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Zasedání zastupitelstva 5. listopadu

Zastupitelstvo města Světlá n. S. na 
svém ustavujícím zasedání, které pro-

běhlo v sále Společenského domu, zvolilo 
nové vedení města.

Vážení čtenáři,
před několika lety jsme se v redakci 

rozhodli, že do každého čísla Světel-
ského zpravodaje zařadíme jako pra-

videlnou rubriku úvodník. Ten měl 
přinášet komentáře a zamyšlení nejen 
k zajímavým tématům a problémům 
města a jeho okolí, ale i k aktualitám 
současných dnů. Snažili jsme se, aby 
naše příspěvky byly obsahově pestré 
a přinášely i informační obohacení. Ra-

ději nepočítám, kolikrát jsme se s ko-

legou Honzou Práškem u jejich psaní 
vystřídali. I v lidském životě přicházejí 
různé změny a vše jednou končí. Takže 
také my jsme se rozhodli, že od prvního 
čísla roku 2015 se úvodník stane spíše 
nepravidelnou rubrikou, která dostane 
prostor tehdy, když se bude třeba věno-

vat něčemu výjimečnému a důležitému. 

Ono totiž psát úvodníky jen tak a hledat 
vždy něco zajímavého není vůbec jed-

noduché. Kdo to někdy zkusil, ví své. 
Tedy napsat se dá cokoliv, ale musí to 
mýt smysl, myšlenku, hlavu a patu a in-

formační hodnotu. Takže než čtenářům 
přinášet na začátek každého čísla něja-

ký text, jen aby v úvodníku něco bylo, 
to raději občas vytvoříme skutečně ade-

kvátní zamyšlení k tomu, co se u nás 
děje. Věřím, že s tímto naším názorem 
bude většina z Vás souhlasit a bude pro 
něj mít pochopení.

Otvíráte nyní poslední číslo roku 2014. 
Může to být jakési klišé, ale konstatova-

ní, že rok opět uběhl jako voda, je asi více 
než výstižné. Jaký byl, to budeme prav-

děpodobně všichni bilancovat v průběhu 
svátků, kdy bude konečně dlouho očeká-

vaný prostor na chvíli zastavit naše hek-

tické životní tempo, trošku vydechnout 
a věnovat se rozjímání. Když si k tomu 
rozjímání třeba i na chvilku otevřete náš 
zpravodaj, budeme rádi, neboť se tím 
naplní smysl naší práce – přinášet vám 
zpříjemnění běžného života.

Pro sváteční náladu jsme se snažili 
alespoň část tohoto čísla provést ve vá-

nočním duchu a pomoci Vám navodit tu 
správnou atmosféru.

Věříme, že si všichni nadcházející ob-

dobí vánočních svátků užijete v pohodě 
rodinného kruhu, a ten následující rok 
pro nás bude minimálně stejně tak příz-

nivý, jako byl letošní. A když bude jen 
o trochu příznivější, tím lépe.

Všem přejeme hlavně pevné zdraví 
a pohodu, to ostatní snad přijde samo.

Jménem redakce
-mš-
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Z obsahu

Starostou města byl zvolen Jan Tourek 
(KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti), mís-

tostarostou Josef Hnik (Pro Světelsko). 
Do sedmičlenné rady města byli dále 
zvoleni: Lenka Arnotová (Nezávislí), 
František Aubrecht (KDU-ČSL a Nezá-

vislí kandidáti), Jana Holoubková (Pro 
Světelsko), Jan Prášek (KDU-ČSL a Ne-

závislí kandidáti) a Tomáš Rosecký (Pro 
Světelsko).

Zastupitelstvo města také zřídilo kon-

trolní a finanční výbor. Předsedou kont-
rolního výboru byl zvolen Jaroslav Zmek 
(KSČM), předsedkyní finančního výbo-

ru pak Lenka Arnotová (Nezávislí). Zvo-

lení členů obou výborů proběhne na dal-
ším zasedání zastupitelstva města, které 
se uskuteční dne 10. 12. 2014.

Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ
Foto: Jaroslav Vála

Zleva místostarosta Josef Hnik, starosta Jan Tourek, předsedkyně volební komise  
Jana Myslivcová a člen volební komise Vlastimil Špatenka

Celkový pohled do sálu
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Cyklostezka ul. Sázavská  

– ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou
Dne 17. listopadu byla dokončena vý-

stavba cyklostezky, úsek ulice Sázavská 
– Jelenova. Jedná se o další úsek stezky 

pro pěší a cyklisty o délce 456,6 m a šíři 
3 m, s povrchem z asfaltobetonu. Začá-

tek cyklostezky je v ulici Sázavská, kde 
je napojena na stávající cyklostezku 
vybudovanou v roce 2012 u řadových 

Na okraj voleb

Především velké poděkování voličům 
KSČM, kteří svými hlasy přispěli ke 
čtyřem mandátům pro naši stranu a tím 
k našemu důstojnému místu v městském 
zastupitelstvu. Jejich důvěru nezklame-

me.
Respektujeme obsazení obou hlav-

ních funkcí v čele města představiteli 
subjektů, které získaly ve volbách prv-

ní a druhé místo. Nesouhlasíme však se 
složením městské rady. V zájmu dobré-

ho chodu v řízení města jsme ve svém 
předvolebním prohlášení navrhovali při-
hlédnout při skladbě rady k získaným 
hlasům a počtu mandátů. KSČM získala 
ve volbách třetí místo (17,62 %), její vo-

liči však v radě zastoupení nemají. Mís-

to tolerance a poměrného zastoupení se 
tedy uplatnila obvyklá ideologická před-

pojatost a známé heslo „svůj k svému“.
I přes nespokojenost se složením měst-

ské rady ubezpečujeme občany, že bude-

me v zastupitelstvu podporovat vše, co 
konvenuje s naším volebním programem 
a co povede ke zlepšení podmínek života 
v našem městě.

Závěrem si dovolujeme popřát obča-

nům města Světlá nad Sázavou klidné 
Vánoce a do nového roku 2015 všechno 
dobré.

Zastupitelé za KSČM

Z finančního odboru

Výše poplatku za komunální odpad 
v roce 2015

Stejně jako letos, i v příštím roce 2015 
budou obyvatelé s trvalým pobytem ve 
Světlé n. S. a majitelé staveb sloužících 
k individuální rekreaci za svoz komu-

nálního odpadu platit 540 korun. Výši 
poplatku schválilo na svém zasedání 
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou 
dne 17. 9. 2014. Splatnost poplatku za rok 
2015 je stanovena na 31. březen téhož 
roku. Od roku 2013 musí být zpoplat-
ňováni i cizinci s přechodným pobytem 
delším než 3 měsíce, dále domy a byty, 
kde dosud nebyl nikdo přihlášen, a to 
poplatkem za 1 osobu.

Výpočet výše poplatku vychází podle 
zákona z údajů roku 2013. V tomto roce 
byly celkové náklady na komunální od-

pad (tříděný i separovaný) 5 609 tis. Kč. 
Z toho náklady na sběr, svoz a uložení 
netříděného komunálního odpadu činily 
3 557 tis. Kč a ostatní náklady (sběrný 
dvůr) byly 2 051 tis. Kč. Na místním po-

platku se každoročně vybere asi 3 500 tis. 
Kč, to znamená, že město v roce 2013 
doplácelo na systém ze svého rozpočtu 
asi 2 009 tis. Kč.

Celkové náklady na komunální odpad 
(tříděný i netříděný) na počet poplatní-
ků v roce 2013 (6 741 obyvatel a cizinců 

s trvalým pobytem + 185 rekreačních 
objektů) na rok 2013 činily 809 korun na 
osobu a rok.

Odhad výše nákladů na komunální 
odpad v roce 2015 je vyšší z různých 
důvodů (např. vyšší ceny vstupů), proto 
i odhad nákladů na jednoho obyvatele 
v roce 2015 je vyšší a pohybuje se oko-

lo 913 Kč na jednoho obyvatele. Rozdíl 
mezi schválenou sazbou poplatku a ná-

klady na komunální odpad uhradí město 
ze svého rozpočtu.

Výše poplatku je stanovena ve vyhláš-

ce města č. 3/2014, která upravuje zpo-

platnění nakládání směsným komunál-
ním odpadem od občanů.

Poplatek lze uhradit dvěma způsoby. 
Při převodu na účet městského úřadu  
(č: 19-0002621521/0100) je nutné vždy 
uvádět správný variabilní symbol poplat-
níka. V případě nesprávného variabilního 
symbolu nemůže být platba zaúčtována 
a poplatek bude považován za neuhra-

zený. Informace o variabilních symbo-

lech bude poskytnuta na telefonním čísle 
569 496 632, případně dotazem na e-mai-
lové adrese vankatova@svetlans.cz. Dru-

hou možností úhrady je složení hotovosti 
na pokladně městského úřadu.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

garáží a pokračuje podél řeky Sázavy 
směrem k účelové komunikaci v ul. Je-

lenova. Stávající účelová komunikace 
v ul. Jelenova zůstává zachována ve stá-

vajícím dopravním režimu, povrch nebyl 

rekonstruován. Součástí akce byla i re-

konstrukce příjezdové komunikace k te-

nisovému areálu v délce 163 m a zpevně-

ných ploch u tenisových kurtů. V rámci 
stavby bylo v celém úseku podél účelové 

komunikace a cyklostezky vybudováno 
veřejné osvětlení. Zhotovitelem stavby 
byla firma Tost.cz, s. r. o., z Ledče nad 
Sázavou. 

Investiční náklady na výstavbu celé 
stavby byly 5 771 700 Kč, z toho inves-

tiční náklady na výstavbu cyklostezky 
byly 4 419 449,72 Kč a investiční nákla-

dy na rekonstrukci příjezdové komuni-
kace k tenisovému areálu a zpevněných 
ploch byly 1 352 250,28 Kč. Na stavbu 
cyklostezky získalo město dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 1 973 000 Kč. 

Ing. Vladimíra Krajanská 
vedoucí OMIRR
Foto: Jiří Víšek
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Dvě výročí

V pondělí 27. října, v předvečer vý-

ročí založení státu, položili starosta Jan 
Tourek a ředitelka ZŠ v Komenského 
ulici Jana Myslivcová věnec k památní-
ku obětem světových válek. 

Dne 14. listopadu uctili starosta Jan 
Tourek a místostarosta Josef Hnik Den 
boje za svobodu a demokracii položením 
květin k pamětním desce na budově rad-

nice.
Foto: J . Borek a Z . Horní

Z odboru správního, školství a živnostenského

Vítáme občánky
Jedním se slavnostních aktů, které 

pořádá město Světlá n. S. několikrát do 
roka, je vítání narozených občánků. Ví-
tání se může zúčastnit každý občánek, 
který má trvalé bydliště na území města 
Světlá nad Sázavou nebo v jeho místních 
částech. Slavnostní akt probíhá v obřad-

ní síni městského úřadu za účasti jedno-

ho ze zastupitelů a ceremoniářky.
Na základě vyplněné přihlášky, kte-

rá je zveřejněna na stránkách města 
www.svetlans.cz ve formulářích odbo-

ru správního, školství a živnostenského, 
případně si ji lze vyzvednout osobně 
v kanceláři č. 217 u sl. Křížkové, kam 
ji také vyplněnou odevzdáte, obdrží ro-

diče pozvánku k vítání, kde je uvedeno 
datum a čas konání.

Město Světlá n. S. dává každému mi-
minku finanční dar v hodnotě 1 000 Kč 
formou certifikátu u peněžního ústavu. 
Slavnostní okamžik Vám budou připo-

mínat fotografie, které zajišťuje pan Jiří 
Víšek, a rodiče je obdrží zdarma.

Každé vítání občánků je zpestřeno 
vystoupením dětí z mateřských škol. 
Většinou dochází k střídání školek, ov-

šem letos se nám nepodařilo tuto tradici 
udržet. Chtěla bych zde poděkovat sou-

kromé mateřské škole Bambino, v. o. s., 
která v letošním roce se svými progra-

my zajišťovala všechna vítání a svými 
krásnými vystoupeními potěšila zúčast-
něné.

Alena Křížková, DiS.
úředník OSŠaŽ

Z odboru sociálních věcí

Případové konference jako nástroj 
sociálně-právní ochrany dětí
Případová konference je jednou z me-

tod sociální práce. Obecně se jedná 
o společné jednání všech osob, kterých 
se daná věc dotýká, nad konkrétním 
problémem. Cílem je nalézt optimální 
řešení situace dítěte a jeho rodiny.

Novela zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí (dále jen SPOD) účinná od 
roku 2013, uložila orgánům SPOD, což 
je i Městský úřad Světlá nad Sázavou, 
uspořádat případovou konferenci po-

vinně v některých závažných případech 
ohrožených dětí. Může se jednat napří-
klad o situaci před podáním návrhu na 
nařízení ústavní výchovy u nezletilého 
dítěte. Vhodné je zvolit tento nástroj 
i v některých jiných případech, např.: 

• u dlouhodobých rodičovských 
sporů,

• u problematických styků nezletilé-

ho dítěte s odloučeným rodičem,
• při hledání možnosti umístit dítě 

v příbuzenské náhradní rodině,
• při řešení problémů zanedbáva-

ných dětí nebo dětí s opožděným 
vývojem,

• při nedostatečném plnění jiných 
povinností rodičů, vyplývajících 
z rodičovské odpovědnosti,

• při složitých případech náhradní 
rodinné péče nepříbuzenské.

K řešení konkrétního problému ohro-

ženého dítěte pak může orgán SPOD 
přizvat kromě rodičů a dítěte, které je 
schopno formulovat svá přání a vyjád-

ření, např. také jiné blízké osoby dítě-

te, praktického lékaře pro děti a dorost, 
ředitele dětského domova, třídního 
učitele nebo výchovného poradce školy, 
starostu obce, zástupce sociálních slu-

žeb, apod.
Podstatné je, že všechny tyto osoby 

jsou seznámeny s povinností zachová-

vat mlčenlivost o skutečnostech, se kte-

rými se na tomto setkání seznámí. Záva-

zek mlčenlivosti podepisují na začátku 
jednání a současně obdrží i písemné 
ponaučení o mlčenlivosti a případných 
sankcích za její porušení. Odmítnutí 
podpisu závazku mlčenlivosti znamená, 
že se tato osoba nemůže zúčastnit další-
ho průběhu jednání.

Případovou konferenci vede a disku-

zi řídí moderátor (facilitátor, usměrňo-

vač diskuze). Jedná se o činnost velice 
náročnou, a proto Městský úřad Světlá 
nad Sázavou, odbor sociálních věcí, vy-

užívá spolupráce s občanským sdruže-

ním TreMediaS Třebíč. Naše případové 
konference vede zkušená moderátorka 
Mgr. Marie Linhartová. Výhodou je, že 
tato pracovnice je profesí etopedkou 
(specialista na poruchy chování) s dlou-

holetou praxí a při jednání může ve 
vhodných okamžicích vystoupit z role 

moderátorky a osvětlit rodičům pro-

blém při výchově dítěte z pohledu své 
odbornosti.

Z průběhu případové konference je 
pořizován protokol se stanovením kon-

krétních úkolů a termínů plnění, o jehož 
kopii může každý účastník konference 
požádat.

Oprávnění svolat případovou kon-

ferenci má orgán SPOD. Pokud by ale 
rodiče, jiné osoby odpovědné za výcho-

vu dítěte, nezletilé dítě nebo jiná osoba 
dítěti blízká cítili, že by složitá situace 
ohroženého dítěte měla být projedná-

na na případové konferenci, mohou 
se obrátit na Městský úřad Světlá nad 
Sázavou, odbor sociálních věcí – kanc. 
č. 301-303, 2. patro.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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Nový rýpadlo-nakladač v TBS

TBS Světlá nad Sázavou, p. o., v rámci 
své činnosti provádí drobné stavební prá-

ce, terénní úpravy, opravy a rekonstrukce 
komunikací a chodníků a další práce, pro 
které je potřeba stavební technika.

Pro zlepšení a zproduktivnění těchto 
prací organizace rozšířila svůj vozový 
park o nový rýpadlo-nakladač Komatsu 
WB 93 R, které nahradí 18 let starý stroj 
Komatsu WB 98 A.

Srdcem nového rýpadlo-nakladače je 
nízkoemisní přeplňovaný diesel motor 
s výkonem téměř 74 kW. Řazení je řeše-

no automatickým elektronickým systé-

mem, pojezdová rychlost stroje je 40 km/
hod. Rýpadlo-nakladač dále disponuje 
komfortním řízením, jemným a přesným 
joystickovým ovládáním stroje při výbor-
ných parametrech rypných a zdvihových 
sil a rychlosti pracovního cyklu. Nová 
kabina s výrazně větším vnitřním prosto-

rem, zvětšenou prosklenou plochou a lep-

ším výhledem, novým interiérem ve stylu 
osobních aut a moderním řešením ovlá-

dacích kontrolních prvků zpříjemní práci 
obsluze. Konstrukčně nový je přední na-

kládací výložník, jenž poskytuje výborné 
nakládací parametry a současně zajišťuje 
paralelní zdvih pracovního zařízení, ze-

jména paletizačních vidlí. Podkopové za-

řízení je vybavené tzv. offsetovým výlož-

níkem, umožňujícím natočení podkopové 
násady a lžíce mimo osu podkopu. Dále je 
tento stroj vybaven dalším hydraulickým 
okruhem, jenž umožní připojení například 
hydraulického bouracího kladiva, frézy na 
pařezy, nebo šípové sněhové radlice. Tím 
se ještě rozšíří použitelnost tohoto nového 
rýpadlo nakladače.

Starý kloubový stroj bude nadále využí-
ván na skládce a sběrném dvoře.

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Aktualizace internetových  
stránek odboru
V dnešním příspěvku Vás chceme se-

známit s informacemi dostupnými na in-

ternetových stránkách městského úřadu 
v části věnované našemu odboru, do jehož 
působnosti patří stavební úřad, územní 
plánování a památková péče. Informace 
odboru jsou na webových stránkách www.
svetlans.cz v části Městský úřad / Odbory 
městského úřadu / Odbor stavebního úřa-

du a územního plánování.
Tyto stránky existují již delší dobu, pro-

vedli jsme však aktualizaci a doplnění 
údajů, a proto považujeme za vhodné při-
pomenout jejich obsah. Najdete zde náplň 
činnosti odboru, kontakty na jednotlivé 
pracovníky, návody na řešení životních si-
tuací, formuláře pro podání žádostí a další 
dokumenty. Přímo na našich stránkách 
jsou připraveny formuláře žádostí pro sta-

vební úřad a všechny formuláře jsou nyní 
k dispozici ve formátu docx a pdf.

Upozorňujeme zejména na možnost 
podat žádost o územně plánovací infor-
maci. Tato možnost je dostupná široké 
veřejnosti a doporučujeme si informaci 
vyžádat, pokud máte zájem o koupi po-

zemku, zamýšlíte stavět na pozemku 
nebo chcete měnit využití pozemku či 
stavby na něm. Na základě vydané územ-

ně plánovací informace se dozvíte, jak lze 
využít konkrétní pozemek dle územního 
plánu – zda je určen pro bydlení, průmy-

sl, zemědělství, sport a rekreaci, zeleň, aj. 
Pokud k žádosti přiložíte studii svého 
záměru, dozvíte se, zda je možné záměr 

na vybraném pozemku uskutečnit a za 
jakých podmínek. Jak při podání žádosti 
postupovat se dozvíte buď na webu v pří-
slušném návodu na řešení životní situace, 
anebo u pracovníků odboru.

Dále doporučujeme užitečnou pomůc-

ku, kterou vydal Městský úřad Jirkov: 
Průvodce stavbou bez paragrafů. Pokud 
zamýšlíte stavět rodinný dům, najdete 
zde cenné rady, jak postupovat při hledání 
vhodného pozemku, při výběru projektan-

ta, při projednávání stavby na stavebním 
úřadě a další. Pomůcku najdete ke staže-

ní na webu mezi dokumenty. http://www.
svetlans.cz/pruvodce-stavbou-bez-para-

grafu/ds-1295/archiv=0 & p1=2929
Na závěr dodáváme, že internetové 

stránky budeme i nadále aktualizovat 
a doplňovat, abyste zde vždy našli potřeb-

né údaje.
Ing. arch. Bc. Marie Kastlová

referent odboru SÚ a ÚP
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Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci říjnu řešila 
celkem 61 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
59 přestupků, dva byly oznámeny správ-

ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme devět písemnosti na žá-

dost ostatních orgánů. Provedli jsme 
odchyt šesti psů, všechny jsme předali 
majitelům. V odchytovém zařízení ne-

máme k 31. 10. žádného pejska.
Dne 3. října strážníci přijali tel. ozná-

mení o znečištěné komunikaci u obce 
Žebrákov. Po příjezdu na místo vše 
zadokumentovali. Byla vyzvána odpo-

vědná osoba k úklidu. Ještě ten den byla 
komunikace uklizena.

Dne 8. října strážníci poskytli sou-

činnost policii ČR při eskortě osoby 
do PL v Havlíčkově Brodě. Téhož dne 
v odpoledních hodinách na strážníky 
v obci Leštinka při měření rychlosti 
čekalo divadelní představení, pohádka 
s veselým koncem. V 14:33 hod. byl 
zastaven řidič, který překročil rych-

lost. Všechny doklady potřebné k ří-
zení vozidla si prý zapomněl. To byla 
jediná polopravda, kterou nám ten den 
řekl. Při ověřování jeho osobních úda-

jů, které nám sdělil, bylo zjištěno, že 

se jmenuje jinak, datum narození bylo 
jiné, řidičský průkaz si nezapomněl, 
ale má ho zadržený. „To ale není možné, 
zeptejte  se  manželky,“ bránil se řidič. 
Výsledek byl takový, že spolujezdkyně 
nebyla jeho manželkou. Nezbylo nám, 
než se zeptat, jestli nepil před jízdou 
alkohol. Odpověď zněla jasně. Alkohol 
zásadně nepiji. A hádejte, jak to dopad-

lo? Výsledek byl 1,12 promile alkoholu. 
Následně jsme zavolali Policii ČR a vše 
jí předali.

Dne 10. října strážníci v ulici Na 
Bradle kontrolovali skupinu mládeže 
v místech, kde je zakázána konzuma-

ce alkoholu. Jeden patnáctiletý mladík 
nadýchal 0,65 promile alkoholu. Na 
místo byla přivolána jeho matka, které 
byl předán. Vše bylo oznámeno OSŠaŽ 
MěÚ Světlá nad Sázavou.

Dne 13. října v 18 hodin se na stráž-

níky obrátila o pomoc žena. Ztratila se 
jí její pětiletá dcera, naposledy ji viděla 
v 16 hodin na dětském hřišti. Převzali 
jsme údaje potřebné k identitě dívenky. 
V 18:20 hod. jsme holčičku našli a ná-

sledně předali mamince.
Dne 17. října v odpoledních hodinách 

strážníci v ulici Zámecká uviděli vozi-

Pozvání na novoroční 
ohňostroj

Vážení spoluobčané,
stalo se již milou tradicí, že město 

Světlá n. S. zahajuje nový rok ohňostro-

jem. Těší nás, že se tato událost setká-

vá s pozitivní odezvou. Vámi občany 
je vnímána jako možnost společného 
setkání a především děti se na ohňovou 
show těší.

Dovolujeme si Vás pozvat dne 1.  led-
na 2015 v 17.00 hod. na náměstí Trčků 
z  Lípy, kde budeme mít opět možnost 
zhlédnout ohňostroj, kterým společně 
přivítáme nový rok.

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

Jan Tourek, starosta města
Foto: Pavel Kotan

Z odboru životního prostředí

Opět změny v povolování kácení 
dřevin rostoucích mimo les
Od 1. 11. 2014 je účinná vyhláška 

č. 222/2014 Sb., která novelizuje vy-

hlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení. Tato novela 
přináší několik zásadních změn v dosa-

vadní praxi při kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Uveďme tu nejvýznamnější.

Oproti předchozí úpravě novela:
1) jasně definuje pozemky, na kterých 

není nutno žádat o povolení k poká-

cení dřevin a

2)  omezuje okruh dřevin, které lze ká-

cet bez povolení pouze na ovocné 
stromy či keře.

Nově  není  třeba  žádat  o  povolení 
k pokácení ovocných dřevin rostoucích 
na  pozemcích  v  zastavěném  území  evi-
dovaných  v  katastru  nemovitostí  jako 
druh  pozemku  zahrada,  zastavěná  plo-
cha  a  nádvoří  nebo  ostatní  plocha  se 
způsobem  využití  pozemku  zeleň. Při-
čemž tyto dřeviny nesmí být součástí 
významného krajinného prvku nebo 
stromořadí nebo nesmí být památným 
stromem.

Zda se jedná o pozemek, na kterém 
lze kácet ovocné dřeviny bez povolení, 
si může každý jednoduše zjistit na ve-

řejně přístupném portálu Nahlížení do 
katastru nemovitostí Českého ústavu 
zeměměřického a katastrálního http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/

Při sporu, zda se jedná o ovocnou 
dřevinu, je možno vycházet z přílohy 
vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení 

druhového seznamu pěstovaných rost-
lin ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., 
dle které jsou ovocnými rody a druhy 
rostlin: kaštanovník jedlý, citrus, líska, 
kdouloň, smokvoň, kumkvat, jahodník, 
ořešák vlašský, jabloň, olivovník, pis-

táciovník, citronečník, mandloň, me-

ruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, 
slivoň japonská, hrušeň, rybíz, angrešt, 
maliník, ostružiník, borůvka.

Jelikož je nová vyhláška účinná krát-
kou dobu a nejsou ještě ustálené některé 
výklady k ní, může se stát, že některé 
případy kácení dřevin budou nejasné či 
sporné.

V případě nejasností se můžete s dota-

zy obracet na Městský úřad Světlá n. S., 
odbor životního prostředí, Mgr. Jiří Se-

merád, tel.: 569 496 640, semerad@
svetlans.cz, nebo Mgr. Martina Šotolová, 
tel.: 569 496 647, sotolova@svetlans.cz.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP
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Dne 2. 10. v Lipnici n. S. podezřelý 
J. M. vnikl do rodinného domu, fyzic-

ky napadl poškozeného M. K., kterého 
po předchozí slovní rozepři udeřil opa-

kovaně do obličeje, přičemž zranění si 
vyžádalo lékařské vyšetření spojené 
s hospitalizací v okresní nemocnici. 
Jmenovanému J. M. bylo sděleno po-

dezření z přečinu porušování domovní 
svobody a přečinu ublížení na zdraví 
ve stadiu pokusu.

Dne 4. 10. podezřelý V. A. vykonal 
jako řidič jízdu s motorovým vozidlem 
a byl ve Světlé n. S. kontrolován hlíd-

kou policie. Při kontrole bylo zjištěno, 
že jmenovaný řidič má rozhodnutím 
okresního soudu uložen zákaz činnos-

ti, spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel. V dané věci bylo 
konáno zkrácené přípravné řízení 
a spisový materiál byl postoupen na 
okresní státní zastupitelství, k dalšímu 
vyřízení.

Dne 8. 10. byl ve Světlé n. S. v rámci 
silniční kontroly zastaven hlídkou po-

licie čtyřiačtyřicetiletý muž, který byl 
vyzván k provedení dechové zkouš-

ky a bylo mu naměřeno 1,12 promile. 
Dále bylo zjištěno, že řidič má záro-

veň uložen zákaz řízení pro všechna 
motorová vozidla. Podezřelému bylo 
sděleno podezření z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky a maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

Dne 14. 10. ve Světlé n. S. v Tequi-
la baru podezřelý F. R. fyzicky napadl 
poškozeného R. K., kterého udeřil do 
obličeje, způsobil mu frakturu nosních 

kůstek a pohmoždění krční páteře, což 
si vyžádalo lékařské ošetření v okres-

ní nemocnici.
Dne 15. 10. vnikl pachatel do objektu 

haly ve firmě MONTRAZ Dolní Bře-

zinka, kde odcizil svářecí trafo a další 
věci v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Dne 17. 10. odcizil neznámý pacha-

tel z prostor šatny tělocvičny Umě-

leckoprůmyslové akademie ve Světlé 
n. S. peněženky s finanční hotovostí 
a dalšími věcmi, čímž způsobil poško-

zeným škodu ve výši 7 000 Kč.
Dne 17. 10. podezřelý F. P. vykonal 

jízdu z Nové Vsi u Světlé do Svět-
lé n. S., kde byl kontrolován hlídkou 
policie. Bylo zjištěno, že jmenovaný 
má uložen zákaz řízení na dobu 1,5 
roku. Jmenovanému bylo policejním 
orgánem sděleno podezření z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

Dne 4. 11. bylo zjištěno, že neznámý 
pachatel odcizil ze stodoly rodinného 
domu v obci Nová Ves u Světlé malý 
motocykl zn. JAWA Pionýr.

Dosud neznámý pachatel odcizil dne 
6. 11. ve Světlé n. S. v úseku železniční 
tratě po odstřižení 80 metrů měděných 
propojovacích lan sloužících k propo-

jení kolejového obvodu, čímž způsobil 
škodu poškozené organizaci Správa 
železniční a dopravní cesty ve výši 
42 000 Kč.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení Policie ČR  

Světlá nad Sázavou
policejní stanice Ledeč nad Sázavou

dlo a v něm řidiče, o němž věděli, že 
má soudem vysloven zákaz řízení mo-

torových vozidel. Byl zastaven, řidič-

ský průkaz hlídce nepředložil. Jelikož 
byl z řidiče silně cítit alkohol, byl vy-

zván k dechové zkoušce. Tu odmítl. Na 
místo byla přivolána Policie ČR a věc jí 
byla předána k přijetí dalších opatření. 
Tento měsíc jsme provedli devět měření 
rychlosti.

Za městskou policii Vám všem pře-

ji klidné Vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v roce 2015.

Zdeněk Novák
velitel MP

Z odboru dopravy 

Dopravní přestupky v roce 2014
Odbor dopravy v letošním roce, 

který se blíží k svému konci, řešil 
k 31. 10. 2014 celkem 348 přestupků na 
úseku dopravy. V 99 případech se jed-

nalo o přestupek porušení rychlosti ať 
v obci, tak i mimo ni. Z těchto případů 
se však u šesti z nich jednalo o „rychlé 
řidiče“, kteří jeli v obci o 40 km/h více 
a mimo obec o 50 km/h více.

O „parkování“ nebo porušení ust. 
§ 25 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích – zastave-

ní a stání, by mohl být samostatný člá-

nek. Jen pro malé srovnání uvádím dvě 
města, která spadají do naší působnosti. 
Ve Světlé n. S. se problém s neoprávně-

ným parkováním vyskytuje minimálně, 
a to zejména díky dobré práci městské 
policie a naopak v Ledči n. S. bylo ve 
132 případech porušeno výše uvedené 
ustanovení zákona o provozu na po-

zemních komunikacích. Zde je třeba 
dodat, že tento počet případů v Ledči 
n. S. není konečný, neboť jej částečně 
řešila i Policie ČR formou blokových 
pokut na místě samém.

Celkem 71 dopravních nehod, které 
řešil náš odbor, bylo většinou zapříči-
něno nedáním přednosti v jízdě, vjíž-

děním na pozemní komunikaci, jízdou 
křižovatkou, odbočováním, rychlou 
jízdou a předjížděním.

Přestupků řidičů, kteří jeli bezpro-

středně po požití alkoholického nápoje 
nebo po užití jiné návykové látky, bylo 
18. Zde byly odborem dopravy vyslo-

veny zákazy řízení a uloženy pokuty 
v rozmezí od 2 500 Kč do 50 000 Kč.

Nepoučitelní jsou cyklisté „alkoho-

lici“, kteří jsou v počtu přestupků za-

stoupeni ve třech případech.
Počet řidičů, kteří se při silniční 

kontrole přes výzvu odmítli podrobit 
vyšetření, zda při řízení vozidla nebyli 
ovlivněni alkoholem, lze vyčíslit po-

čtem 8.
Velký problém, na který jsem již ně-

kolikrát upozorňoval, je řízení bez ři-
dičského oprávnění. Za toto porušení 
hrozí „řidiči – neřidiči“ vysoká sankce 
v rozmezí od 25 000 Kč do 50 000 Kč 
a zákaz činnosti od jednoho roku do 
dvou let, avšak i přesto byly tyto pře-

stupky projednávány v celkem 14 
případech, z toho ve třech případech 
u mladistvých.

Výše uvedená čísla neslouží k vystra-

šení řidičů a účastníků silničního pro-

vozu, ale spíše k zamyšlení a úvaze, že 
zákon tu není proto, aby nás omezoval, 
ale chránil, a jeho porušováním ne-

vystavuji riziku jen sebe, ale i ostatní 
účastníky kolem.

Vzhledem k blížícímu se konci roku 
bych rád všem popřál zdraví, štěstí a ři-
dičům především klid, opatrnost a roz-

vahu při řízení vozidel.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD



Světelský zpravodaj prosinec 2014 strana 10

Po smrti Anny Stezkové (†1962) se 
dědičkami staly pozůstalé dcery Aloisie 
Zavadilová, pomocnice cukrářské výrob-

ny, a Anna Šlechtová, dělnice n. p. LIAZ 
Mnichovo Hradiště. Na základě dědické 

„Kozí plácek“ čp. 40
První zmínka o tomto domě pochází 

z roku 1835. K roku 1850 je uváděna 
služebnost bydlení pro Kateřinu Ned-

vědovou. V roce 1857 je jako zde byd-

lící majitel uváděn Matěj Nouza (jako 
v čp. 39), v roce 1870 Josef Stezka, 
1872 nezletilá Marie Stezková, 1918 
Anna Stezková (*1879). Ta v srpnu 
1922 oznamuje výměnu a opravu kro-

vu stavitelem Josefem Radilem a dne 
13. prosince 1933 píše žádost o povole-

ní úprav:
„V  úctě  podepsaná  majitelka  domku 

ve  Světlé  n.  S.,  Lánecká  ulice  čp.  40, 
oznamuje,  že  pronajala  p.  Jaroslavu 
Olivovi místnost, kde bude provozovati 
živnost holičskou. Za  tím účelem bude 
nutno v místnosti té zvětšiti okno do uli-
ce a opravu stropu, v případě vyměniti 
podlahu.  Jmenované  práce  prováděti 
bude  na  účet  p.  Olivy  pan  František 
Vorlíček, stavitel z Ledče n. S.“

V roce 1949 byla po částečném požá-

ru vystavěna nová štítová zeď na straně 
k sousedovi Procházkovi, nový komín 
a vybudován sklep, v roce 1950 byla vy-

měněna eternitová krytina.

dohody převzala celé dědictví Aloisie Za-

vadilová.
Na dům a poslední jeho obyvatele 

vzpomíná Mgr. Alena Křivská:
„Na počátku 70. let 20. století měl tento 

starý domek bílou omítku a zelené okapy, 
maličký dvorek byl oddělený od veřejné-
ho prostranství Kozího plácku železným 
zeleně natřeným plotem. Kolem něho byl 
květinový záhon, na němž od jara do pod-
zimu něco kvetlo. Nezapomenutelné byly 
na jaře trsy sněženek a bledulí. Na dvor-
ku stálá malá kolna s nářadím a záchod.

Upravený  a  hezký  byl  domek  i  uvnitř. 
Nízkými  dveřmi  se  vstupovalo  do  síňky, 
kde  byl  v  podlaze  poklop  přikrývající 
malý  sklep,  do  něhož  se  nedalo  dostat 
jinak než po žebříku. Vlevo se po dřevě-
ných schodech vystupovalo do patra, kde 
byla  jedna místnost,  dveře  napravo  ved-
ly do malé kuchyňky s oknem na dvorek. 
Kuchyňka  byla  propojená  s  menším  po-
kojem,  z  něhož  vedly  dveře  do další  vět-
ší  místnosti.  Posledním  obyvatelem  byl 
Jaroslav Zavadil  (*1913, nejmladší bratr 
mého  dědečka  Josefa  Zavadila),  místní 
kameník,  zaměstnanec  Podpěrova  závo-
du v Nádražní ulici, který se sem přiženil, 
jeho  manželka  Aloisie,  rozená  Stezková, 

Jaroslav Zavadil (1913–1999) Jaroslav Zavadil se svou švagrovou 
Boženou Zavadilovou z Opatovic, 

manželkou bratra Josefa,  
40. léta (?) 20. stol.

Domek čp. 40 z Lánecké ulice
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Lampiónový průvod s Mateřským centrem Rolnička

Dne 15. listopadu se v našem městě 
uskutečnil již tradiční lampiónový prů-

vod, pořádaný Mateřským centrem Rol-
nička. Počet rozzářených lampiónů, dětí 

a dospělých předčil všechna očekávání 
pořadatelů, za což všem malým i vel-
kým účastníkům patří velký dík. 

Na shromáždišti průvodu v Pěšinkách 
se sešlo více jak 780 účastníků. Po pro-

jití označené trasy svíčkami v městském 
parku čekalo na děti i jejich doprovod vel-
ké překvapení na zámeckém nádvoří. Na 
všechny čekal sám pan král s královnou 
a také s jejich princeznou. Každý malý 
účastník byl obdarován pergamenem od 
pana krále a královny a princezna obda-

rovala každého drobnou sladkostí. 

Poprvé v tomto roce spolupracovala 
MC Rolnička na přípravách průvodu 
s majitelkou světelského zámku Hele-

nou Degerme. Za možnost přístupu na 
zámecké nádvoří, zapůjčení kostýmu 
a milého občerstvení účastníků průvodu 
jí a všemu personálu zámecké kavárny 
srdečně děkujeme.

a  jejich  dvě  dcery,  Jaroslava  a  Alena. 
Starší z nich, Jaroslava, byla v roce 1971 
již provdána, takže tu bydlil i její manžel 
Josef Jaroš a jejich maličký syn Jiří.

Vždycky zde bylo čisto a pečlivě uklize-
no. Strýček a  teta  si  domku velmi  vážili 
a těžce se s ním loučili, když byl určen ke 
zbourání a v roce 1978 se z něho museli 
vystěhovat.

Jak  si  vzpomínám,  měl  domek  velký 
počet obyvatel také v roce 1959, kdy ještě 
žila matka,  paní Aloisie,  a  krátce  tu  po-
bývala i matka pana Jaroslava Zavadila, 
Kateřina Zavadilová  z Benetic,  která  ze-
mřela 24. 1. 1960.“

Zpracoval Jaroslav Vála
Foto: soukromý archiv Mgr. Aleny 

Křivské (2) a Pavla Wolfa (1)

V Čechách
• před 180 lety 21. prosince 1834 se 

hrála premiéra Tylovy Fidlovačky, 
ve které zazněla Františkem Škrou-

pem zhudebněná pozdější česká 
hymna Kde domov můj?;

• před 50 lety 11. prosince 1964 byl již 
podruhé zvolen do funkce preziden-

ta ČSSR Antonín Novotný.

Ve světě vědy a techniky
• před 220 lety v roce 1794 si fran-

couzský mechanik Nicolas Jacques 
Conté dal patentovat tyčinky z pla-

vené tuhy a zahájil výrobu tužek; 

• před 80 lety v roce 1934 se ve Vel-
ké Británii začaly konat první experi-
menty s praktickým použitím radaru.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 130 lety v roce 1884 zhotovil 

místní zámečník Jakl železný most 
mezi rybníky v zámeckém parku;

• před 70 lety 28. prosince 1944 při 
útoku amerických letadel na osob-

ní vlak nedaleko světelského nádra-

ží zahynulo 13 lidí, dalších 18 bylo 
zraněno.

Josef Böhm

Stalo se

Taktéž chceme poděkovat všem, kteří 
se na přípravách průvodu podíleli. 

Doufáme, že jste si sobotní podvečer 
užili a budete se těšit společně s MC Rol-
ničkou na další ročník.  

Tým MC Rolnička
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Poděkování

Děkujeme p. uč. V. Chladové a V. Fer-
dové za příjemně strávená dopoledne 
v MŠ Bambino. BERUŠKY (žáci 1.a, 
1.b ZŠ Komenského) a BAMBIŇATA 
(děti MŠ Bambino) si společně zazpívaly, 
zacvičily, zasoutěžily a zahrály hry.

Učitelky 1. tříd ZŠ Komenského

Co dali Češi světu

hudbu, připravit kostýmy, kulisy, natočit 
rozhovory, připravit otázky pro diváky…

Poděkování patří všem zúčastněným 
a také rodičům a přátelům školy, kteří se 
na naše vystoupení přišli podívat.

„Myslím si, že školní akademie je pěkná 
myšlenka.  Je  to  jako  když  se  sejde  celá 
rodina  u  štědrovečerní  večeře.  Každý 
vidí na stole salát a už přemýšlí, jak bude 

chutnat a jestli bude lepší než minulý rok. 
Tak je to i se školní akademií – každý se 
na ni těší a chce, aby byla lepší nebo ale-
spoň tak stejně dobrá, jako ta minulá.“

 (žák ZŠ) 

A protože do Vánoc zbývá jen pár dnů, 
přeji všem jejich klidné prožití a snad 
příští akademie opět splní vše, co od ní 
očekáváme.   J. M.

Školní akademie ZŠ Komenského
Vytvořit program, který by byl zajíma-

vý, zábavný a zároveň přinesl i trochu 
poučení, je vždy náročné. Ale námaha 
stála za to. Vyjmenovaná slova, násobil-

ku a všechno další, co nazýváme škol-
ními vědomostmi, naši učitelé svým žá-

kům jistě předají. A pokud ještě k tomu 
musí děti zapojit fantazii, potlačit trému 
a třeba obětovat volný čas na zkoušení, 
můžeme s klidným svědomím říci, že 
předáváme žákům i dovednosti a návy-

ky, které se jim budou v praktickém ži-
votě jistě hodit.  Současně se také zlepšu-

jí vztahy mezi zúčastněnými a nabízí se 
všestranný rozvoj žáků, možnost zapoje-

ní a seberealizace.
Nápad, jak propojit scénky, písničky, 

medailony osobností a rozhovory se 
slavnými rodáky, se zrodil v autorské 
dílně pana učitele Jana Práška. Na ná-

cviku se podílela celá škola – bylo tře-

ba nejen naučit se role, ale také vybrat 
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na prosinec:
Pondělí:	8:30	–	11:30	hod.

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.

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

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

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

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

Výtvarná	dílna:
 1. 12. – Zdobení stromečku v Rolničce
 3. 12. – Ozdoby z těstovin
 5. 12. – Čert a Mikuláš z ruliček
 8. 12. – Vánoční přáníčka
 10. 12. – Svícen
 12. 12. – Šiška jako stromeček
 15. 12. – Zdobení perníčků
 17. 12. – Kapřík
 19. 12. – Tvoření na přání
 22. 12. – Besídka – ochutnávka cukroví, 

zpívání koled
 23. 12. – Výlet na Stvořidla. Zdobení 

stromečků pro zvířátka, 
odjezd ze Světlé nad Sázavou 
z nádraží v 13:46 hod. (ze 
zastávky v13:48 hod.), návrat 
ze Stvořidel v 16:33 hod.

 24. 12. – Vánoční prázdniny

Těšíme se na Vás opět 5. 1. 2015
www.facebook.com/materskecentrum.

rolnicka
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Ožívá zájem o tradiční sklářské obory

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SO-

ŠUP ve Světlé n. S. je dlouhodobě zapoje-

na do projektu UNIV3 – podpora procesu 
uznávání kvalifikací zaměřeného na pod-

poru vzdělávání dospělých. V rámci toho-

to projektu již bylo uskutečněno několik 
programů završených úspěšnými zkouš-

kami uchazečů. Po zdárném zakončení 
programů úspěšní absolventi obdrží cer-

tifikát od projektu UNIV3. Největší záběr 
projektů je v oblasti uměleckořemeslných 
oborů, například Dekoratér keramiky, 
Umělecký truhlář a Malíř skla.

Ohromný zájem o kurzy Brusič skla 
a Sklář pro duté sklo všechny překvapil. 
Nejvíce zájemců o dané kvalifikace je 
hlavně z řad malých a středních soukro-

mých podnikatelů, kteří hledali pro sebe 
a své zaměstnance příležitost k dalšímu 
rozšíření příslušných odborných doved-

ností a schopností. V počátečním vzdě-

lávání tyto obory již několik let stagnují, 
přestože menší i větší podnikatelé proje-

vují v posledních letech o vzdělané a od-

borně vybavené pracovníky z těchto obo-

rů ohromný zájem.

Válka s mnohozvířetem aneb Třídění odpadů

Univerzita volného času v Uměleckoprůmyslové akademii

V letošním školním roce se na naší 
škole opět koná několik kurzů v rámci 
Univerzity volného času - netradiční for-
my zájmového celoživotního vzdělávání 
pro širokou veřejnost. Letos byl největší 
zájem o účast v kurzu Drobná řemeslná 
tvorba, jehož výuka začala v říjnu ve 
školní keramické dílně. Kapacita dílny 
je limitovaná, proto se kurzu účastní 
pouze dvanáct zájemců. V zimním se-

mestru je tvorba zaměřena na výrobu 
drobných keramických předmětů. Mezi 
techniky, které si účastníci vyzkouší, 
patří vykrajování různých tvarů z plátů, 
lepení předmětů z destiček, svinování, Točení na hrnčířském kruhu

razítkování, modelování, lití do sádro-

vých forem, točení na hrnčířském kruhu, 
nanášení glazury apod. Těmi nejzáklad-

nějšími technikami si vyrobí např. svíc-

ny, zvonkohry, adventní věnce a různé 
dekorativní předměty.

Nemalý zájem byl letos i o kurz An-

glický jazyk pro začátečníky a již dru-

hý semestr úspěšně běží kurz Kresba 
pod vedením akad. malíře Josefa Sasky. 
Stále nabízíme i několik dalších zají-
mavých kurzů, nově pak Točíř kerami-
ky a Malba skla. Podrobnosti o obsahu, 
termínech a způsobu přihlášení lze najít 
na stránkách www.akademie-svetla.cz, 
sekce UVČ.

Ing. Z. Šmídová
Foto: Mgr. A. Ratajová

Programy v rámci projektu UNIV3 
jsou ve svém pilotním ověřování zcela 
zdarma. Veškerá výuka, pomůcky a ma-

teriál jsou hrazeny z financí EU přímo 
určených na podporu vzdělání. Kurzy 
jsou s ohledem na dospělé situovány do 
odpoledních hodin a lektory jsou odbor-
níci z příslušných oborů, kteří působí na 
naší škole jako odborní učitelé nebo uči-
telé odborného výcviku.

Sami účastníci těchto kurzů projevují 
o danou problematiku ohromný zájem 
a entuziasmus. Doufáme, že tyto krásné 
obory v ručním zpracování skla budou 
zase na svém vzestupu a dlouholetá tradi-
ce českého a hlavně světelského skla tak 
oslaví svou renesanci.

Text a foto: Mgr. A. Ratajová 
a Ing . Lenka Pinkasová

Všechno začalo jednoho slunečného 
zářijového odpoledne, když si členky 
školního klubu 7 mil položily celkem 
nevinnou otázku – Kolik se vlastně ve 
třídách naší školy nashromáždí za jeden 
den odpadků?

Zjištění bylo ohromující – 13 kilogra-

mů! Za jeden školní rok se tak při stejné 
každodenní „výtěžnosti“ na místní sklád-

ku odešle více jak dvě a čtvrt tun odpadu! 
Další šok přišel poté, co odpadky prošly 
pečlivým vytříděním a 13 kg materiálu 

„pro smeťák“ se „smrsklo“ na pouhý je-

den kilogram. Zbylých 12 kg se přetrans-

formovalo na druhotné suroviny a kom-

postovatelný materiál. Co s tím? Studenti 
naší školy již budou dávno studovat vy-

soké školy, tvořit či pracovat na druhém 
konci republiky, zakládat rodiny, ženit 
a vdávat své potomky, těšit se z vnoučat 
a pravnoučat, ale odpadky od jejich sva-

čin budou stále ještě strašit v mohyle za 
východním okrajem města Světlá.

A tak jsme se rozhodli splatit trošku 
dluh naší přírodě a začít odpadky třídit. 
Umožníme tak jejich recyklaci a skládku 
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▶

v Rozinově budeme krmit co nejméně. 
Pár nadšenců však nestačí. Je třeba pro 
věc získat i ostatní. Vedení školy vyjádři-
lo svou podporu, a tak se mohla rozvinout 
první frontová linie – ve školních třídách.

Jednotlivé třídní kolektivy během další-
ho měsíce procházely jakousi „motivační 
a instruktážní lekcí“, ve třídách se začala 
objevovat různá aranžmá z kartónových 
krabic, do třídního inventáře přibyl nový 
exkluzivní koš s informační cedulkou 
Plasty a odpadové nádoby na chodbách 
obdržely informační štítky usměrňující 
uživatele ke správnému využití.

Některé třídy se do separace odpadů 
pustily s nadšením a velkou vervou, jiné 
vlažněji, ale nezpochybnitelným faktem 
je, že směsného odpadu v našich třídách 
velmi významně ubylo.

Aby si naši žáci mohli udělat lepší 
představu o rozdílu mezi hospodařením 
s vytříděnými surovinami a skládková-

ním, vyrazili během října na exkurzi na 
Skládku a sběrný dvůr Rozinov ve Světlé. 
Ve zmíněném areálu se vystřídali během 
šesti návštěv všichni naši studenti studu-

jící 1. ročník všech studijních i učebních 
oborů, studenti II. G i Sedmimílaři spolu 
s deseti pedagogy. Čekal je tam poutavý 
výklad pana Žatečky, umocněný názor-
ností reality.

Na vlastní oči viděli zvolna bobtnající 
kopec plný smetí i kontejnery plné vytří-
děných surovin. Sledovali, jakou paseku 
způsobí nezodpovědný občan, který vy-

klopí odpad ze zahrady do zeleného kon-

tejneru s barevným sklem, slyšeli o tom, 
co způsobí starý olej se zeminou, či jaké 

nebezpečí skrývá plynová láhev odhoze-

ná do popelnice. Viděli i slyšeli toho snad 
dost na to, aby se správně rozhodli, kte-

rou cestou se dát dál a jakým způsobem 
dál hospodařit se surovinovými zdroji.

A co přijde nyní? Zatím víceméně 
úspěšně svádíme svou první bitvu. Na 
svůj vstup „mezi válečníky“ čeká ještě 
poslední čtveřice tříd denního studia. 
Pak je třeba, aby se třídění dostalo stu-

dentům takříkajíc pod kůži – aby se sta-

lo zcela přirozeným konáním a automa-

tickou běžnou samozřejmostí. No a dál? 
Na své otevření se chystá druhá fronta. 
Už nyní strategické plány spřádá vedení 
domova mládeže. Ale o tom zase někdy 
příště.

Mgr. Eva Bernadová
koordinátorka projektu

Z domova pro seniory

Ve středu 15. října jsme se společně sešli 
v kuchyňce, kde jsme si dle našeho roční-
ho receptáře připravili něco dobrého na 
zub. Po počátečních nezdarech s válením 
sýra se nám podařilo vytvořit chutnou sý-

rovou roládu.
Dne 16. října jsme se vydali na každo-

roční výlet do Dýňového světa v Nové Vsi 
u Leštiny. Obsadili jsme všechna místa 
v autě a vydali se do míst, kde jsou všu-

de dokola dýně. Byli jsme vřele přivítáni. 
Počasí nám přálo, proto jsme zde vydrželi 
celé odpoledne. Snažili jsme se neztratit 
v kukuřičném bludišti, vyzkoušeli míst-
ní atrakce původně určené dětským ná-

vštěvníkům, udělali nějakou tu útratu 
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České Vánoce

11. prosince v divadelním sále
od 19 hod.
(Grafickou  pozvánku  naleznete  na 

3. straně barevné obálky.)

Přední soubor staré hudby Collegium 
Marianum spojil síly s populárním lout-
kohereckým ansámblem Buchty a loutky. 
Originální představení plné barokní hudby 
a tradičního loutkového divadla pojme-

nované České Vánoce vychází z jednoho 
z nejstarších lidových textů s vánoční te-

matikou – Rakovnické hry vánoční. Cílem 
divadelního projektu je podle jeho autorů 
propojení duchovní podstaty Vánoc s li-
dovým humorem a unikátními dřevěnými 
loutkami, které jsou spolu s podmanivou 
barokní hudbou hlavními hrdiny fantaskní 
a zábavné inscenace.

V inscenaci se propojí hudební improvi-
zace a vánoční pastorely z Kroměřížského 

archivu s dialogy prostých pastýřů, na-

foukaných králů a vznášejících se andělů, 
chybět nebudou ani všudypřítomné oveč-

ky, psi a vlci…
Rakovnická hra vánoční vznikla v je-

zuitské rezidenci v Chlumku u Luže ve 
východních Čechách a jejím autorem byl 
patrně tamější řádový kněz. Byla složena 
k hereckému provedení žáky jezuitské 
koleje, jak o tom svědčí poznámky o pro-

vozování. Ve hře se spojují dva výjevy 
známé z jiných vánočních her, totiž scéna 
pastýřská a scéna tříkrálová.

Hra začíná výjevem pastýřů, kteří pa-

sou stáda blízko Betléma a tráví čas tím, 
že si navzájem dávají sázky a předhánějí 
se v nich. Do jejich soutěžení zasahuje an-

děl a zvěstuje jim narození Krista v Betlé-

mě. Pastýři připravují dary – homolky do 
brašničky, smetanu do hrnce, vejce do ko-

šíku a vydávají se k Betlému. Když pastýři 

a s veselou náladou se vrátili zpět do 
domova. Tímto děkujeme provozovatelům 
Dýňového světa za vstřícný přístup k na-

šim klientům.
Dne 22. října nás opět navštívili zvířecí 

pomocníci z Canisterapeutického sdruže-

ní. Obyvatelé již měli připravené pamlsky 
a za přinesené míčky pejsky vždy řádně 
odměnili. Těšíme se na další setkání.

Ve středu 29. října se naši obyvatelé při-
pravovali na uctění Památky zesnulých. 
Zájemci si s pomocí zaměstnanců připra-

vili dekorace na hroby svých blízkých.
Ve čtvrtek 30. října se uskutečnila pod-

zimní kavárnička. Kapela se nám trochu 
rozrostla. Ke kávě nám zahrál již tradičně 
pan Černý v doprovodu pana Somberga. 
Děkujeme za příjemné odpoledne.

Zanedlouho je tu konec roku 2014. 
Všem čtenářům Světelského zpravodaje 
tedy přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, radosti, štěstí a po-

hody v roce 2015.
Zároveň mi dovolte, abych touto cestou 

poděkovala všem, kteří v letošním roce 
navštívili naše zařízení a potěšili naše kli-
enty nějakým vystoupením či jen milým 

popovídáním. Také děkujeme všem, kteří 
se rozhodli náš domov podpořit finanční-
mi či materiálními dary. Velice si těchto 
návštěv a darů vážíme a moc za ně děku-

jeme. Stejně tak děkujeme všem zaměst-
nancům Domova pro seniory za trpělivou 
a poctivou práci s našimi klienty.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 
vám za domov pro seniory přejí obyvate-

lé a zaměstnanci Sociálního centra měs-

ta Světlá n. S.

Text a foto: Monika Horáková
sociální pracovnice

Přijd‘te si zazpívat  
české koledy

Akce proběhne na schodech u radnice. 
Texty koled najdete na facebooku Šku-

bánku a budou též dostupné přímo na 
akci.

Eva Pejchalová
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dojdou do Betléma, předkládají Ježíškovi 
dary, ale v tom zahlédnou v dáli přichá-

zet vznešené postavy. Schovají se, aby je 
pozorovali, co budou dělat. Přicházejí tři 
králové Kašpar, Melichar a Baltazar a kla-

nějí se děťátku. Pastýřům je to k smíchu. 
Vycházejí z úkrytu a začíná spor, komu pa-

tří dítě v jeslích, zdali chudým pastýřům 
nebo králům. Na vrcholu sporu se objevu-

je anděl a uklidňuje je tím, že před Bohem 

jsou si všichni rovni, jak bohatí tak chudí. 
Hra končí tradičním „petitio“ a po obdaro-

vání „gratiarum actio“.
Účinkují: 
Collegium Marianum 
& Buchty a loutky

Obsazení: 
Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum
• Jana Semerádová – flauto traverso, 

umělecká vedoucí
• Lenka Torgersen – housle
• Hana Fleková – violoncello
• Sebastian Knebel – varhany

Buchty a loutky
• Radek Beran, Zuzana Bruknerová, 

Vít Brukner, Marek Bečka

Program

Rakovnická vánoční hra 
(anonym, 1684)
Hudba
• Johann Heinrich Schmelzer 

(cca 1623–1680) – „Venite ocius! 
Transeamus usque in Bethlehem”

• Giuseppe Tricarico (1623–1697) – 
Ciaconna

• Felix Kadlinský (1613–1675) – „Zhů-

ru, vstávejte“ (Zdoroslavíček, 1655)
• Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742) 

– Pastorela
• Fridrich Bridelius (1619–1680) Bed-

řich Bridel „Zdrávo buď, ó, Nemluv-

ňátko“ (Jesličky, 1658)
• Václav Karel Holan Rovenský (1644–

1718) – „Naše je děťátko“, „Spani-
lé z archy holubičky“, „K Ježíškovi“, 

„Děťátko rozkošné“ (Capella Regia 
musicalis, 1693)

Medailony

Collegium Marianum

Pražský soubor, který se od své-

ho založení v roce 1997 věnuje hudbě 
17. a 18. století se zaměřením na české a ve 
střední Evropě působící autory. Jako jeden 
z mála takto profilovaných profesionálních 
souborů v ČR má v repertoáru nejenom 
koncertní díla, ale pravidelně se také věnu-

je scénickým projektům.
Soubor působí pod uměleckým vede-

ním flétnistky Jany Semerádové, která zá-

roveň hostuje jako sólistka u významných 
evropských orchestrů. Její badatelská čin-

nost, stejně jako studium barokní gestiky, 
deklamace a tance umožnily rozšířit 



Světelský zpravodaj prosinec 2014 strana 18

▶

Opět uslyšíme Rybovu Českou mši vánoční

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
Hej mistře, vstaň bystře v podání smí-
šeného pěveckého sboru Gaudeamus 
a symfonického orchestru Region již 
tradičně patří k vánočním svátkům ve 

Světlé nad Sázavou. Poprvé byla uvede-

na v našem městě v divadelním sále Spo-

lečenského domu v roce 1988, a tak ji 
v neděli 28. prosince v 18 hod. v kostele 
sv. Václava uslyšíme již posedmadvacáté. 
Bude to v rámci vánočního turné sboru 
Gaudeamus, během kterého Rybovu mši 
uslyší též na zámku v Habrech, v Ledči 
nad Sázavou, Praze Uhříněvsi, Lučici 
a Ždírci u Polné. Pro letošní provedení 
slavné vánoční skladby se opět podařilo 
zajistit významné sólové zpěváky, kteří 
si mši zazpívali ve světelském kostele 
již v loňském roce a mohou se pochlu-

bit svými letošními úspěchy. Kristýna 
Kůstková v létě zvítězila v Mezinárodní 
Duškově soutěži v Praze, I. místo získa-

la svým zpěvem v mezinárodní soutěži 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech. 
Mladá nadějná operní pěvkyně Jana 
Prouzová studuje na Konzervatoři v Par-
dubicích u profesorky J. Chaloupkové, 

často vystupuje na koncertech nadace 
Dobrý Anděl. Petr Nekoranec se může 
pochlubit vítězstvím v mezinárodní sou-

těži ve Vídni a II. místo získal na soutěži 
ve Francii. V současné době je v angaž-

umělecký profil souboru od čistě hu-

debního zaměření k propojení s barokním 
tancem a divadlem a jsou také předpo-

kladem nevšedních dramaturgií souboru 
s řadou novodobých premiér děl hudební 
historie. Soubor úzce spolupracuje s vý-

znamnými evropskými dirigenty, sólisty, 
režiséry či choreografy – a také s loutko-

vým divadelním souborem Buchty a lout-
ky, se kterým uvádí originální projekty 
(loutková opera Calisto).

Collegium Marianum se těší uznání 
zahraniční i české odborné kritiky, pra-

videlně natáčí pro Českou televizi, Český 
rozhlas i zahraniční rozhlasové stanice 
a vystupuje na festivalech a prestižních pó-

diích. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou 
spolupráci s hudebním vydavatelstvím 
Supraphon, které v rámci řady Hudba Pra-

hy 18. století vydalo již šest jeho nahrávek.
V letošním roce pořádá Collegium Ma-

rianum již čtrnáctý cyklus koncertní řady 
nazvané Barokní podvečery, které svou 
tematicky zaměřenou dramaturgií a úz-

kým propojením s historickými prostora-

mi starobylé Prahy představují ojedinělý 
projekt nejen v českém, ale mezinárodním 
kontextu. V lednu 2010 se Collegium Ma-

rianum stalo nositelem ocenění za zásluhy 
o kvalitu a šíření české hudby udělované-

ho českou sekcí Mezinárodní hudební rady 
UNESCO.

Buchty a loutky
Nezávislé alternativní loutkové divadlo 

hrající pro děti i dospělé bylo založeno 
v roce 1991 absolventy loutkářské katedry 
pražské DAMU. Od té doby má za sebou 

19 titulů pro děti, 19 premiér pro dospělé 
a mnoho jednorázových projektů v oblasti 
netradičního divadla, specifických výtvar-
ných akcí a rovněž zkušenosti v loutkovém 
a animovaném filmu.

Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu 
zpracovávají Buchty a loutky s nadhledem, 
nezaměnitelným humorem a s osobitým 
důrazem na výtvarnou stránku kombinací 
starých hraček, rezavého železa i nejnověj-
ších technologií. Součástí představení je 
originální komponovaná hudba, ve většině 
inscenací živě interpretovaná. V jednotli-

vých představeních střídavě hraje 3 až 8 
herců.

V současné době divadlo Buchty a lout-
ky hraje pravidelně jako stálý host ve Stu-

diu Švandova divadla na Smíchově v Pra-

ze. Tam má i své zázemí, avšak je stále na 
cestě. Ročně odehraje okolo 260 předsta-

vení nejen v Praze, ale po celých Čechách 
a v zahraničí. Divadlo nemá ani drama-

turgický plán, ani pevnou žánrovou linii, 
jeho inscenace jsou čirým experimentem 
a radostí.

Z. Horní (zdroj: Internet)

Sbormistr Jiří Trtík
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Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.
zve nejen malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na divadelní představení 

z repertoáru divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu

Vánoční pohádka
aneb O Vánocích a zakleté čepičářce

Volné zpracování motivů klasického bib-
lického příběhu, připomenutí vánočních 
zvyků a obyčejů.

Pohádka začíná v  chaloupce hodné 
a  usměvavé čepičářky Marjánky, která má 
jeden veliký sen – stát se bohatou princez-
nou. Ovčák Toník má Marjánku rád, snesl by 
jí třeba modré z nebe, ale místo dukátů nosí 
jen červená jablíčka a  písničky, ze zlata má 
jen srdíčko. Celý jejich lidský svět hlídá spo-

kojený Anděl. Jednoho dne se však na zemi zjeví Ďábel a svým bohatstvím očaru-
je Marjánku v zlou a chamtivou. Nešťastnému ovčákovi Toníkovi se zjeví Anděl 
a poradí, aby odvedl Marjánku do Betléma, protože tam se má narodit král všeho 
dobra Ježíšek. Když Marjánka ve chlévě uvidí novorozeně, pochopí, jak ošklivé 
je být zlým člověkem, prosí Toníka i děti za odpuštění a zlo ztratí svoji moc. Tato 
pohádka dětem ukazuje, proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi “alespoň” 
o Vánocích. Na závěr představení se ozdobí stromeček, všichni si zazpívají koledy 
a připomenou vánoční zvyky a obyčeje, v sále se rozhostí kouzlo Vánoc.

Divadelní sál ve Světlé n. S.

v pátek 12. prosince od 9 hod.

Délka představení cca 50 min. Pro děti od 3 do 10 let.
Vstupenky za 45 Kč je možno zakoupit půl hodiny
před představením v pokladně sálu.

má v Bavorské státní opeře v Mnichově. 
Čtvrtým sólistou je téměř domácí zpě-

vák, bez kterého si ve Světlé snad ani 
nelze Rybovku představit. Je jím držitel 
prestižní Ceny Thálie za rok 2009, done-

dávna sólista Opery Divadla F. X. Šaldy 
v Liberci a od září sólista Opery Národ-

ního divadla v Praze Pavel Vančura. Bez 
hudebních úspěchů není ani pětadvace-

tiletý sbormistr sboru Gaudeamus Jiří 
Trtík, student skladby a dirigování na 
Pražské konzervatoři, který bude opět 

stát za dirigentským pultem při Rybově 
mši v kostele sv. Václava. V květnu byl 
vybrán na mezinárodní sbormistrovské 
kurzy VOCAL ESPOO v Helsinkách, 
kde měl mimo jiné možnost dirigovat 
některé profesionální finské pěvecké 
sbory. Pro studijní pobyt ve Finsku zís-

kal Jiří Trtík podporu od Nadačního 
fondu Věry Třebícké Řivnáčové a též od 
města Světlá nad Sázavou. V červenci se 
zúčastnil mezinárodních skladatelských 
kurzů v Lotyšsku, kde mimo jiné získal 
II. cenu publika za provedení vlastní 
skladby pro mezzosoprán, baryton, kla-

vír a kostelní zvony. V únoru 2015 bude 
mít koncert na Velvyslanectví České re-

publiky v Berlíně, kde bude premiérově 
uveden jeho smyčcový kvartet. Jak se 
sám Jiří Trtík pro Světelský zpravodaj 
svěřil, Rybova mše ve Světlé nad Sáza-

vou se pro něj stala skutečnou srdeční 
záležitostí.

jiv

17. ledna od 15 hod. v divadelním sále
Radovanovy radovánky

Pohádka na motivy knížky Zdeňka Svěráka, 
která potěší opravdu každého. Příběh totiž 
vypráví o jednom malém zahradnictví, ve kterém 
žije chlapec, kterému původně říkali Bohoušek. 
Už od malička ale měl tu zvláštnost, že se ze všeho 
radoval, a tak mu rodiče začali říkat Radovan! 
Během hodinového představení nebude chybět 
ani opravdová láska, protože se Radovánek 
zamiluje do své nejlepší kamarádky Kateřinky. 
Poznáte také svérázného výrostka Huga, který 
kromě rozumu postrádá i slušné vychování, 
takže se všemožnými způsoby snaží Radovanovi 
i Kateřince znepříjemnit život. Celou pohádkou 
vás provede nezaměnitelný hlas Zdeňka Svěráka, 
který namluvil roli vypravěče, a také uslyšíte 
originální písničky od Jana Zrzavého, které jsou 
samozřejmě zpívány živě.

Pro děti od 3 do 10 let. 
Účinkuje: Divadlo Věž z Brna

24. ledna od 19 hod. v divadelním sále
Švestka (Cimrman/Smoljak/Svěrák)

- jevištní sklerotikon

Účinkují: herci Divadla Járy Cimrmana
Předprodej vstupenek od 5. ledna v TIC, 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.

Kulturní zařízení 

KyTICe připravuje
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Inflagranti a Petr Kolář s doprovodnou kapelou

8. ledna 2015 v divadelním sále
od 19 hod.
(Grafickou pozvánku naleznete
na 3. straně barevné obálky.)

Unikátní koncert dívčího elektrického 
smyčcového tria Inflagranti s doprovod-

nou kapelou a hostem. Síla výjimečnosti 
tohoto projektu spočívá v netradičním 
spojení něžných smyčců a rockového 
slavíka za doprovodu kapely. Každý 
koncert je originální, s velmi působivou 
atmosférou.

Inflagranti
Dívčí elektrické smyčcové trio vznik-

lo roku 2004. Dívky začaly experimento-

vat s jazzem, postupně našly svůj vlast-
ní „inflagranti music styl“ a dohromady 
tvoří velmi atraktivní uskupení. Trio se 
věnuje autorským úpravám slavných me-

lodií z klasiky, rocku i popu, upravuje 
je do instrumentální podoby pro smyč-

cové nástroje. V jejich repertoáru jsou 
moderní aranže slavných klasických 
skladeb nejen J. S. Bacha nebo A. Vival-
diho i hity od kapel Metallica, Europe, 
Queen. Styl jejich hry lze popsat jako 
multižánrový instrumentální crossover. 
Používají smyčcové nástroje v elektric-

ké podobě nebo praktikují moderní styl 
hry na akustické nástroje, kombinují 
klasickou hudbu s moderní, a tak tvoří 
originální crossoverové hudební aranž-

má a unikátní uměleckou show. Fakt, 

že svými neotřelými aranžemi bourají 
předsudky a bariéry v hudbě, dokazuje 
trio Inflagranti desetitisíci prodanými 
audio nosiči i tisíci odehranými koncer-
ty. Trio působí nejen v Česku, ale je zná-

mé i v zahraničí, vystupovalo např. v Ja-

ponsku, Mexiku, Německu, Norsku, 
Holandsku, Polsku, Řecku či Itálii.

Jejich diskografie čítá čtyři nosi-
če: CD Rockmantica (Universal Mu-

sic, 2014), CD Restart (EMI, 2009), 
koncertní DVD Brioso (T-Production, 
2010), které je záznamem z jejich kon-

certu v divadle Palace, kam si pozvaly 
Petra Muka, Petra Koláře a Petra Bende 
(DVD obdrželo ocenění Zlatá deska za 
prodej více než 13 000 ks), a vánoční 
CD Christmas Symphony (T-Produc-

tion, 2011), natočené s klasickým sym-

fonickým orchestrem.

Petr Kolář
Narodil se 20. 6. 1967 v Českých Bu-

dějovicích, učil se hrát na bicí a od 18 let 
zpíval v řadě rockových kapel. Byl zpě-

vákem skupiny Precedens a od roku 
2002 frontmanem skupiny Arakain. 
V roce 1993 začal účinkovat v českých 
i zahraničních muzikálech, jako Dra-

cula, Vlasy, Hamlet, Krysař, Golem či 
Kat Mydlář. Od roku 1999 vydal celkem 
4 CD, poslední s názvem Čas nás naučí 
vyšlo v roce 2011. Mezi jeho velké hity 
bezesporu patří písně Ještěže tě, lásko, 
mám, Den, kdy se vrátí láska či Navzdo-

ry hříchům. Je pětinásobným stříbrným 
slavíkem.

Z. Horní (zdroj: Internet)

Mikuláš nebo anděl nebo 
čert nebo všichni tři?

V úterý 18. listopadu skončila zimní vý-

tvarná soutěž pro děti i dospěláky a možná 
se budete divit. Dorazili všichni tři a to 
v hojném počtu. Z krásných exponátů, kte-

ré nám dodaly zejména školní kolektivy, 
ale neztratili se ani jednotlivci, bylo ob-

tížné vybrat deset nejhezčích. Nakonec se 
odborná komise rozhodla pro práce těchto 
autorů:

• Tereza, Anna a Kristýna Ptáčníkovy
• Aneta Zikmundová,  

7. třída ZŠ Komenského
• Lucie Klímová, Kateřina Vodičková, 

Natálie Ehrlerová a Anna Příbrská – 
školní družina při ZŠ Lánecká

• ZŠ Lánecká – 1. B
• Verunka a Martínek Slavíkovi,  

ZŠ Lánecká
• Karolína Tvrdíková,  

5. A ZŠ Komenského
• Tereza Tomešová, Nikolka Neubaue-

rová, Elenka Kučerová a Barunka 
Poulová, 1.B ZŠ Lánecká

• ZŠ Lánecká 2. B
• ZŠ Komenského 5. A
• MŠ Sídliště Berušky
Ceny budou malým výtvarníkům pře-

dány ve středu 3. prosince ve 13 hod. v dět-
ském oddělení městské knihovny a všech-

ny soutěžní práce vystavíme v prostorách 
celé budovy.

Všem oceněným blahopřejeme a ostat-
ním dětem přejeme mnoho dalších krás-

ných nápadů.
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

Foto: Jaroslav Vála

Jedna z vyhodnocených prací

Výtvarná dílna
V pondělí 22. prosince od 7 do 17 hod. se v dětském oddělení městské knihovny uskuteční výtvarná díl-

na s tématem Balení dárků, výroba přáníček a jmenovek. Na balení dárků si materiál přineste sebou 
(papír, stužky). Srdečně zveme všechny děti.

knihovnice



strana 21 prosinec 2014 Světelský zpravodaj

▶

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie

Boyle Mark
Muž, který se zřekl peněz a přežil 
– Nacházíme se v kritickém bodě dě-

jin. Nemůžeme mít donekonečna 
rychlá auta, počítače o velikosti kre-

ditek a všechny moderní vymoženos-

ti a zároveň čistý vzduch, rozlehlé 
deštné pralesy, čerstvou pitnou vodu 
a stabilní klima. Lidstvo si musí vy-

brat. Markův příběh přímo vybízí 
k zamyšlení nad zásadními otázkami 
životního stylu v konzumní společ-

nosti a směřování současné západní 
civilizace.

Dušková Vlasta
Kavky nad městem 
– Děj sleduje životní příběh Něm-

ce Frederika Webera a jeho sestry 
Gréty, provdané za Čecha Jáchyma 
Vilhuma, i jejich potomků, kteří se 
posléze potýkají nejen s poválečným 
šílenstvím, ale i s další obměnou tota-

litního režimu.

Klíma Josef
Smrt podle druidů 
–  Komisařka Bláhová v ničem nepři-

pomíná feministické mutace neo-

hrožených supermanů a občas má 
víc starostí se svým autistickým sy-

nem než s řáděním sériového vraha. 
Její mužský protějšek Kocourek, vě-

zeňský kněz, dříve hrolezec s pest-
rou minulostí, je odhodlán nenasta-

vovat druhou tvář nemilosrdným 
násilníkům, nýbrž se jim tvrdě po-

stavit.

Timer Julie Lawson
Pět dní 
– Strhující příběh o lásce, přátelství, 

odpovědnosti, odvaze, o síle vze-

přít se ranám osudu. Právnička 
Mara trpí nevyléčitelnou Hunting-

tonovou chorobou. Dá si slib, že 
vydrží do chvíle, kdy se stane  pro 
své blízké nesnesitelnou přítěží a na 
osudovou chvíli se systematicky 
připravuje. Na internetu se virtuál-
ně sblíží se Scottem. I jemu nemi-
losrdně běží čas a blíží se okamžik, 
kdy se bude muset rozloučit s milo-

vanou osobou.

Naučná literatura
Tombak Michail
Jak žít dlouze a zdravě 
– V poslední době se hodně píše o růz-

ných metodách na dlouhý a zdra-

vý život. Zázračné diety se přímo 
rozmnožují, reklamy na hubnu-

tí a omlazování propagují úžasné 
preparáty. Takto se podvádějí lidé. 
Dobrý zdravotní stav je ale výsled-

kem života v harmonii s rytmem 
přírody. 

Mára
Střípky z Evropy 
– Těm, kteří s vozíčkářem Jirkou 

a jeho rodinou procestovali všech-

ny světadíly, nemusíme Márovy 
představovat.  Tentokrát vás jejich 
příhody pozvou k cestám po na-

šem domovském kontinentu. Stříp-

ky z Evropy přináší nejen inspiraci, 
ale i praktické rady pro turisty, kte-

ří chtějí poznat krásy a rozmanitosti 
evropských zemí.

Černá Jana
Adresát Milena Jesenská
– K sedmdesátému výročí úmrtí Mi-

leny Jesenské vychází další vydání 
knihy její dcery, básnířky a proza-

ičky Jany Černé. Kniha strhujícím 
způsobem vypráví životní příběh vy-

nikající české novinářky, přítelkyně 
Franze Kafky, levicové intelektuálky 
a statečné bojovnice proti nacismu.

Knihy pro děti a mládež
Neubauerová Zuzana
O zatoulaném sluníčku 
– Moudrý příběh o tom, že láska nám 

dává sílu a odvahu, má i vzdělávací 
prvky: děti se naučí, jak se jmenují 
jednotlivé dny v týdnu.

Lebeda Jan
Medovníček a řeka Modrávka
– Veselý skřítek Medovníček se stará 

o včelky a má rád i ostatní zvířátka, 
ale i děti. Při svých lesních toulkách 
objeví říčku Modrávku, skamarádí se 
s malým Filípkem, ptáčkem ledňáč-

kem, s říčním orlem zachrání z roz-

vodněné říčky štěňátko jezevčíka, 
přestěhuje kapry, pomůže včelímu 
roji a zažije celou řadu dobrodružství.

Gaarder Jostein
Jako v zrcadle, jen v hádance 
– Tajemný příběh nemocné holčičky 

Cecílie, která pozorně vnímá vše ko-

lem sebe a zamýšlí se nad smyslem 
života. Přitom je jejím průvodcem 
a kamarádem veselý anděl Ariel, kte-

rého si jednou nakreslila prstem na 
okno, když jí bylo smutno.

Eva Kodýmová

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

Vánoce s Betlémským světlem

V sobotu 13. prosince pojedou skauti 
z brněnského střediska Řehoře Mendla 
již po šestadvacáté do Vídně pro vzácný 
plamínek přivezený z dalekého Betlé-

ma. Bude to pokračování tradice, která 
se zrodila v roce 1986 v sousedním Ra-

kousku, když se pracovníci rakouského 
rozhlasu v Linci rozhodli neotřelým 

způsobem poděkovat těm, kteří ochotně 
přispěli do sbírky pro zrakově postižené 
děti. Sbírka nesla název Světlo ve tmě, 
a tak přišel nápad dopravit z Betlé-
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V Komunitním bydlení to žije

Všední koloběh práce a péče o domác-

nost zažíváme s klienty Komunitního by-

dlení v Haškově ulici podobně jako každý 
člověk. Všední rytmus života si však dove-

deme hezky zpestřit. 
Například 10. října náš domeček navští-

vila paní poslankyně Ing. Jana Fischerová. 
Pečlivě jsme se na návštěvu připravili a do-

konce jsme upekli koláč. Měli jsme radost, 
že si máme možnost s paní poslankyní 
popovídat. Ukázali jsme jí naši domácnost, 
zahradu a nakonec jsme se společně vyfo-

tografovali do naší kroniky.
Následující týden jsme měli spoustu prá-

ce s přípravou tvořivé dílny na Městskou 
drakiádu. Připravili jsme skleničky s drá-

těnými oušky, ze kterých si děti mohly vy-

robit na drakiádě lucerničky. Drak, které-

ho jsme si vyrobili, nechtěl moc létat. Brzy 
jsme nechali marného běhání a raději jsme 
pozorovali, jak děti nadšeně vyrábějí.

Hned další víkend jsme vyrazili do Dý-

ňového světa. Návštěvu tohoto zajímavého 

místa jsme spojili s pěším výletem a samo-

zřejmě i návštěvou hospůdky, proto máme 
na co vzpomínat. 

Naším největším podzimním zážitkem 
byla třídenní rekreace v Železné Rudě. 
Šumava nás přivítala slunečným počasím, 
proto jsme hned po příjezdu vyrazili na 
výlet k Čertovu jezeru. Další den jsme byli 
na osm kilometrů dlouhém výletě přes 
Černé jezero a Špičák. Někteří z nás dosud 

„nelezli“ na tak strmý kopec, jaký jsme mu-

seli zdolat, přesto jsme to všichni zvládli. 

ma plamínek světla zapálený v mís-

tě narození Ježíše Krista a obdarovat 
jím všechny ochotné dárce. Pracovníci 
rozhlasu se tenkrát obrátili se žádostí 
na leteckou společnost AUA a cestov-

ní kancelář Raiffeisen. Podařilo se tak 
dotáhnout nápad k jeho realizaci. Bylo 
třeba mnoha povolení a spousta bezpeč-

nostních opatření, než bylo možno vy-

slat jedno vybrané dítě a malý televizní 
štáb pro světlo do Betléma. V té době 
nikdo netušil, že za pár let se z toho ná-

padu zrodí jeden z novodobých vánoč-

ních zvyků, že se ten plamínek stane 
poselstvím míru a přátelství, světlem 
vyjadřujícím spojení všech lidí dob-

ré vůle. Letošní předání Betlémského 
světla se uskuteční v největším vídeň-

ském evangelickém kostele na Luther-

Chlapec, který byl v loňském roce vybrán rakouskou televizí ORF za svoji pomoc 
bližním, aby ve speciální schránce přivezl světlo z Betléma do Vídně, kde ho pak 

rozdával světovým delegacím.

Skauti z brněnského střediska Řehoře 
Mendla v katedrále sv. Petra a Pavla 

(z loňského rozvozu Betlémského světla).

platz, kde ho převezmou skauti z mno-

ha zemí. Brněnští skauti dopraví světlo 
do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla 
dvěma cestami. Ve dvou uzavřených 
lampách vlakem Eurocity a druhá cesta 
bude tradičně autobusem, to aby byla 
jistota, že se plamínek z Betléma dosta-

ne v pořádku do Brna. O týden později, 
v sobotu 20. prosince, skauti rozvezou 
Betlémské světlo vlaky Českých drah 

po celé naší republice a od té soboty až 
do Štědrého dne bude Betlémské světlo 
tradičně hořet i v provozní místnosti na 
nádraží ve Světlé n. S., kde si ho budou 
moci připálit a odnést do svých domovů 
všichni zájemci z řad veřejnosti pro svůj 
slavnostní štědrovečerní stůl nebo jako 
dárek pro své blízké, sousedy a známé.

Text: jiv
Foto: Martin Kolář

Tříkrálová sbírka 2015

V úterý 6. ledna proběhne ve Světlé 
nad Sázavou a okolí již tradiční tříkrálo-

vá sbírka. Výtěžek ze sbírky 2015 bude 
použit na vybudování místa pro třídění, 
skladování a opravu darovaného šatstva, 
vybavení domácnosti i nábytku. Na tyto 
práce by charita ráda zaměstnala muže 
i ženy, kteří jsou téměř nezaměstnatelní 
a to z důvodu péče o děti. Rodič je sám, 
bez příbuzných a nemocnost dětí mu 
znemožňuje udržet si práci. Tento pro-

jekt bude plně financován z tříkrálové 
sbírky jako pilotní projekt. Doplňkovým 
projektem je přímá pomoc potřebným 
pro řešení akutních situací v sociálně 
slabších rodinách a dokrytí nákladů na 
provoz charitních služeb poskytovaných 
ve vikariátech Havlíčkův Brod a Hum-

polec, kam město Světlá nad Sázavou 
spadá.

Předem děkuji za vlídné přijetí a ote-

vřené srdce.
Jana Ptáčníková
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Koleda Tichá noc

K době vánoční patří koledy, jsou též 
součástí liturgické hudby, když se hrají 
v kostelích při bohoslužbách. Jednou z nej-
známějších je zcela jistě Tichá noc, která se 
však zrodila z nouze. Její vznik například 
popsal 13. prosince 2013 náš první interne-

tový deník Neviditelný pes: 
„Dopoledne  o  Štědrém  dnu  roku  1818 

zjistil  učitel  a  varhaník  Franz  Gruber 
v rakouském Oberdorfu, že měchy varhan 
v kostelíku jsou děravé. Což bylo na delší 
opravu.  Tím  byla  ohrožena  večerní  půl-
noční mše. Jeho přítel farář Joseph Mohr 
si vzpomněl na báseň, kterou napsal před 
dvěma lety pod dojmem vánočních svátků 
prožitých  s  jeho  dědečkem  v Mariapfarr. 
Kdyby k ní napsal Franz hudbu, stačili by 
vše nacvičit se sborem a kaplan Mohr by 
vše doprovodil na kytaru. Bylo to úžasné. 
Učitel Gruber složil do dopoledne hudbu, 
v kostele se  tři chlapci a  tři dívky rychle 
naučili  text,  farář  Mohr  hrál  na  kytaru 

a zpíval tenor, skladatel Franz Gruber ob-
staral bas a sbor zpíval dvojhlasně refrén. 
A Tichá noc byla na světě. Dnes je přelože-
na do 300 jazyků a nářečí, jako koleda je 
zpívána po celém světě.“ 

Ve svém repertoáru ji měli a mají mno-

zí slavní zpěváci, byl to například slavný 
americký zpěvák Bing Crosby, světozná-

mý operní pěvec Plácido Domingo, u nás 
zase například Yvetta Simonová, Karel 
Gott, Lucie Bílá, zpívala ji i Iveta Barto-

šová. Do češtiny byla Tichá noc přeložena 
několikrát, ve světelském kostele sv. Vác-

lava ji varhanice paní Milada Vohnická 
hraje po mnoho let o vánočních bohosluž-

bách z notového záznamu pro varhany (na 
snímku) s překladem českého básníka, 
dramatika a překladatele Václava Renče, 
dědečka současného režiséra a herce Fili-
pa Renče.

Text a foto: jiv

Navštívili jsme také Muzeum historických 
motocyklů a po cestě zpět na Vysočinu 
ještě Husitské muzeum v Táboře. 

Věříme, že i nadcházející rok bude pro 
nás plný pěkných zážitků. Přejeme Vám, 

abyste je v příštím roce prožili i Vy.  Ať 
Vás potkávají radostné zážitky i čas klidu 
a načerpání sil. Děkujeme Vám za Vaši 
podporu. 

L . Š .

Pták Loskuták ve světelské 
Akademii

O výrobu skla a jeho zpracování se zají-
mal televizní štáb Novy, který připravuje 
relaci Rady ptáka Loskutáka.

S prosbou o natáčení nás oslovila ab-

solventka našeho gymnázia, která působí 
v televizi Nova jako dramaturgyně pořadu 
pro domácí kutily, zahrádkáře i designéry 
vlastních domovů.

V prostorách školy se po celou středu 
pohyboval štáb a natáčel ve školní huti, 
brusírně, malírně, vitrážích i na kovár-

Děti a modely

U příležitosti 14. ročníku modelář-
ské výstavy ve Světlé, kterou pořádal 
místní leteckomodelářský klub v aule 
Uměleckoprůmyslové akademie, mohly 
děti místních základních škol shlédnout 
více než čtyři desítky leteckých modelů 
různých kategorií. O víkendu navíc byla 

pro dětské návštěvníky připravena akce, 
během níž se malí návštěvníci zúčastnili 
lepení jednoduchého balsového házecí-
ho kluzáku, který si potom odnesli.

Za čtyři dny konání výstavy modely 
shlédlo přes 400 návštěvníků, převážně 
dětí. Jako organizátoři jsme byli rádi, že 
se akce těší zájmu veřejnosti a my mů-

žeme představit svou práci. Poděková-

ní patří také kolegům ze spřátelených 
modelářských klubů v Havlíčkově Bro-

dě, Chotěboři, Ledči n. S. a Jiřicích za 
zapůjčení jejich modelářských skvostů. 
Akce byla realizována i díky pochopení 
ředitele Uměleckoprůmyslové akademie 
Ing. Jindřicha Vodičky, který práci s dět-
mi a mládeží všemožně podporuje.

Na shledání se můžeme těšit opět za 
rok v listopadu 2015, kdy výstava oslaví 
půlkulaté jubileum svým 15. ročníkem.

Jménem LMK Světlá n. S.
Mgr. Michal Šimek

Foto: autor
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Úspěšní stolní tenisté 

S širokou základnou mládeže se mo-

hou chlubit v oddíle stolního tenisu TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S., ze které se 
vypracovali Filip Karel a Daniela Růžič-

ková až mezi nejlepší hráče na republi-
kové úrovni. 

Oddíl úspěšně reprezentují na repub-

likových bodovacích turnajích a meziná-

rodních turnajích mládeže. První takový 
turnaj nejmladšího a mladšího žactva 
sezony 2014/2015 se hrál v polovině září 
v Praze na Jižním Městě. V soutěži nej-
mladších žáků (ročník 2004 a mladší) 

ně. Největší pozornost a zájem budila 
Adéla Gondíková, která reportáže uváděla. 
Pro všechny přihlížející bylo velmi příjem-

né sledovat, jak se moderátorka zajímala 
o žáky a o vše, co se ve škole učí a vyrábí.

První reportáž se týkala výroby brou-

šené a malované vázy. Proto se natáčelo 
ve školní huti, na brusírně i malírně. Do 

Vandalismus v parku

Šestnáctihektarový zámecký park, 
jehož vlastníkem je od roku 1998 měs-

to Světlá n. S., prochází každoročně 
potřebnou údržbou. Na přelomu října 
a listopadu letošního roku provedla od-

borná firma Zahradnictví Kruntorádovi 
– Kejžlice v rámci vypracovaného pro-

jektu plánované péče výsadbu padesáti 
nových stromů, a to listnatých i jehlič-

natých. 
V pátek 7. listopadu zažili pracovníci 

zmiňované firmy nepříjemný šok, když 
zjistili, že nějaký vandal, kterého nelze 
zařadit mezi myslící lidi, zcela ulomil 

korunu mladého jasanu, který před dvě-

ma týdny zasadili.
Text a foto: jiv

huti se štáb vrátil i ve druhé reportáži. 
Naši kováři vyráběli zahradní lampy, kte-

ré jsou tvořeny zdobenými kovanými ob-

ručemi, do kterých je nafouknuté stínidlo 
z olovnatého křišťálu. Třetí reportáž se 
točila v ateliéru vitráží. Tento atraktivní 
obor je obsazen hlavně dívkami, které 
nezaváhaly a vyrobily pro Adélku pozor-
nost – vitrážové ptáky Loskutáky.

Podle následných reakcí ze strany 
štábu se všem u nás ve škole líbilo a po-

chutnali si i ve školní jídelně. Je prav-

děpodobné, že se můžeme těšit na další 
natáčení. Reportáže byly odvysílány 
15. a 22. listopadu.

Helena Kotěrová
Foto: archiv školy

Vážení čtenáři,
z  důvodu  nedostatku  místa  musely 

být  z  listopadového  vydání  Světelského 
zpravodaje dva články ze sportovní rub-
riky vyřazeny a zveřejňujeme je nyní.

startovalo 64 chlapců, Filip Karel skončil 
ve dvouhře v semifinále a získal tak me-

daili a pohár za 3. místo a k tomu přidal 
zlato ve čtyřhře, kterou hrál se Šimonem 
Bělíkem. Další dvě medailová umístění 
přivezl z Havířova, kde si zahrál finále 
dvouhry i čtyřhry. Ve dvouhře prohrál 
s nasazenou jedničkou Ondřejem Květo-

něm z Pocínovic ve vyrovnaném pětise-

tovém utkaní 2:3, čtyřhru hrál s Pavlem 
Prázdným ze Sokola Náklo a ve finále 
podlehli nasazeným jedničkám Květo-

ňovi se Skotnicou z Frýdlantu n. O. 
V aktuálních žebříčcích České asoci-

ace stolního tenisu je Filip Karel v ka-

tegorii nejmladšího žactva na vynika-

jícím 3. místě v republice, jedničkou je 
Šimon Bělík z Ostravy a dvojkou Ondřej 
Květoň z Pocínovic. V mladších žácích 
v konkurenci starších hráčů je Filip je-

denadvacátý. 

Daniela Růžičková figuruje v katego-

rii mladších žákyň na 11. místě v repub-

lice a mezi staršími žákyněmi je jedena-

čtyřicátá, i když v této věkové kategorii 
hraje první sezonu. Oba jsou zároveň 
členy celorepublikového projektu České 
asociace stolního tenisu Hledáme bu-

doucí olympioniky.
Text a foto: jiv
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Světelská Tylichová v reprezentačním dresu

Týden po zisku dvou medailí na Mist-
rovství ČR v atletice žactva v Plzni (zlato 
v kouli a stříbro v disku) oblékla patnác-

tiletá svěřenkyně trenéra Foťka Barbora 
Tylichová 27. září reprezentační dres při 
utkání pěti reprezentačních družstev do 
15 let ve slovinském Mariboru. S trochou 
nadsázky lze říci, že to bylo malé mistrov-

ství střední Evropy. Vždyť se tam sešly re-

prezentační týmy České republiky, Chor-
vatska, Maďarska, Slovenska a Slovinska. 
Každou zemi zastupovala družstva chlap-

ců a dívek, a tak se po mítinku vyhlašova-

la pořadí jednotlivých kategorií a následně 
i společných reprezentací. Maďaři vyhráli 
vše a stříbrné medaile ve všech třech ka-

tegoriích patřily České republice. K tomu-

to úspěchu mladé české atletiky přispěla 
svým dílem světelská Barbora Tylichová, 
která jinak závodí za Hvězdu SKP Par-

Světelská volejbalistka

Teprve sedmnáctiletá Míša Piskačová 
se stala členkou prvoligového týmu žen 
TJ Jiskry Havlíčkův Brod. Odchovanky-

ně světelského volejbalu, který vychoval 
již řadu výborných volejbalistek (Fialová, 
Horní, Marešová), se stala benjamínkem 
tohoto týmu. Míša si zahrála extraligu ka-

detek a poté se již zařadila do A týmu žen. 

Její tréninková píle je vynikající, a tak se 
dá předpokládat, že bude za čas platnou 
hráčkou brodského prvoligového týmu.

Dalším impulsem pro další výkonnostní 
vzestup Míši je příchod Petera Pláteníka, 
který rozšířil realizační tým volejbalistek 
Havlíčkova Brodu. Tento úspěšný volejba-

lista, ještě nedávný reprezentant České re-

publiky, byl pro Míšu vždy volejbalovým 
vzorem.

Šárka Poubová

Fotbalisté v poločase krajského přeboru

10. srpna zahájili světelští fotbalisté svo-

ji druhou sezonu po čtyřleté pauze v kraj-
ském přeboru Vysočiny, když v té první si 
nevedli vůbec špatně. Vždyť v ní skončili 
s dvaačtyřiceti body na pěkném devátém 
místě a to byl pro nováčka úspěch. Leč 
ve sportu je starou pravdou, že druhá se-

zona v soutěži bývá pro nováčka nejtěžší. 
Druhý podzim v krajském přeboru měl 
pro fotbalisty FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou dvě tváře. V jeho první polovi-
ně nasbírali v osmi utkáních 11 bodů, to 
nasvědčovalo tomu, že by se mohla vý-

sledkově opakovat sezona předcházející. 
Avšak po pouťové remíze s Jaroměřicemi 
se vše zlomilo, přišly čtyři prohry po sobě 
a ve zbývajících podzimních zápasech do-

kázali světelští fotbalisté jen dvakrát zví-
tězit a jednou remizovat. Sečteno a pod-

trženo, po podzimu figurují na 11. místě 
se ziskem 18 bodů. Před rokem jich měli 
o čtyři více, přezimovali na 10. místě a co 
víc, během letošního podzimu nastříleli 
soupeřům o 13 branek méně než před ro-

kem. 
A jak hodnotí podzim v krajském pře-

boru trenér Miloslav Kafka?
„Do  soutěže  jsme  vstupovali  skutečně 

s  vědomím,  že  druhá  sezona  bývá  nej-
těžší, ale na druhou stranu  jsme v první 
její  polovině  nasbírali  11  bodů,  to  bylo 
nadějné.  Našli  jsme  spolehlivou  stoper-
skou dvojici Petrus, Petřík, kterou dobře 
podporovali ostatní obránci. Potom však 

přišla  Petříkova  absence  ze  zdravotních 
důvodů,  zranění  dalších  hráčů  a  rázem 
nastaly problémy se sestavou. Nepodařilo 
se nám nastoupit ve stejné sestavě ve více 
utkáních  po  sobě.  Proto  smekám  před 
těmi staršími, kteří obětavě pomohli, ať už 
to byl Janota v bráně nebo v poli Pecha, 
syn Míla a Císař. Navíc soupeři k nám jez-
dili bránit a my jsme se s tím nedokázali 
vyrovnat. Smůlu měl náš tradiční střelec 
Křikava, do šancí se dostával, ale nepada-
lo mu to do branky, gólově se nezapojil ani 
Štros. Paradoxem  je,  že  jsme z osmnácti 
bodů získaných na podzim třináct přivezli 
z venku, to nás řadí v tabulce venkovních 
utkání  na  čtvrté  místo.  Zato  v  tabulce 
domácích utkání  jsme s pěti body na po-
sledním místě.  Přes  zimu musíme  na  na-
šich nedostatcích zapracovat, určitě bude 
třeba rozšířit kádr, ale dnes je doba, kdy 
se těžko shání fotbalisté ochotní trénovat 
a hrát takovou soutěž.“

Text a foto: jiv

Bára v Mariboru

dubice. V Mariboru startovala ve dvou 
disciplínách. V disku skončila na osmém 
místě, první dvě místa obsadily diskařky 
Maďarska: 

1. Takácsová 40,02 m, 
2. Kovácsová 36,80 m, 
3. Tichá (ČR) 36,00 m, 
8. Tylichová (ČR) 29,91 m.
Vše si vynahradila ve své disciplíně, kte-

rou je koule:
1. Szatlová (Maďarsko) 13,25 m, 
2. Tylichová (ČR) 13,01 m, 
3. Takácsová (Maďarsko) 12,97 m, 
7. Poslušná (ČR) 11,85 m.
Konečné  pořadí: 1. Maďarsko, 2. Čes-

ká republika, 3. Slovinsko, 4. Chorvatsko, 
5. Slovensko.

jiv
Foto: Tomáš Purman
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Brankářská ikona

Až bude mít jednou světelský fotbal 
svoji síň slávy, bude v ní jistě na jednom 
z nejčestnějších míst brankář Petr Janota. 
Po skončení podzimní části fotbalové se-

zony 2014/2015 trenér A týmu FK Bohe-

mia Světlá nad Sázavou Miloslav Kafka 
pronesl:
„Děkuji všem hráčům našeho mužstva 

za odvedené výkony, ale jednomu z nich 
musím vyslovit zvláštní dík. Je jím bran-
kář Petr Janota. Poté, co nám v létě ode-
šel  brankář Patrik Soukal do divizního 
Havlíčkova Brodu, zůstalo místo v bran-
ce prázdné a Petr Janota už poněkoliká-
té obětavě pomohl. Ve všech podzimních 
zápasech, ve kterých nastoupil, byl opo-
rou, má za sebou skvělý podzim.“

Janota v příštím roce oslaví kulaté čty-

řicáté narozeniny a během své fotbalové 
kariéry zůstal věrný Světlé. Roli branká-

ře mu již v přípravce v jeho šesti letech 
přisoudil tehdejší trenér pan Kurtej. Za 
dospělé začal chytat ve svých sedmnácti 
letech, sám na to vzpomíná: 
„Poprvé jsem stál v bráně světelského 

áčka  v  utkání  ve  Skutči  a  pokud  si  pa-
matuji,  byli mými  spoluhráči  například 
Bohouš Čížek, Pavel Tyller, bratři Fran-
ta,  Jirka  a  Honza  Novotní,  Petr  Čihák 
a Honza Motejl.“ 

Na otázku, co mu fotbal vzal a naopak 
zase dal, brankář odpověděl: 
„Obětoval  jsem  fotbalu  spoustu  času, 

ale nelituji  toho. Nemohu říci, že by mi 
něco vzal, dal mi mnoho dobrých zkuše-
ností do života i těch fotbalových a ty se 
postupně snažím předávat synovi a mla-
dým brankářům.“

Text a foto: jiv

Florbalové úspěchy ZŠ Lánecká

V první polovině listopadu proběhla 
okresní kola ve florbalu v kategorii šes-

tých a sedmých tříd, ve kterých si nad-

míru úspěšně vedla družstva ZŠ v Lá-

necké ulici.

Do chlapecké kategorie se přihlásilo 
18 škol, takže se nejdříve sehrály tři kva-

lifikační okrsky v Ledči nad Sázavou, 
v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři, z kte-

rých postoupilo šest nejlepších týmů do 
okresního finále. Okrsek v Ledči jsme 
zvládli s notnou dávkou štěstí, když po 
první prohře s Golčovým Jeníkovem 1:2 
přišel obrat se ZŠ Ledeč na konečných 
3:2. Dalšími výhrami 26:0 nad Lipni-
cí, 5:0 kont. nad ZŠ Komenská Světlá 
n. S. a 4:1 s Gymnáziem Ledeč jsme si 
spolu s ZŠ Golčův Jeníkov zajistili po-

stup do okresního kola v Havlíčkově 
Brodě. Zde jsme ve skupině B nejdříve 
prohráli 0:4 s ZŠ Štáflova Havlíčkův 
Brod, ale pak jsme si postup do semifiná-

le zasloužili výhrou nad Krucemburkem 
v poměru 6:0. V semifinále jsme oplati-
li porážku z okrsku Golčovu Jeníkovu, 
když jsme po dramatickém boji zvítězili 
4:3. Finále se Štáflovkou, jejíž hráči tvoří 
hokejovou sportovní třídu, bylo vyrov-

nané, avšak trochu smolně jsme ho pro-

hráli 1:2. O cenný úspěch se zasloužila 
tato sestava: Pavel Piskač, Patrik Hoke, 
Lukáš Hanousek, Lukáš Rezek, Petr Ko-

vanda, Adam Böhm, Michal Sladkovský, 
Ondřej Hroch, Jakub Černocký, Jakub 

Cihlář, Pavel Boudník a kapitán Tomáš 
Kratochvíl.

Konečné pořadí okresního finále: 
1. ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod, 2. ZŠ 
Lánecká Světlá n. S., 3. ZŠ Golčův Jení-

kov, 4. ZŠ Šlapanov, 5. ZŠ Krucemburk, 
6. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod.

Do dívčí kategorie se přihlásilo sedm 
týmů, které se utkaly v okresním finá-

le v Havlíčkově Brodě. První zápas ve 
skupině děvčata zvládla na výbornou, 
když porazila ZŠ Štoky 1:0. Přes pro-

hru 0:4 s Gymnáziem Chotěboř přišel 
postup do semifinále, kde jsme bohužel 
smolně prohráli 0:1 s Golčovým Jeníko-

vem. V souboji o třetí místo jsme zvítě-

zili nad ZŠ Buttulova Chotěboř 2:1, ve 
finále zvítězil Golčův Jeníkov na nájez-

dy nad Gymnáziem Chotěboř. O bronz 
se zasloužily tyto dívky: Veronika Dej-
malová, Tereza Vacková, Klára Sýkoro-

vá, Jana Boudníková, Tereza Ptáčníková, 
Veronika Buňatová, Valérie Dvořáková, 
Kateřina Píšková, Aneta Rumanovská, 
Anna Kosová, Nikola Lundáková, Bar-
bora Špatzová, Eliška Jiříková a kapitán-

ka Natálie Laňková.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Golčův Jeníkov, 

2. Gymnázium Chotěboř, 3. ZŠ Lánecká 
Světlá n. S., 4. ZŠ Buttulova Chotěboř, 
5. ZŠ Krucemburk, 6. ZŠ Štoky, 7. ZŠ 
Wolkerova Havlíčkův Brod

Tomáš Rosecký

Stojící zleva: Pavel Boudník, Michal Sladkovský, Tomáš Kratochvíl, Jakub Cihlář, 
Jakub Černocký, Ondřej Hroch a Tomáš Rosecký, klečící zleva: Lukáš Rezek, Pavel 

Piskač, Patrik Hoke, Lukáš Hanousek, Petr Kovanda a ležící dole Adam Böhm
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Děkuji Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce 2014  

a do nového roku 2015 Vám přeji 
hodně zdraví, štěstí, osobních 

i pracovních úspěchů. Současně se 
těším na další společnou spolupráci.

Pavlína Bártová 

Kosmetický a masážní salon 
HARMONIE

U Rybníčků 1 147, Světlá nad Sázavou
www.harmonie.firemni-stranka.cz

777 233 845
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Renesance 

         ve Phoenixu
Je nám potěšením, že Vás můžeme informovat o znovuotevření našeho obchodu,  a to v novém hávu, s ověřeným 

sortimentem a navíc s řadou novinek. 

Na co se u nás můžete už tradičně spolehnout?

Nabízíme Vám kytičky v širokém sortimentu, v nejlepší kvalitě a hodně dob-

rých cenách. Vzhledem k naší rozsáhlé činnosti ve smuteční a svatební floristice 

si květiny vybíráme sami, 3x týdně, přímo na holandské burze. A skutečnost, že 

květiny z Phoenixu jsou čerstvé a „vydrží“ je samozřejmostí.

Co si u nás můžete ještě koupit?

Kromě květin prodáváme bytové doplňky pro každý interiér - keramiku, sklo, 

kovové dekorační předměty, dřevěné romantické doplňky, jako jsou stojany pod 

květiny, menší stolečky a komody, lucerny; také klasické svíčky převážně od čes-

kých výrobců s vyzkoušenou kvalitou. 

Nově si u nás můžete koupit i originální pašmíny. Pašmínové šály jsou ručně 

tkané z kašmíru, což je přírodní vlna získávána vyčesáváním srstí kašmírských 

koz žijících v oblasti Tibetu. Můžete vybírat z širokého barevného spektra a udě-

lat radost sobě nebo někomu blízkému hřejivým dárečkem pod vánočním 

stromkem.

Aktuálně, v čase adventu, nabízíme čerstvé zelené jmelí ze Slovenska. Klasické 

svazečky nebo krásná přírodní hnízda tak, jak narostla na stromě.

Co jsme pro Vás připravili zcela nově?

Najdete u nás výběr produktů v bio a fair trade kvalitě. Jedná se hlav-

ně o čaje, kávy, čokolády, sušenky z biopekárny Zemanka, oleje a jiné 

pochutiny; med a různé druhy medoviny z Včelařství Sláma, které je 

držitelem ochranné známky  Vysočina - regionální produkt.

A jaké jsme pro Vás připravili překvapení? 

Na jaře jsme se zúčastnili výběrového řízení organizovaného agenturou ZERA (Zemědělská a ekologická regionální 

agentura) pod záštitou Kraje Vysočina a obdrželi certifikát s ochranou známkou „Vysočina - regionální produkt“, pro 

naše výrobky s názvem - „Dekorační předměty z aranžerské dílny“, kterými také rozšiřujeme naši nabídku. Jsme pře-

svědčeni, že se Vám naše tvorba bude líbit a minimálně potěšíte oko, jak říkají zákazníci v havlíčkobrodském obchodě. 

Největšími hity z našeho eshopu jsou sezónní věnce na dveře a celoroční květinové dekorace z přírodních a umělých 

materiálů.

Prostor p
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Nevíte si rady s vánočním dárkem?

Nelamte si hlavu a pořiďte u nás dárkový poukaz na nákup 

v obchodech Phoenix v libovolné hodnotě. Vyhnete se tak stre-

su, jestli jste vybrali dobře. 

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za projevenou důvěru v uplynulém roce a zároveň 
popřáli krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. Věříme, 
že v našem „znovuzrozeném“ obchodě budete spokojení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Váš Phoenix

Více informací a spoustu fotek dokumetujících naší 
již téměř 25letou práci najdete na webu: www.phoenix-design.cz 
a našem FB: 
https://www.facebook.com/pages/Phoenix-Design/364114016977615
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Radostné vyšlápnutí 
do roku 2015

přejí
členové Klubu českých turistů Sklo 

Bohemia Světlá nad Sázavou

HODINOVÝ MANŽEL S + S
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Opravářské a údržbářské služby
v domácnosti i na zahradě

(práce truhlářské, tesařské, instalatérské,
zednické, sklenářské, zahradnické).

tel.: 774 183 626
e-mail: stansch@seznam.cz
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