok i v roce 2014 se 
v našem městě uskuteční celorepubli-
ková sbírka pořádaná Charitou Havlíč-

kův Brod ve spolupráci s farností Svět-

lá nad Sázavou. V sobotu 4. ledna 2014 
i u vás možná zazvoní malí koledníčci 
za doprovodu dospělého a popřejí vám 
do dalšího roku štěstí, zdraví, dlouhá 
léta… 

Vaše finanční příspěvky budou rozdě-

leny na přímou pomoc potřebným a na 

koupi auta pro provoz sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi. Co si 
pod tím představit? 

Služby sociálně aktivizační služby 
jsou určeny rodinám s nezaopatřený-

mi dětmi, jejichž vývoj je ohrožený 
v důsledku dopadů nepříznivé sociální 
situace, kterou rodiče nejsou schopni 
překonat vlastními silami. Do těchto 
situací patří např. ohrožení sociálním 
vyloučením, ztrátou bydlení, nedostat-
kem finančních prostředků, dluhy. Pro 
rodiče je velmi obtížné samostatně za-

jistit péči o své děti, jejich pravidelnou 
školní docházku nebo přípravu do školy 
apod. Pomoc a podpora probíhá napří-
klad pomocí nácviku různých činností 
souvisejících s vedením domácnosti, 
rozvojem dětí, poskytováním informa-

cí a poradenstvím přímo v ohrožených 
rodinách.

Jana Ptáčníková

Modeláři vystavovali po třinácté

Předposlední listopadový víkend 
včetně pátku patřil v zasedací síni svě-

telské Uměleckoprůmyslové Akademie 

všem příznivcům leteckého modelářství. 
Modeláři z pěti spřátelených klubů zde 
vystavovali více než šest desítek nejrůz-

nějších létajících či plastikových modelů. 

Výstavu zejména v páteční dopole-

dne navštívilo několik stovek dětí zá-

kladních škol v doprovodu vyučujících, 

o víkendu též dospělí doprovázení sa-

mozřejmě svými ratolestmi. Jeden ze 
světelských nadšenců – filmařů v pátek 
natočil i pěkný klip, který je možno 

shlédnout na serveru YouTube. Sta-

čí zadat heslo Letecké modely Svět-
lá n. S. 2013. V neděli byly slosovány 
hlasovací lístky letošní ankety a opět 
většinu cen získala děvčata. Všem vý-

hercům gratulujeme. Dle počtu hlasů 
byl vcelku očekávaně jako nejatrak-

tivnější model vybrán hrdina akčního 
filmu Top Gun – maketa stíhacího le-

tounu F-14 Tomcat. 
Co pro diváky chystáme na příš-

tí rok? Pokud vše půjde podle plánů, 
chtěli bychom představit obří model 
stíhačky F-16 se skutečným tryskovým 
motorem v kontrastu s dvojplošníkem 
z první světové války. Dále chystáme 
workshop pro děti, kdy si budou moci 
po dvě odpoledne během výstavy při-
jít a sestavit pod vedením zkušeného 
modeláře jednoduchý model házecího 
kluzáku, který si poté odnesou domů. 
Nebude samozřejmě chybět oblíbená 
hlasovací anketa a ceny. A samozřejmě 
řada dalších rozličných modelů. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu 
v listopadu 2014. 

Světelští modeláři

Kvetoucí sakura

Polovina listopadu, měla by přijít zima, 
vždyť je po svatém Martinu, ale v Sá-

zavské ulici rozkvetla okrasná japonská 
třešeň sakura.

Text a foto: jiv
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Hokejisté na vítězné vlně

střelecky mužstvo v tu dobu táhli starší 
ostřílení hráči, oživení na ledě přinesli 
i ti mladší. Podle očekávání, po devíti 
odehraných zápasech soutěže byli nej-

produktivnějšími hráči týmu Jaroslav 
Žák, který v sedmi utkáních, ve kterých 
nastoupil, nasbíral 24 bodů za 13 vstře-

lených gólů a 11 asistencí, a druhý v po-

řadí Petr Včela s jedenadvaceti body za 9 
gólů a 12 asistencí z devíti utkání. Prá-

vem se tak hokejisté z Pěšinek po desíti 
kolech soutěže vyhřívali na čele tabulky 
se čtyřbodovým náskokem na druhou 
Chrudim, která měla o utkání více. 

Průběžné pořadí na čele tabulky KLM: 
1. HC Světlá n. S. 9 utkání, skóre 59:10, 
26 bodů. 2. HC Chrudim, 10 utkání, skó-

re 41:30, 22 bodů, 3. Spartak Choceň, 9 
utkání, 73:30, 21 bodů. V soutěži startu-

je lichý počet mužstev, proto ne všech-

na měla stejný počet odehraných utkání. 
Pro hráče je jistě potěšující návštěvnost 
na utkáních v Pěšinkách, například na 

derby s Chotěboří, které světelští vyhráli 
7:1, přišlo 450 diváků. 

Dosavadní účinkování mužstva v sou-

těži trenér Jan Krajíček zhodnotil slovy: 
„Nechci vyzdvihovat jednotlivce, muž-
stvo šlape jako celek, každý hráč v něm 
má svoji roli, kterou si plní a proto se 
nám zatím daří. Hráči, kteří se vrátili le-
tos zpět do mužstva nebo ti, kteří tu hrají 
prvním rokem, do mužstva zapadli a dali 
mu nový impuls, který tady již chyběl. 
Samozřejmě je začátek sezony a jak se 
říká, hokej se hraje až po Vánocích, tam 
se teprve ukáže síla mužstva.“

Text a foto: jiv

Hokejista Žák 
rekordmanem

Dvaatřicetiletý hokejista HC Světlá 
nad Sázavou Jaroslav Žák se 10. listo-

padu v utkání krajské ligy v Lanškrou-

ně, které hokejisté Světlé vyhráli 10:1, 
zařadil mezi legendy světelského hokeje. 
V tomto utkání dal čtyři góly a na další 
tři nahrál. Připsal si dalších sedm bodů 
a dosáhl tak nevídaných 302 bodů v tak 
zvaném kanadském bodování v krajské 
lize v dresu Světlé nad Sázavou, když 
mu k tomu stačilo 112 utkání. Dosáhl tak 
vynikajícího průměru 1,4 bodu na utká-

ní. Milé překvapení připravili Jaroslavu 
Žákovi členové fanklubu, když nechali 
zhotovit banner s nápisem: 

JARDA ŽÁK, 112 ZÁPASŮ V KLM 
= 302 BODŮ,

a ten v Pěšinkách při derby utkání 
s Chotěboří pověsili nad ledovou plo-

chu. Překvapený Jaroslav Žák přiznal, 
že o těch bodech sám nevěděl, že si nic 
nepočítá.

Text a foto: jiv

Jak si vede nováček fotbalového přeboru

Po čtyřleté pauze vstupovali světelští 
fotbalisté do krajského přeboru Vysoči-
ny v roli nováčka s pokorou. V I. A třídě 
hráli vždy na špici, ale tam byli soupe-

ři jiných kvalit, proto nevěděli, co je 
v nejvyšší krajské soutěži čeká. Koneč-

ný účet po posledním podzimním zápa-

se, ve kterém uhráli na domácím hřišti 
remízu 1:1 s Chotěboří, vyzněl pro svě-

řence trenéra Kafky docela dobře. 
V tabulce po šestnácti utkáních, když 

bylo již předehráno první jarní kolo, pa-

Znamenitě si vedli hokejisté HC Svět-
lá n. S. v krajské lize, kde v prvních de-

víti utkáních zatím neprohráli. I když 
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tří fotbalistům FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou 10. místo s vyrovnanou bilancí 
22 bodů za 6 vítězství, 4 remízy a 6 pro-

hraných utkání. 
V konečné podzimní tabulce zůsta-

lo za nováčkem přeboru šest mužstev. 
Zajímavé je též brankové skóre Světlé 
37:34. Co do počtu vstřelených branek 
je mužstvo čtvrté v tabulce, horší to je 
v tabulce obdržených gólů, v té patří 
Světlé třetí místo od konce. 

Nejlepším střelcem se podle očeká-

vání stal opět Miroslav Křikava, který 
se trefil šestnáctkrát a druhý nejlepší 
střelec mužstva Josef Štros dal 9 bra-

nek. A jak hodnotí podzim trenér muž-

stva Miloslav Kafka? „Když to vše 
shrnu, jsem s podzimní částí spokojen 
a hráčům patří dík za odvedené výkony. 

Stojící zleva: B. Císař, trenér M. Kafka, O. Machala, M. Karel, L. Rezek, M. Kafka 
ml., J. Štros, M. Náděje, M. Křikava, V. Čuřík, P. Čuřík. Dole zleva: vedoucí mužstva 

H. Štrosová, M. Muzikář, J. Pohnětal, P. Janota, P. Dvořák, J. Zimola,  
L. Vodička a T. Bárta

22 bodů je pro nováčka slušná vizitka 
a troufám si říci, kdyby nás v úvodu 
soutěže více podrželi brankáři, měli 
bychom asi o 6 až 8 bodů více. V závě-
ru soutěže nás ale Petr Janota párkrát 
podržel a naše výkony měly stoupající 
tendenci.“ 

Po odehrané podzimní části soutěže 
se sluší přidat několik nezbytných stati-
stických čísel ze zápisníku trenéra Ka-

fky. V podzimních šestnácti utkáních 
se na hřišti vystřídalo 20 hráčů, všech 
šestnáct odehrála šestice Rezek, Dvo-

řák, Pohnětal, Machala, Křikava a Štros. 
O zápas méně mají na svém kontě P. Ču-

řík, Vodička a Náděje. P. Janota stál 
v brance v deseti zápasech a obdržel 22 
gólů (dva z penalty), J. Zimola nastoupil 
do sedmi zápasů a dostal gólů 12. O 37 
branek v sítích soupeřů se podělilo osm 
střelců, Křikava jich dal 16 (je nejlep-

ším střelcem podzimu v soutěži), Štros 
9, Kafka, Machala a Pohnětal vstřelili 
3 a po jedné brance dali Císař, Valenta 
a Dvořák. 

Text a foto: jiv

To, že Sportovní centrum Pěšinky ve 
Světlé n. S. nežije pouze hokejem, po-

tvrdil například krajský bodovací turnaj 
nejmladšího žactva v ping-pongu (2003 
a mladší), který se hrál v sobotu 2. listo-

Pingpongové talenty

Česká asociace stolního tenisu uspořá-

dala v polovině září ve Vlašimi výběrový 
kemp projektu Hledáme budoucí olym-

pioniky pro talentované chlapce a dívky 
ročníků 2003 a 2004. Mezi účastníky 
kempu byli i dva zástupci světelského 
Oddílu stolního tenisu TJ Sklo Bohemia, 
devítiletý Filip Karel a o rok starší Dani-
ela Růžičková. Program tohoto soustře-

dění talentovaných hráčů byl zaměřen na 
různé herní činnosti, např. podání, zá-

kladní údery, zvládání koncovek setů, ob-

ratnost a nechyběly ani kondiční testy. Na 
základě herních a kondičních testů byli 
z tohoto srazu v 1. etapě projektu vybráni 
na další kemp do Vlašimi, který se usku-

tečnil 26. až 30. října již za účasti starších 
pingpongových nadějí, dva chlapci a šest 
dívek, mezi kterými byli opět Filip Ka-

rel a Daniela Růžičková ze Světlé nad 
Sázavou. Pro světelský ping-pong to je 
ocenění kvalitní práce s mládeží, na které 
se podílí vedle zkušených hráčů oddílu 
především trenérka Martina Hurníková.

Text a foto: jiv

Bodovací turnaj stolních tenistů ve Světlé

padu na pěti zelených stolech v herně od-

dílu stolního tenisu TJ Sklo Bohemia za 
účasti pětatřiceti chlapců a děvčat z celé 
Vysočiny. Pořádající oddíl reprezentova-

li Martin Bauer, Petr Dvořák, Filip Karel, 
Jakub Růžička, Marek Šimon a Danie-

la Růžičková. Nejprve se hrálo v sedmi 
skupinách systémem každý s každým 
a potom nejlepších šestnáct postoupilo 
do vyřazovacího turnaje, ve kterém se 
bojovalo o konečné umístění. Do nejlep-

ší šestnáctky se dostali tři zástupci Svět-
lé Karel, Růžičková a Šimon, všichni tři 
své skupiny vyhráli. Ostatní hráli soutěž 
útěchy. Domácí zástupci nakonec získali 
dvě medaile. Karel, který byl turnajovou 
jedničkou, celý turnaj vyhrál a Růžičko-

vá potvrdila bronzovou medailí pozici 
turnajové trojky. V semifinále podlehla 

Světeláci zleva: Marek Šimon, Filip Karel, 
Martin Bauer, Daniela Růžičková, 

Jakub Růžička a Petr Dvořák
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Vencálkovi z Nového Veselí, ale v utká-

ní o třetí místo dokázala porazit Kříže 
z Jemnice. Šimon byl v turnaji klasifiko-

ván na 5. až 8. místě, když ve vyřazo-

vacím turnaji prohrál ve čtvrtfinále s od-

dílovým spoluhráčem a vítězem turnaje 
Karlem. Navíc domácí Petr Dvořák vy-

hrál soutěž útěchy a v turnaji mu patřilo 
17. místo. Martin Bauer byl klasifikován 

na 21. – 24. místě a Jakub Růžička skon-

čil ve skupině hráčů na 25. až 32. místě.

Čtvrtfinále vyřazovací části: F. Karel – 
M. Šimon (oba Světlá n. S.) 3:0, N. Kříž 
(Jemnice) – Š. Šimek (Žďár n. S.) 3:2, 
D. Růžičková (Světlá n. S.) – J. Hájek 
(Humpolec) 3:1, L. Vencálek (Nové Ve-

selí) – J. Jirek (Žďár n. S.) 3:0.

Semifinále: F. Karel – N. Kříž 3:0, 
L. Vencálek – D. Růžičková 3:0. 

Utkání o 3. místo: D. Růžičková – 
N. Kříž 3:0

Finále: F. Karel – L. Vencálek 3:2
Finále útěchy: P. Dvořák (Světlá n. S.) 

– J. Hitzger (Havl. Brod) 3:1 
Text a foto: jiv
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Radostné vyšlápnutí do roku 2014
přejí
členové Klubu českých turistů Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou
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Hezké Vánoce 
a šťastný nový rok

přeje svým zákazníkům

nově otevřená prodejna 
pekařství „Na Špici“ Žleby

v Lánecké ulici čp. 60 
ve Světlé nad Sázavou
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PŘEDPLATNÉ 
CESTY VYSOČINOU

Od září 2013 znovu vychází Cesta 

Vysočinou – tradiční týdeník 

Havlíčkobrodska.

Předplatné (520 Kč ročně) a inzerci 

si můžete objednat 

na telefonu 602 767 252, 

 email: 

predplatne.cestavysocinou@seznam.cz
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Pekařství „Na Špici“ Žleby 
se sídlem Lánecká ul. 60, Světlá n. S.

Vás srdečně zve k příjemnému posezení u kávy, čaje… a k příjem-

nému nákupu pekárenských výrobků. 

Denně čerstvé pečivo, chléb – norský, ovesný, konzumní, škvarko-

vé placičky, preclíky, tyčky, pizza, svačinka, chlebíčková večka …

Ze sladkých výrobků Vám nabízíme bublaniny, chodské koláče, bu-

chtičky na šodó, ovocné koláče, řezy, vázané koláče a mnoho dalšího.

V úterý a pátek jsme naši nabídku rozšířili o zákusky z cukrárny Fa-

mily s možností objednávek. 

Každý čtvrtek jsme pro Vás připravili lahůdky Dušek – sekaná, chle-

bíčky, obložené vejce, houskové knedlíky…

Na veškerý sortiment přijímáme objednávky na vánoční svátky 

a těšíme se na Vaši návštěvu.

Prostor p
ro vaši  
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Přejeme Vám hezké Vánoce. Vaše redakce




