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Slavnostní křest třetího dílu Vlastivědného sborníku Světelsko. (Foto: Adéla Hrochová)

Z obsahu
Výstava obrazů Marie Brožové

S paStelkou je SVět kráSnější
5. prosince 2015 – 31. ledna 2016

Galerie na půdě, Světlá n. S. 

ondřej švanda
4. třída Zš komenského

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2016 
Vám přeje redakce Světelského zpravodaje.
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prostranství před radnicí
Vánoční trhy

14:00 - 18:00 Galerie Na Půdě
Výstava S pastelkou je svět krásnější
Výtvarná dílnička pro děti v knihovně – dětské odd.

Středověké podzemí
Děti dostanou v čertovské kanceláři pekelné 
vysvědčení, do kterého s čerty vyplní, jak byly 
celý rok hodné či zlobivé. Šikovné děti dostanou 
po projítí peklem dáreček.

prostranství před radnicí
Vystoupení folklorního souboru Škubánek

 prostranství před radnicí
Velká ďábelská show Divadýlka Mrak
Zpívání, soutěže a diskotéka s čerty

 u kašny
Světýlka naděje

kostel sv. Václava
Zvonečkování Zvonku a Zvonečku
Vystoupení pěveckých sborů ze ZŠ v Lánecké ul. 

17:45 - 18:00 před kostelem sv. Václava
Trubači 

před kostelem sv. Václava
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 

V průběhu odpoledne
Malí pouliční umělci ze ZUŠ

Na vaši účast se těší KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
společně s městem Světlá n. S. • ZŠ v Komenského ul. • ZŠ v Lánecké ul. • ZUŠ, Světlá n. S. 
a Římskokatolickou farností, Světlá n. S. www.kyticesvetla.cz  

Jan Kraus

DIVADELNÍ SÁL, Světlá nad Sázavou

7. ledna 2016 
v 19 hod.

host Matěj Ruppert 
(Monkey Business) vstupné: 200, 250, 300, 380 Kč. 

  divadelní sál Společenského domu, Světlá n. S.
1. února 2016 v 19 hod.

Vstupné: 450, 600, 670, 720, 800 Kč.

HOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOW
HC Světlá  vs.  HC OlYMP

HOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOW
 HC O HC O YMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMP

Exhibiční hokejové utkání hvězdného týmu v čele s Martinem Dejdarem.

Vánoční dárek Vstupné: děti do 5 let zdarma, od 5 do 15 let 50 Kč, 
dospělí v předprodeji 100 Kč, dospělí na místě 150 Kč

www.kyticesvetla.cz  •  www.facebook.com/kyticesvetla

19. 2. 2016 od 18 h.    SC Pěšinky

Vánoční 
dárek

divadelní sál Společenského 
domu, Světlá n. S.

13. dubna 2016 
v 19 hod.

www.kyticesvetla.cz
Jednotné vstupné: 390 Kč.

Předprodeje na všechny tyto akce probíhají v TIC Světlá n. S., tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.
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Z finančního odboru

Žádosti o dotace z rozpočtu města
Připomínáme všem případným zá-

jemcům o programovou dotaci z roz-
počtu města, že termín pro podání žá-
dosti o dotaci je 18. 12. 2015. Žádosti 
podané po tomto termínu budou vyřa-
zeny z důvodu nedodržení podmínek 
dotace.

Formuláře pro podání žádosti jsou 
k dispozici na webových stránkách 
města www.svetlans.cz/městský úřad/
odbory městského úřadu/odbor fi-
nanční/dokumenty/Poskytování dotací 
z rozpočtu města Světlá nad Sázavou.

Na stejné adrese jsou zveřejněny 
i programy pro jednotlivé oblasti.

Programy vyhlášené zastupitelstvem 
města na rok 2016:
1.  Program pro poskytování dotací 

právnickým a fyzickým osobám 
na podporu sportu na rok 2016.

2.  Program pro poskytování dotací 
právnickým a fyzickým osobám 
na podporu aktivit v oblasti kultu-
ry na rok 2016.

3.  Program pro poskytování dotací 
právnickým a fyzickým osobám 
v oblasti prevence sociálně patolo-
gických jevů.

4.  Program pro poskytování dotací 
právnickým a fyzickým osobám 
v oblasti péče o zdravotně postiže-
né a jinak znevýhodněné občany.

Z rozpočtu města lze poskytovat do-
tace i mimo schválené programy. Jde 
o tzv. individuální dotace, které řeší 
konkrétní potřebu konkrétního sub-
jektu, např. jednorázové akce konané 
na území města Světlá nad Sázavou. 
O tyto dotace lze žádat v průběhu celé-
ho roku nejpozději 30 dní před konáním 
akce.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Slovo úvodem

Drazí spoluobčané,
stojíme na začátku posledního mě-

síce letošního roku. Je to čas adventu, 
kdy se připravujeme a čekáme na vá-
noční svátky. Každý jistě přemýšlí-
me, jak své blízké o Vánocích potěšit, 
co by komu udělalo radost. Děti píší 
Ježíškovi a věří, že pod stromečkem 
najdou alespoň něco z toho, co si 
přejí. Je to jistě i pro nás čas, kdy si 
vybavujeme Štědrý večer se svými 
rodiči, jak jsme ho prožívali a na co 
všechno jsme se těšili. Až se budeme 
dívat na betlém a jesličky, kde je po-
ložen malý Ježíšek, tak také můžeme 
děkovat za všechno, co jsme ve svém 
životě mohli prožít, kolik obdarování 
jsme za svůj život přijali.

V samém závěru prosince se nebu-
deme loučit jenom s tímto měsícem, 
ale také s celým rokem 2015. Je to 
čas, kdy budeme bilancovat, co vše 
se nám podařilo. S důvěrou hledíme 
a jistě se budeme muset nechat pře-
kvapit, co všechno nám přinese nový 
rok 2016.

Hojnost Božího požehnání Vám ze 
srdce vyprošuje

P. Tomáš Fiala

***

„…Víte, máme se k sobě chovat tak, 
jakoby každý den, který prožíváme, 
mohl být tím posledním. Mějme proto 
rádi své rodiče, prarodiče a přáte-
le, dokud je nám dopřáno být s nimi. 
Připomenu slova polského kněze: 
Pojďme milovat lidi, poněvadž rychle 
odcházejí.“

Výňatek z dopisu od paní Chlado-
vé z MŠ Bambino, který najdete na 
straně 10.
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Barevná obálka: 
grafika Adéla Hrochová

Schůze rady 2. listopadu

Rada města:
1. Schválila ceník služeb v domo-

vě pro seniory Sociálního cen-
tra města Světlá n. S. platný od 
1. 1. 2016.

2. Souhlasila se zakoupením autobu-
sové čekárny do místní části Rado-
stovice.

3. Schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR na pro-
jekt Radostovice – vodní zdroj.

4. Schválila Ústřední inventarizační 
komisi k provedení řádné inven-
tarizace majetku a závazků města 
Světlá n. S. za rok 2015.

5. Vzala na vědomí zápisy ze schůzek 
osadních výborů Josefodol, Opa-
tovice, Žebrákov, Dolní Březinka 
a Mrzkovice.

6. Souhlasila s uzavřením Smlouvy 
na užívání veřejného prostranství 
s panem E. Ř., držitelem ZTP prů-
kazu, z důvodu poskytnutí trvalé-
ho parkovacího místa před domem 
č. p. 931 v ul. Na Sídlišti.

7. Vzala na vědomí postup měs-
ta Světlá n. S. v zajištění nákupu 
dodávek elektřiny pro objekty ve 
vlastnictví města na rok 2017.

8. Vzala na vědomí ukončení činnosti 
architekta města Ing. arch. M. J. Stří-
brného, Stříbrný Atelier architektu-
ra & design, s. r. o., Praha 7, k datu 
31. 12. 2015.

9. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí odborných služeb (super-
vizí pro referenty sociálně-právní 
ochrany dětí zařazené na odboru 
sociálních věcí MěÚ Světlá n. S.) 
s PhDr. Vlastimilem Sojkou na rok 
2016.

10. Schválila smlouvu o akceptaci pla-
tebních karet mezi městem Světlá 
n. S. a Československou obchodní 
bankou, a. s., Praha 5.

11. Vzala na vědomí návrh Sociální 
studie.

12. Jmenovala Mgr. Olgu Fialo-
vou, DiS., do funkce ředitelky 
Domu dětí a mládeže Světlá n. S., 
Lánecká 699, příspěvkové organi-
zace s účinností od 1. 1. 2016.
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Novoroční ohňostroj

Vážení spoluobčané,
stalo se již milou tradicí, že město 

Světlá n. S. zahajuje nový rok ohňostro-
jem. 

Dovolujeme si vás proto pozvat dne 
1. ledna 2016 v 17:00 hod. na náměstí 
Trčků z Lípy, kde budeme mít možnost 
zhlédnout ohňostroj, kterým společně 
přivítáme nový rok. 

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

Jan Tourek
starosta města

Výsledky dotazníku

Co je podle Vás největší výhoda
Světlé nad Sázavou:
 178 blízko k dálnici a kamkoliv dále, 

dobré dopravní spojení i vlakem
 58 sklářství a šikovné ruce místních 

sklářů
 88 bezpečné, klidné a přívětivé pro-

středí ve městě
 28 dobré podmínky pro život a aktivi-

ty dětí a seniorů
 4 dobré možnosti pro podnikání
 12 příjemné vztahy mezi lidmi, atmo-

sféra sousedství

Hlavním cílem města
pro dalších 10 let má být:
 28 podpora a obnova sklářských pod-

niků
 160 podpora a rozvoj dalších velkých 

průmyslových areálů
 134 podpora pro rozvoj menších pod-

nikatelských aktivit
 48 podpora pro cestovní ruch a rekre-

aci

Který problém města je podle
vás nejvýznamnější:
 210 nízké hodnoty průměrných mezd, 

nezaměstnanost, málo aktivních 
podnikatelů

 183 nedostatečná nabídka služeb pro 
obyvatele (obchody, služby)

 37 málo návštěvníků, nevyužité 
možnosti cestovního ruchu

 188 zatížení osobní i nákladní dopra-
vou, chybějící most mezi nádra-
žím a sklárnou

 68 stárnutí populace, nízká vzděla-
nost, odstěhovávání obyvatel

 97 nízká kvalita veřejných prostran-
ství (náměstí, chodníky, stezky 
pro kola)

 64 nedostatek důvěry, nedostatek ak-
tivit pro mladé, nejsou přátelské 
vztahy ve městě, chybí spoluprá-
ce

Co byste jako starosta města
udělal jako první:
 156 zrekonstruoval náměstí
 52 zajistil opravy kina, tenisové haly 

a dalších budov v majetku města
 51 zajistil výstavbu sportovní haly
 200 zajistil možnost letního koupání
 89 zajistil výstavbu bytů pro seniory 

či soc. slabé občany

Co se Vám ve Světlé nad Sázavou líbí:

Okolní příroda, klidné prostředí, cy-
klostezka, park, zámek, hokejová hala, 
fotbalový stadion, radnice, čistota města, 
kostel, společenský sál, Sázavafest, soci-
ální služby, pouť, dětská hřiště…

Co se Vám ve Světlé nad Sázavou
nelíbí, co Vás nejvíce tíží:
Náměstí, parkování, chodníky, rychlá 

jízda aut a motorek městem, exkremen-
ty po pejscích, čela některých budov na 
náměstí, bezbariérovost – cukrárna, Ga-
lerie Na Půdě…

Co a jaké služby ve městě chybí:
Bazén – koupaliště, obchvat města, 

revitalizace náměstí, obsadit průmy-
slovou zónu a tím zajistit práci pro ob-
čany, obchody všeho druhu, nejvíce zá-
jmu je o LIDL (202 hlasů), Billu, Tesco, 
Kaufland (30-40 hlasů), opravny (obuv, 
elektro, čistírna), sportovní hala, cyk-
lostezka, lepší propagace akcí, besedy 
s občany, malé byty pro mladé a seniory, 
sociální bydlení, obřadní síň a úprava 
parkování u hřbitova tak, jak bylo obča-
nům představeno, ubytování pro spor-
tovce a turisty, hotel, vinárna, restaurace 
na lepší úrovni, IC otevřít v so a ne, více 
laviček a vkusných odpadkových košů, 
kamerový systém a posílení městské po-
licie, kino…

Priority
• Plavecký bazén – koupaliště
• Obchvat města – revitalizace ná-

městí
• Obchodní dům, další menší obcho-

dy a opravny (čistírna)
• Průmyslová zóna – obsadit a zajistit 

občanům práci
• Oprava chodníků a budov
• Cyklostezka
• Parkování – nedostatek míst, zpo-

platnění na celém náměstí
• Bytová politika – staří, mladí, so-

ciálně slabí
• Sportovní hala
• Dětská hřiště
• Kino
• Obřadní síň – parkování u hřbitova
• Besedy s občany

Ještě jednou Vám všem za vyplnění 
dotazníků patří velké poděkování.

Josef Hnik
místostarosta města 
Světlá nad Sázavou

Vážení občané Světlé nad Sázavou 
a přilehlých obcí, mnohokrát Vám děku-
ji za vyplnění dotazníků.

Jejich vyplněním jste se velkou měrou 
podíleli na tvorbě Strategického plánu 
města Světlá nad Sázavou, který bude 
závazným dokumentem pro vedení měs-
ta, jakým směrem vést budování města 
a je velice důležitým dokumentem pro 
získávání dotací. Na akce, které nejsou 
uvedeny ve Strategickém plánu města, 
nebude možné získat žádné dotace. Pro-
to ta důležitost a jsem rád, že se vrátilo 
425 vyplněných dotazníků. Když budu 
počítat s tím, že dotazníky byly vyplňo-
vány převážně v rodinách, zúčastnilo se 
této akce téměř 1000 občanů. Mrzí mne 
jen malá účast veřejnosti na následné be-
sedě nad výsledky dotazníků a tvorbou 
Strategického plánu.

U prvních 4 bodů jsou uvedeny počty 
hlasů, v následujících 3 bodech je vypsá-
no Vaše slovní vyjádření postupně od 
většího počtu názorů k menšímu počtu. 
A nakonec máte zjednodušené pořadí 
priorit, tak jak vyplynuly z Vašich od-
povědí.



strana 5 prosinec 2015 Světelský zpravodaj

▶

V úterý 27. října, den před výročím založení státu, položili starosta  
Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik věnec k památníku obětem světových válek. 

Foto: Michal Mašek

Z odboru sociálních věcí

Opatrovnictví osob omezených ve 
svéprávnosti - I. část – přezkumy 
svéprávnosti
Pokud osoby se sníženými rozumo-

vými schopnostmi nemohou svá právní 
jednání vykonávat tak, aby samostatně, 
s plným uvědoměním důsledků sebe 
neohrožovaly majetkovou újmou, sociál-
ním vyloučením, apod., byly v minulosti 
omezovány nebo zbavovány zcela způ-
sobilosti k právním úkonům a pro hájení 
jejich práv byl soudem ustanovován opa-
trovník. Jednalo se o víceméně stabilní 
doživotní stav až na výjimky, kdy v oje-
dinělých případech byly podány návrhy 
na zrušení tohoto omezení a rozsudkem, 
po provedeném dokazovaní, soudem 
schváleny.

Od 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, se změnila nejenom terminologie 
na omezování svéprávnosti, ale změnily 
se i procesy posuzování a byly zavedeny 
některé nové instituty poskytované pod-
pory těmto osobám. Kdo byl do té doby 
zbaven způsobilosti k právním úkonům, 
je nyní osobou omezenou ve svéprávnos-
ti a do doby tří let od nabytí účinnosti no-
vého občanského zákoníku musí být jeho 
duševní stav a schopnosti přezkoumán 
soudem a nově rozhodnuto o rozsahu 
jeho svéprávnosti a o potvrzení stávají-
cího opatrovníka nebo o ustanovení no-
vého opatrovníka či jiné formy podpory. 

Soud tato řízení zahajuje i bez návrhu. 
Stávající systém je nastaven tak, že k pře-
zkumu svéprávnosti by mělo u všech po-
stižených občanů docházet každé tři roky. 
Je otázkou, zda je soudní aparát schopen 
takovýto nápor případů do budoucna tr-
vale zvládnout.

Opatrovníci, kterými jsou osoby blíz-
ké, se mohou při přezkumných řízeních 
setkat se sociálními pracovnicemi města 
Světlá nad Sázavou, protože v těchto ří-
zeních musí být osoba, jejíž stav je pře-
zkoumáván, zastoupena opatrovníkem 
pro řízení. Nabytím právní moci rozhod-
nutí o přezkoumání duševního stavu ale 
jejich působení končí a nadále do kompe-
tencí stálého opatrovníka nijak tyto pra-
covnice nezasahují.

V rámci přezkumného řízení je soud-
ce povinen každého opatrovance osobně 
zhlédnout a většinou opatrovník zajišťuje 

dopravu opatrovance k soudu. Soudce 
klade otázky posuzované osobě za úče-
lem zjištění jejích duševních schopnos-
tí. Kromě zhlédnutí je jako další důkaz 
pro řízení vyhotovován posudek znalce, 
takže opatrovníka s opatrovancem čeká 
ještě cesta k soudnímu znalci a následně 
také ještě na soudní jednání.

Bližší informace k přezkumům své-
právnosti je možné získat na tomto kon-
taktu:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, od-
bor sociálních věcí, nám. Trčků z Lípy 
18, 582 91 Světlá nad Sázavou, 2. patro, 
kancelář č. 307 naproti výtahu; Šár-
ka Zelenková, DiS., tel.: 569 496 678,  
e-mail: zelenkova@svetlans.cz; Bc. Jana 
Cípová, DiS., tel.: 569 496 690, e-mail:  
cipova@svetlans.cz.

Šárka Zelenková, DiS. 
úředník OSV

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Informace k zákonu o pyrotechnice
Dne 4. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon 

č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechni-
ce), což má dopad do legislativy živ-
nostenského podnikání. Zavádí se nová 
vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení 

a zneškodňování pyrotechnických vý-
robků kategorie P2, T2 a F4 a provádě-
ní ohňostrojných prací“

• P2 – ostatní pyrotechnické výrob-
ky

• T2 – divadelní pyrotechnika
• F4 - zábavní pyrotechnika
Podnikatelé, kterým ke dni účinnosti 

zákona o pyrotechnice trvalo oprávně-
ní k provozování živnosti volné „Výro-
ba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“, 
mohou nakupovat, prodávat, ničit 
a zneškodňovat pyrotechnické výrobky 
výše uvedených kategorií na základě 
stávajícího oprávnění po dobu jednoho 
roku ode dne nabytí účinnosti zákona 
o pyrotechnice, tj. do 4. 9. 2016.

Pokud po datu 4. 9. 2016 hodlají tuto 
činnost dále provozovat, jsou povin-
ni před uplynutím této doby ohlásit 
živnost vázanou a zároveň doložit po-
žadovanou odbornou způsobilost pro 
příslušný rozsah předmětu podniká-
ní dané živnosti. Ohlášení živnosti je 
osvobozeno od správního poplatku.

Požadovaná odborná způsobilost:
• pro nákup, prodej, ničení a zne-

škodňování pyrotechnických 
výrobků kategorie P2 je třeba 
osvědčení o odborné způsobilosti 
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▶ podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 206/2015 Sb.

• pro nákup, prodej, ničení a zne-
škodňování pyrotechnických vý-
robků kategorie T2 a F4 a prová-
dění ohňostrojných prací je třeba 
osvědčení o odborné způsobilosti 
podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo 
doklad podle § 66 odst. 8 zákona 
č. 206/2015 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilos-
ti podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b) 
zákona č. 206/2015 Sb. vydává Český 
báňský úřad. Podle § 66 odst. 8 zá-
kona č. 206/2015 Sb. se za osvědčení 
prokazující odbornou způsobilost pro 
zacházení s pyrotechnickými výrob-
ky kategorie T2 a F4 pro účely tohoto 
zákona považuje též oprávnění nebo 
průkaz odpalovače ohňostrojů vydané 
obvodním báňským úřadem nebo Čes-
kým báňským úřadem. Toto oprávnění 
nebo průkaz odpalovače ohňostrojů je 
dokladem, kterým lze prokázat odbor-
nou způsobilost jak pro nákup, prodej, 
ničení a zneškodňování pyrotechnic-
kých výrobků kategorie T2 a F4, tak 
i pro provádění ohňostrojných prací.

Nakládání s pyrotechnickými výrob-
ky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 nadále 
spadá do režimu živnosti volné.

Zrušuje se živnost „Provádění trha-
cích a ohňostrojných prací“

Živnost „Výzkum, vývoj, výroba, 
ničení, zneškodňování, zpracování, 
nákup a prodej výbušnin“ je doplněna 
o „provádění trhacích prací“. Předmět 
podnikání zní: „Výzkum, vývoj, výro-
ba, ničení, zneškodňování, zpracování, 

Odstávka

Oznámení o odstávce občanských 
průkazů a cestovních pasů
V souvislosti s novelou zákona o občan-

ských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 24. prosince 
2015 až 31. prosince 2015 odstávka sys-
tému pro nabírání žádostí o vydání ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů 
a jejich předávání. Důvodem tohoto pře-
rušení jsou technické úpravy, které od-
stávku systému vyžadují.

Podávat žádosti o vydání občanského 
průkazu a cestovního pasu a předávat 
vyrobené doklady bude možné na obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působ-
ností nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.

nákup a prodej výbušnin a provádění 
trhacích prací“.

„Provádění ohňostrojných prací“ je 
zařazeno do živnosti „Nákup, prodej, 
ničení a zneškodňování pyrotechnic-
kých výrobků kategorie P2, T2 a F4 
a provádění ohňostrojných prací“.

Živnostenská oprávnění podnikatelů, 
kteří měli oprávnění k provádění „trha-
cích nebo ohňostrojných prací“, zůstá-
vají zachována.

Lenka Smítková
úředník OSŠaŽ

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Výsadba u mateřské školy 
Na Sídlišti
Po dokončení stavebních úprav ma-

teřské školy Na Sídlišti byly provede-
ny sadové úpravy vstupního prostoru 
mateřské školy. Výsadby navrhla fir-
ma JENA – firma služeb, Bolívarova 
2092/21, Praha 6, realizaci provedl Ka-
rel Kruntorád, K Budíkovu 167, Kejžli-
ce. Jelikož se jedná o prostor využíva-
ný dětmi, byly voleny druhy bez trnů, 
plodů a nejedovaté. Celkové náklady 
výsadby jsou 94 818,60 Kč.

Ing. Gabriela Poulová
úředník OMIRR

Autobusová zastávka Radostovice
V současné době dokončuje firma 

SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pelhři-
mov, stavební práce v rámci vybudová-
ní autobusové zastávky v centru obce 
Radostovice. 

Nová autobusová zastávka je tvořena 
zálivem s povrchem z žulových kostek 
podél silnice č. II/347 (směr Dolní Měs-
to - Světlá nad Sázavou) a nástupištěm 
se zvýšenou hranou a dopravním zna-
čením. Podél zastávky byl vybudován 
chodník ze zámkové dlažby. 

Před samotným zahájením výstavby 
byl v místě nově plánované zastávky 
zbourán stávající objekt pro obsluhu 
bývalé váhy a byla zde provedena pře-
ložka plynárenského zařízení STL ply-
novodu. 

Celková finanční náročnost této sta-
vební akce je 600 000 Kč. Předpokláda-
ný termín dokončení akce je do konce 
měsíce listopadu 2015.

Jana Vaňková
úředník OMIRR
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▶

Z odboru životního prostředí

Informace pro vlastníky lesa  
- kůrovcová kalamita
Letošní léto bylo opravdu velice hor-

ké, s velkým nedostatkem srážek, což se 
negativně projevilo na stavu našich lesů. 
Během letních měsíců došlo k rychlé-
mu rozšíření kůrovce na jehličnatých 
porostech. S podzimem a nastávající zi-
mou dochází k útlumu aktivity kůrovců 
a právě v tuto dobu je vhodné provést ne-
zbytná opatření k zamezení jeho dalšího 
šíření. Pokud nebudou napadené stromy 
včas odstraněny, lze na jaře 2016 předpo-
kládat pokračování a další nárůst kůrov-
cové kalamity.

Mezi naše nejčastější druhy patří:
• Lýkožrout smrkový (Ips typogra-

phus)
• Lýkožrout severský (Ips duplicatus)
• Lýkožrout lesklý (Pityogenes chal-

cographus)
• Lýkožrout vrcholkový (Ips acumi-

natus)

Napadené stromy bezpečně poznáme:
1) Strom je zelený, kůra se neloupe, ale 

na kořenových náběhách jsou hně-
dé drtinky (piliny).

2) Ve výšce očí a výše jsou otvory 
o velikosti špendlíkové hlavičky.

3) Jehličí napadených stromů začíná 
především od vrchní části koruny 
šednout a následně reznout a opa-
dávat.

4) Strom je zelený (případně šedý či 
rezavý) a začíná se loupat kůra, nej-
dříve ve výšce, kde začínají větve.

V případě, že vlastník lesa zjistí na-
padení stromů kůrovcem, je nutné, aby 
okamžitě konal a kontaktoval svého od-
borného lesního hospodáře, který mu 
vyznačí stromy, které musí vlastník lesa 
bezodkladně vytěžit a vytěžené dřevo 
ihned zpracovat. Kontakt na svého od-
borného lesního hospodáře si můžete 
zjistit na Městském úřadu Světlá nad 
Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, na odbo-
ru životního prostředí v kanceláři č. 316, 
a to v úředních dnech - pondělí a středa 
(08:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod) a pá-
tek (08:00 – 11:30 a 12:15 – 15:00 hod). 
Po dohodě i mimo úřední dny nebo te-
lefonicky na čísle: 569 496 643 nebo na 
e-mailu: sedlak@svetlans.cz.

Závěrem uvádíme, že pouhé pokácení 
napadeného stromu kůrovce nezahubí. 
Proto je nutno napadené dřevo odvézt 
dostatečně daleko od lesa a nejlépe 
i odkornit či natřít insekticidem. Pokud 
vlastník lesa neučiní nutná a včasná 
opatření k zamezení šíření těchto škůd-
ců lesa, může očekávat např. uložení 
sankce ze strany orgánu státní správy 
lesů nebo České inspekce životního pro-
středí.

Bc. Jakub Sedlák
úředník OŽP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Postup prací na změně Územního 
plánu Světlá nad Sázavou
V prázdninovém čísle Světelského 

zpravodaje a na webových stránkách 
odboru jsme informovali o přípravě 
Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Světlá nad Sázavou v uplynulém období 
12/2011 - 12/2015. Odbor SÚ a ÚP, jako 
pořizovatel územního plánu, má na sta-
rosti zpracování této zprávy.

V průběhu prací pořizovatel vyhod-
notil, že došlo k uskutečnění některých 
důležitých záměrů vymezených v územ-
ním plánu (modernizace úseku silnice 
II/347 z Radostovic do Světlé, výstavba 
cyklostezky podél Sázavy z centra měs-
ta až do Smrčné, příprava průmyslové 
plochy vedle skláren, výstavba kanali-
zace v Dolní Březince). Nepříjemným 

zjištěním bylo, že navržené rozvojové 
plochy jsou málo využité (okolo 10%) 
a že ve městě ubyli obyvatelé (111 za po-
slední 4 roky), což znamená omezenou 
možnost návrhu nových rozvojových 
ploch.

Pořizovatel zpracoval návrh zprá-
vy, s návrhem bylo možno se seznámit 
a uplatnit k němu požadavky v době od 
19. 10. 2015 do 18. 11. 2015. Pořizovatel 
požadavky vyhodnotil a na základě vy-
hodnocení upravil návrh zprávy do po-
doby, kterou nyní předkládá ke schvále-
ní zastupitelstvu města. 

Ze schválené zprávy vyplyne po-
žadavek na změnu územního plánu. 
Tato změna bude řešit zejména nové 
silniční obchvaty a přeložky, nové cy-
klostezky, zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování. Součástí změny bude 
i požadavek na zpracování studií, kte-
ré se budou zabývat revitalizací centra 
města.

Práce na změně územního plánu bu-
dou zahájeny počátkem roku 2016 a do 
procesu pořizování změny se bude moci 
zapojit i veřejnost. Proces pořizování 
bude oznamován na fyzické i elektronic-
ké úřední desce městského úřadu. Jak se 
zapojit do procesu územního plánování 
lze zjistit buď při osobní návštěvě naše-
ho odboru, anebo na našem webu.

Ing. arch. Bc. Marie Kastlová
úředník odboru SÚ a ÚP

Z odboru dopravy

Máte vozidlo v depozitu? Zbývá 
již jen jeden měsíc na to, abyste 
nahlásili jeho umístění a účel jeho 
využití.
Pokud vlastníte vozidlo, které jste ne-

chali dočasně vyřadit z provozu, měli 
byste nejpozději do konce roku 2015 
nahlásit na úřadě příslušné obce s roz-
šířenou působností jeho umístění a účel 
využití. Pozor si musí dát především 
motoristé, kteří dali auto do depozi-
tu před 1. 7. 2013. Pokud nepřijdou na 
úřad nahlásit potřebné informace, vozi-
dlo administrativně zanikne a již nepů-
jde přihlásit. V této situaci může být ad-
ministrativně až 250.000 vozidel, řada 
z nich ale již zřejmě reálně neexistuje, 
protože je majitelé v minulosti nelegál-
ně zlikvidovali. V pozdějších případech 
dočasného vyřazení (po 1. 7. 2013) má 
vlastník rovněž povinnost nahlásit úda-
je o vozidlu na příslušný odbor dopravy 
obce s rozšířenou působností. Nehrozí 
mu však administrativní zánik vozu, 
nýbrž finanční sankce. Tato sankce 
může dosáhnout až 50 tisíc Kč. Povin-
nost nahlásit místo a účel využití vozi-
dla vyplývá z novely zákona č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu na pozem-
ních komunikacích, která je platná od 
začátku letošního roku. Povinnost do-
stavit se na úřad nejdéle po roce, kdy 
bylo auto dočasně vyřazeno, však měli 
motoristé už podle starého zákona. Pro-
dloužit dočasné vyřazení pak mohli jen 
o dalšího půl roku. Zmiňovaná skupina 
řidičů (vyřadili vozidlo před 1. 7. 2013) 
tedy porušovala své povinnosti i podle 
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▶

Světelsko před sto lety

V druhé polovině 19. století se začíná 
také na Světelsku rozvíjet hospodářský 
život.  K tradičním výrobním oborům 
řemeslného charakteru, jako byla vý-
roba skla v malých hutích v okolí Svět-
lé a broušení skla a granátů, přibývaly 
postupně další, ale výroba již probíhala 
v továrnách.

Až do roku 1871 fungovala v Dobré 
Vodě sklářská huť patřící rodině Welzů. 

Od roku 1861 se sklo vyrábělo i brousi-
lo v Schreiberově sklárně v Josefodole. 
Sklo z Josefodolu se brousilo i v dalších 
Schreiberových dílnách ve Světlé (Kar-
lov) a Františkodole. K roku 1895 bylo 
ve Schreiberových dílnách zaměstnáno 
několik set dělníků, jejich počty byly zá-
vislé na získávání zakázek.

Broušení granátů bylo spojeno hlav-
ně se jménem rodiny Kratochvílovy. 

V jejích dílnách a dílnách jejích konku-
rentů Josefa Knížka a Františka Banzeta 
bylo na konci 19. století zaměstnáno ko-
lem tří set brusičů a vrtačů. Tato výroba 
přežívala od 18. století i v Dolní Březin-
ce. Po roce 1900, kdy se začalo prosazo-
vat broušení syntetických drahokamů, 
začalo granátnictví na Světelsku upadat.

Slibně se rozvíjejícím oborem se 
stala těžba a zpracování žuly, hlavně 

dříve platné legislativy. Na to, aby si 
věc dali do pořádku, dostali motoris-
té ještě roční přechodné období, které 
vyprší 31. 12. 2015. Změna, která při-
náší majitelům vozidel větší komfort, je 
možnost umístit do depozitu automobil 
na neomezeně dlouhou dobu. Do začát-
ku tohoto roku bylo totiž možné vyřadit 
vozidlo z registru maximálně na jeden 
rok. Následně bylo nutné jít na úřad 
prodloužit lhůtu a za půl roku celý pro-
ces absolvovat od začátku. Díky nové-
mu zákonu vás tato povinnost bude če-
kat pouze po prvních 12 měsících, tedy 
jednou za celou dobu umístění auta 
v depozitu. Informace o umístění, tedy 
přesné adrese, a účelu využití vozidla 
aktuálně vyřazeného z provozu (napří-
klad za účelem renovace, dlouhodobých 
oprav apod.) jsou důležitými údaji pro 
příslušný úřad, aby měl možnost zpět-
né kontroly tohoto typu vozidel. Tento 
kontrolní mechanismus by měl předejít 
jejich neekologické likvidaci. U vozidla 
dočasně vyřazeného z registru (v ter-
minologii nového znění zákona jde 
o vozidlo vyřazené z provozu) lze tento 
režim ukončit (tedy opětovně jej „zpro-
voznit“) standardně na žádost vlastníka 
při předložení zelené karty a platného 
osvědčení o technické prohlídce. V pří-
padě, že je vozidlo v depozitu, se jed-
ná o vozidlo dočasně vyřazené a mělo 
by existovat. Pokud vozidlo zaniklo 
a vlastník doloží tuto skutečnost regis-
tračnímu místu, pak má povinnost jej 
trvale vyřadit. Existující vozidlo bez re-
gistračních značek dále nemůže být ani 

Z činnosti městské policie

Městská policie v říjnu 2015 řešila cel-
kem 137 přestupků. Z tohoto počtu byly 
na místě řešeny v blokovém řízení 103 
přestupky, 34 bylo oznámeno správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Pro-
vedli jsme odchyt 6 psů, všechny jsme 
předali jejich majitelům. V odchytovém 
zařízení nemáme k 31. 10 žádného psa.

Dne 5. října strážníci měřili rychlost 
vozidel v místní části Radostovice. Po 
16. hodině zastavili řidiče, který pře-
kročil povolenou rychlost. Strážníkům 
nepředložil řidičský průkaz. Následně 
bylo zjištěno, že má soudem vyslovený 
zákaz řízení. Na místo byla přivolána 
Policie ČR, která si řidiče převzala. Dne 
14. října ve večerních hodinách strážní-
ci poskytli součinnost Policii ČR při 
preventivně bezpečnostní akci „Mlá-
dež toxi“. Dne 26. října strážníci měřili 
rychlost vozidel v místní části Leštinka. 
V 15.38 hod. byl zastaven řidič vozidla, 
který jel na povolené padesátce rych-
lostí 100 km/h. Vše bylo zadokumento-
váno a oznámeno odboru dopravy MěÚ 
Světlá nad Sázavou. Strážník, který 
vozidlo zastavoval, si ještě k tomu vše-
mu musel navíc vyčistit pravou botu, 

protože řidič nedobrzdil a zastavil až 
dvacet metrů za ním. Téhož dne byla 
provedena kontrola mládeže zaměřená 
na užívání tabákových výrobků. U čtyř 
dětí ve věku od 11 do 14 roků bylo zjiš-
těno užití těchto výrobků. Následně 
byli tel. informováni rodiče. Vše bylo 
oznámeno OSPOD MěÚ Světlá nad Sá-
zavou. Dne 31. října se strážníci zamě-
řili na kontrolu osob mladších 18 roků, 
se zaměřením na konzumaci alkoholu. 
U čtyř dívek byl po provedení decho-
vých zkoušek zjištěn alkohol. Nejmlad-
ší, které bylo 13 roků, nadýchala 0,40 
promile alkoholu. Rodiče si je násled-
ně převzali na služebně městské poli-
cie. Vše bylo oznámeno OSPOD MěÚ 
Světlá nad Sázavou. Strážníci také vy-
řešili osobu, která jim alkohol prodala, 
a to blokovou pokutou ve výši 1000 Kč. 
V říjnu jsme provedli čtrnáct měření 
rychlosti vozidel.

Za městskou policii Vám všem přeji 
klidné Vánoce, zdraví, štěstí a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v roce 
2016.

Zdeněk Novák
velitel MP

odstaveno na veřejné komunikaci, zde 
by došlo k porušení zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. Pokud 
ovšem vozidlo bylo dočasně vyřazeno 
před 30. 6. 2013 a fakticky neexistuje, 

pak vlastník vozidla nemusí hlásit nic 
a vozidlo zanikne v souladu se záko-
nem č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro-
vozu na pozemních komunikacích.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD



strana 9 prosinec 2015 Světelský zpravodaj

Lampionový průvod

V sobotu 21. 11. 2015 proběhl již tra-
diční lampionový průvod. Přes den bylo 
počasí nevyzpytatelné, k večeru se ale 

umoudřilo a dovolilo několika stovkám 
účastníků projít s lampiony osvětlenou 
trasu parkem. Na konci cesty čekalo na 

návštěvníky malé překvapení. Barevní 
a veselí klauni rozdávali dětem sladkosti, 
každý si mohl dát horký čaj nebo zatan-
covat do rytmu dětských písniček.

Za pomoc při realizaci děkujeme Lu-
cii a Honzovi Coufalovým, Evě a Blance 
Lacinovým, Olině, Kateřině a Standovi 
Doležalovým a Pavlu Benešovi. Krás-
né kostýmy zapůjčilo Sociální centrum 
města Světlá nad Sázavou a sponzorské 
dary poskytly Jihlavské potraviny, s. r. o.

Všem velmi děkujeme a již nyní se tě-
šíme na další ročník.

MC Rolnička

Stalo se...

V Čechách
• před 100 lety v listopadu 1915 

byla rakouskými úřady rozpuš-
těna Česká obec sokolská a Svaz 
slovanského sokolstva pro sympa-
tie k Rusku a Srbsku

• před 80 lety 14. prosince 1935 ab-
dikoval prezident T. G. Masaryk, 
o čtyři dny později byl hlavou stá-
tu zvolen E. Beneš

Ve světě vědy a techniky
• před 170 lety v roce 1845 sestrojil 

Francouz Nicolas Flobert známou 
malorážní pušku

• před 120 lety v roce 1895 August 
a Louis Lumiérové konají první 
veřejné kinematografické předsta-
vení v Paříži

• před 110 lety v roce 1905 zahajuje 
firma Laurin a Klement v Mladé 
Boleslavi výrobu malého automo-
bilu, voituretty typu A

Ve Světlé nad Sázavou
• před 450 lety v roce 1565 zemře-

la manželka Buriana Trčky z Lípy 
Kateřina, rozená z Guttensteinu

• před 250 lety v roce 1765 byly ve 
světelském kostele postaveny var-
hany kutnohorským varhaníkem 
J. Horákem

• před 130 lety v roce 1885 se ze 
Světlé a Nové Vsi vystěhovalo 
osm rodin do Chorvatska a Sla-
vonie 

Josef Böhm

v době výstavby železniční trati a rekon-
strukce světelského zámku v 70. letech 
19. století. Své kamenické firmy měli ve 
Světlé v průběhu 2. poloviny 19. století 
J. Šlesinger, Josef Podpěra, Adolf Ma-
hler, Antonín Podpěra. Kolem roku 1900 
se zpracováním kamene živilo na Svě-
telsku na sedm set dělníků.

Pro rozvoj výroby a obchodu mělo 
velký význam to, že se Světlá stala 

železniční křižovatkou. V lednu 1871 
začala pravidelná doprava na úseku 
Severozápadní dráhy Kolín – Jihlava, 
v září 1903 na trati Světlá n. S. – Kácov. 
Uvažovaná dráha Světlá n. S. – Habry – 
Vápenný Podol, o kterou usilovala hlav-
ně správa velkostatku, už vybudována 
nebyla, protože vypukla válka.

Ve městě fungoval válcový mlýn, 
několik pekařství a řeznictví, sedm 

hostinců, pila, obchody a dílny přes 
truhlářské, zámečnické, kovářské, ko-
lářské, bednářské až k sedlářským. Žili 
zde dva lékaři, lékárník a čtyři porodní 
báby, nechyběl pohodný a dva městští 
strážníci, pošta, spořitelna a četnická 
stanice.

V městečku existovala od 16. století 
farní škola, která se od roku 1869 stala 
školou obecnou, její nová budova byla 
otevřena v srpnu 1879. O dvacet let 
později byla zřízena i chlapecká škola 
měšťanská, která získala vlastní budovu 
v roce 1901 a o šest let později se stala 
i měšťankou dívčí.

Světlá žila svým kulturním životem. 
Působil zde divadelní spolek, čtenářsko - 
ochotnický spolek,

bruslařský spolek, dobrovolní hasiči, 
živnostenské spolky, dělnický vzdělá-
vací spolek Havlíček, Sokol, DTJ. Své 
voliče tu měly všechny hlavní politické 
strany. Ve volbách do Říšské rady v roce 
1907 po tuhém politickém boji zvítězil 
v tehdejším 64. volebním okrese, tvo-
řeném soudními okresy Německý Brod, 
Humpolec a Ledeč, kandidát agrárníků 
Josef Hyrš z Okrouhlice.

S rozvojem průmyslu a obchodu rostl 
počet obyvatel městečka. V roce 1809 
mělo 1123 obyvatel, 1870 již 1876, v roce 
1910 to bylo 2343 obyvatel.

Josef Böhm
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Náš les

Jeden říjnový školní den jsme se vy-
dali s paní učitelkou do lesa za Bohušice. 
Cestou jsme si povídali různé příhody 
a byla velká legrace. Když jsme dora-
zili k lesu, překvapil nás déšť. Oblékli 

jsme si pláštěnky a zanedlouho jsme 
byli u cíle.

Podle přání lesníků nás paní učitelka 
rozdělila do pěti týmů a šli jsme na první 
stanoviště, kde jsme vyráběli magnetky. 
Já jsem si vyrobil ptáčka a list. Naším 
druhým úkolem bylo poznávání pra-
covního nářadí a oblečení lesníků, také 
jsme si je mohli vyzkoušet. Na třetím 

stanovišti jsme rozlišovali zvířata, leb-
ky a kůže. Nejvíc mě bavilo zatloukání 
hřebíků  do pařezů na dalším stanovišti.  
Závodili jsme, kdo je rychlejší. Na pátém 
stanovišti jsme si opékali buřty, byly 
výborné. Nakonec jsme stříleli ze vzdu-
chovky a učili se, jak se vzduchovka drží 
a jak mířit na cíl. Za odměnu jsme dosta-
li reflexní pásek a bonbón.

Lesníci pro nás měli program hezky 
připravený.  Moc děkujeme.

Ondřej Papež, 4.třída, 
ZŠ Komenského

Foto: Mgr. Lenka Včelová

Vzpomínka

Naše mateřská škola završila v loň-
ském školním roce 21 let své existence. 
Od jejího založení touto školou prošla 
pěkná řádka dětí. Doufám, že si z naší 
školy odnesly kromě vědomostí hlavně 
pozitivní vzpomínky na nás všechny. 
Jsme stabilním kolektivem, který zů-
stává po celá léta stejný. Toto přispívá 
k pocitu bezpečí a jistoty. 

Za těch 21 let jsme měli možnost po-
znat spoustu rodin, úžasných rodičů, 
prarodičů, ale hlavně dětí. Vždy v červ-
nu, když připravujeme slavnostní roz-
loučení s nimi, bývá pro nás smutné ob-
dobí. Víte, jsme vlastně součástí těchto 
rodin, což od nás předpokládá diskrét-
nost a loajalitu. 

Jsme Vám rodičům nám svěřených 
dětí zavázáni nejen za Vaši finanční 
podporu, kterou škole poskytujete, ale 
též za důvěru, se kterou k nám přistu-
pujete. Proto Vám všem chceme v tom-
to předvánočním období popřát mnoho 
štěstí do Vašich rodin, hlavně pak všem 
hodně zdraví. 

Víte, letošní rok byl pro nás všechny 
i bolestivý. Museli jsme se rozloučit 

i s naším nejvěrnějším kamarádem Mi-
lanem Broklem, který tragicky zahynul. 
Milan nás již od začátku existence naší 
školy maximálně podporoval. Zajiš-
ťoval nám bohaté pohoštění při všech 
akcích, které škola pořádala. Byly to 
hlavně akce o Vánocích a na ukončení 
školního roku. 

Jeho vzácná, nezištná povaha bude 
chybět hlavně jeho dětem, jeho paní, ro-
dičům a jsem přesvědčena, že bude chy-
bět všem, kdo jsme ho znali. 

Proto mi dovolte, abych alespoň tou-
to cestou dodatečně poděkovala za léta 
podpory a celé jeho rodině slíbila, že na 
něj nikdy nezapomeneme. 

Víte, máme se k sobě chovat tak, ja-
koby každý den, který prožíváme, mohl 
být tím posledním. Mějme proto rádi 
své rodiče, prarodiče a přátele, dokud 
je nám dopřáno být s nimi. Připomenu 
slova polského kněze: „Pojďme milovat 
lidi, poněvadž rychle odcházejí.“

Krásné vánoční svátky všem přeje 

Věra Chladová a celý kolektiv 
pracovnic Soukromé MŠ Bambino

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.

„Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustře-
děnosti dětí, vnímání režimu a sebe 
sama v kolektivu.

„Chobotnice“ – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.

Pondělí	od	16	hod.
„Montessori kurz“ - s lektorkou Ivou 
Frykovou

Úterý:	 18:00–19:00	hod.
„Powerjóga pro dospělé“

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

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

Výtvarná	dílnička:
– postavičky čert, anděl, Mikuláš
– adventní dekorace (sněhuláčci, hvězdy   
  z papíru)

– vánoční přáníčka, zdobení perníčků

Letos se v Rolničce naposledy sejdeme 
v pondělí 21. 12. 2015.

Ve středu 23. 12. 2015 podnikneme poslední 
výlet, jako každoročně na Stvořidla – poje-
deme vlakem ze zastávky ve Světlé v 15:48 

a zpátky ve Světlé budeme v 18:09.
Dobroty pro zvířátka, buřtík na opečení 

a dobrou náladu si vezměte s sebou

Velice se na Vás těšíme!

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka
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Otevřené dveře uvítaly davy návštěvníků

Uměleckoprůmyslová akademie  
se prezentovala pro veřejnost
V pondělí 9. listopadu pořádala největ-

ší světelská střední škola Den otevřených 
dveří. Cílem akce bylo představit široké 
veřejnosti práci této instituce v oblasti 
vzdělávání, řemeslných a uměleckých 
aktivit.

Již od rána proudily vstupní branou do 
areálu desítky návštěvníků. Jejich slože-
ní bylo opravdu pestré.

Žáci základních škol se zájmem o stu-
dium, jejich rodiče a prarodiče, absolven-
ti školy či ti, kteří si školu chtěli prostě 

Delfínci ve Školičce bruslení

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se děti z MŠ Na 
Sídlišti, ze třídy Delfínků poprvé vydaly 
na zimní stadion ve Světlé n. S. do Ško-
ličky bruslení. Kdo neměl svoje brusle, 
chrániče a helmu, vše si zde mohl půjčit. 
Takto vyzbrojeny se děti vydaly na le-
dovou plochu pod vedením trenéra pana 
Krajíčka a daších tří trenérů. Ti se dětem 
věnovali plnou hodinu a hravou formou 
jim vysvětlovali základy bruslení. K tomu 

všemu ještě hrála příjemná hudba. Po tako-
vém výkonu se děti občerstvily ovocným 
čajem s citronem. Na závěr ještě pan Nevo-
ral pozval děti do strojovny, kde se mohly 
podívat na rolbu, posadit se do ní a zatrou-
bit. Plni dojmů a zdravě unavené se děti 
vracely do školky na dobrý oběd a už teď 
se těší na další hodinu bruslení. Děkujeme 
všem za příjemně prožité dopoledne.

M. Mikulová

Návštěva muzea 
A. Hrdličky v Humpolci

Koncem října jsme v rámci vyučování 
přírodopisu navštívili s paní učitelkou 
Janou Chladovou muzeum, abychom si 
rozšířili vědomosti o vývoji člověka. 

Při vstupu nás zaujala urna s popelem 
A. Hrdličky a jeho první ženy. Prohlíd-
ku jsme začali poznatky o buňkách, vý-
vojem života na Zemi a zajímavostmi 
o vnitřních orgánech živočichů. 

Velmi nás zaujal světelný model moz-
ku, který nám ukazoval, v jaké části se 
co ovládá. Proč např. když upadneme, 
máme mžitky před očima. Pak jsme po-
kročili k druhům člověka – homo habilis, 
erectus a sapiens. Srovnávali jsme jejich 
znaky při vývoji. Dále jsme postoupi-
li k části muzea, kde jsme se seznámili 
s životem a dílem A. Hrdličky, antropo-
loga světového významu. Moc se nám 
líbila expozice o indiánech, kterými se 
Aleš Hrdlička velmi zabýval. 

V druhém poschodí jsme se seznámili 
s životem lidí našeho kraje v minulém 
století. Velmi pěkná byla i výstava loutek. 

Celým muzeem nás provázela zkuše-
ná a milá paní průvodkyně, která nás 
pochválila za kázeň. Návštěva muzea se 
nám všem moc líbila.

Klára Trtíková, 8. tř. ZŠ 
Komenského ul.

jenom prohlédnout. Za celý den se jich 
přišlo podívat přes dvě stě. K tomu jistě 
přispěl i reklamní klip, který pro Rádio 
Vysočina připravil žák naší školy Daniel 
Šafařík.

Tým pracovníků školy ve spoluprá-
ci s žáky měl pro každého připravený 
individuální poznávací program dle 
konkrétního zájmu. Podle reakcí byla 
řada lidí překvapena tím, co vše se ve 
škole vyučuje, jaké má Akademie záze-
mí a rovněž velmi vstřícným přístupem ▶
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▶všech průvodců. Příjemnou atmosfé-
ru dokumentují doprovodné fotografie 
Martina Soukupa.

Z celého pondělí vznikl rovněž pěkný 
film zpracovaný světelským dokumenta-
ristou Janem Šafránkem. Lze jej zhléd-
nou na https://www.youtube.com/watch-
?v=5XmCEL1yUew.

Věříme, že Den otevřených dveří při-
spěl k bližší představě veřejnosti o tom, 
čím vším se škola situovaná na pravém 
břehu Sázavy zabývá. Do budoucna po-
čítáme s pravidelným pořádáním akcí 
tohoto typu pro veřejnost.

M. Š.
Foto: Martin Soukup
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Ze slohových prací žáků 3. třídy 

12. listopadu jsme byli se třídou na ex-
kurzi na městském úřadě. Prováděl nás 
pan místostarosta a prošli jsme s ním ce-
lou radnici. Navštívili jsme mnoho míst-
ností a kanceláří.

… Také jsme se šli podívat za panem 
tajemníkem, starostou i do kanceláře 
pana Hnika. Nakonec každý žák dostal 

odměnu. Moc se mi tam líbilo… (Ema 
Machková) 

… Líbilo se mi, jak paní matrikářka 
zapisuje do velikých knih. Zážitkem pro 
mě bylo, jak jsem seděla ve starostově 
křesle… (Lucie Fryková) 

… Seděli jsme ve velké zasedací míst-
nosti, kam chodívají naši zastupitelé. 
Nejvíce se mi líbilo povídání pana mís-
tostarosty o nových objevech ve světel-
ském podzemí… (Kristýna Bendová) 

… Mohli jsme si vyzkoušet snímání 
otisků prstů. Líbil se mi také nový plán 
venkovní rekonstrukce budovy městské 
restaurace, společenského domu a kina… 
(Dominik Pajer) 

… Nejvíc se mi líbilo v kanceláři měst-
ské policie. Líbí se mi jejich uniformy 
a vybavení. Bylo zajímavé, jak mluvili 

o své práci. Také mě zaujaly různé ná-
vrhy a projekty toho, jak bude vypadat 
světelské náměstí v budoucnu. Bylo moc 
hezké, jak nám pan místostarosta vše 
ukázal a jak zajímavě vypravoval o práci 
městského úřadu… (Jan Beneš) 

… Líbilo se mi u městské policie, jak 
nám strážníci ukazovali zamčení do 

pout. U pana starosty byly hezké veliké 
bicí hodiny. Na úřadě mají pěkný pro-
sklený výtah, škoda, že jsme se s ním 
nesvezli… (Aleš Uher) 

… Mě nejvíc zaujal asi odbor životního 
prostředí. Myslím si, že skoro všechny 
děti napíšou městskou policii. Líbilo se 
mi, že zaměstnanci městského úřadu byli 
tak zdvořilí. Nakonec jsme dostali drob-
né dárky. Vím, že taťka je člen městské 
rady, a jsem na to hrdý… (Jan Prášek) 

… U městské policie se mi líbilo před-
vádění zbraně, testu na alkohol, někte-
rým žákům nasazovali želízka a uka-
zovali nám slzný sprej. Dozvěděl jsem 
se, že na dopravním a sportovním hřišti 
jsou nainstalované kamery… Nakonec 
jsme od pana místostarosty dostali svítí-
cí odrazku, propisku, balónek a lízátko… 
(Tomáš Kábrt) 

Žáci třetí třídy ZŠ v Komenského ulici 
děkují tímto panu místostarostovi Hni-
kovi a mnoha dalším zaměstnancům 
městského úřadu za vlídné přijetí, vel-
kou trpělivost a za poutavý výklad o je-
jich práci.

Mgr. Hana Štercová, tř. uč.
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Modeláři po patnácté

Od roku 2001 probíhají ve Světlé nad 
Sázavou výstavy leteckých modelářů, 
které mají za cíl představit tento krásný 
koníček široké veřejnosti.

V listopadu letošního roku proběhl ju-
bilejní patnáctý ročník. Díky spolupráci 
modelářů z Havlíčkova Brodu, Ledče 

nad Sázavou, Sechova, Jiřic, Pelhřimova 
a Chotěboře bylo možno zhlédnout více 
než čtyři desítky leteckých modelů růz-
ných kategorií, řadu plastikových a pa-
pírových modelů či vidět naživo stavbu 
bitevního křižníku.

Potěšila nás bohatá divácká účast, ať 
to byli žáci základních škol či široká 
veřejnost. Řada dětí si odnesla malé bal-
sové házecí kluzáky jako drobnou po-
zornost, někteří šťastní potom obdrželi 
věcné ceny modelářského charakteru 
vylosované v divácké anketě. Potěšilo 
nás, když se několik dětí vrátilo v dopro-
vodu svých rodičů či prarodičů a ukázaly 
nám vybarvené modely, které si z výsta-
vy odnesly.

Z akce vznikl krátký pěkný dokument 
natočený Janem Šafránkem, který je 
možno zhlédnout na jeho profilu na you-
tube.

Všem, kteří nám s akcí pomohli, dě-
kujeme a věříme, že veřejnost byla po 
návštěvě této jubilejní výstavy rovněž 
spokojena.

M. Š.

Děti příhlíží stavbě modelu bitevní lodi.
Foto: Michal Šimek
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▶

Nabídka čtení na vánoce

Beletrie
Luca Di Fulvio:
Chlapec, který rozdával sny
– V roce 1909 přijíždí do New Yor-

ku mladá matka s malým synkem 
s nadějí na lepší život. Ocitnou se 
však spolu s dalšími přistěhovalci 

ve zbídačeném ghettu, kde pra-
vidla určují gangsteři a jejich po-
skokové. Pokud tam člověk chce 
přežít, musí respektovat zavedená 
pravidla. Ledaže by měl charisma 
a neuvěřitelný dar fantazie.

Paula Hawkinsová:
Dívka ve vlaku
– Rachel dojíždí ranním vlakem do 

Londýna a pravidelně se jí naskýtá 
pohled do soukromí mladého páru. 
Oba si dokonce pojmenuje: Jason 
a Jess. Jednoho dne však zahlédne 

Z domova pro seniory

Dne 15. 10. proběhla již desátá před-
náška Univerzity slunečního věku. 
Přednášejícím byl pan Martin Šupka 

– záchranář. Tématem byla „První po-
moc“. Studenti celou přednášku pečlivě 
vyslechli a odnesli si domů pocit, že již 
budou vědět, jak pomoci v případě ohro-
žení života druhého člověka.  

Dne 16. 10. se u nás uskutečnil his-
toricky první bazar fotografií, které 
byly již dříve vyvolány, a nebyly nijak 

použity. Obyvatelé měli možnost si fo-
tografie, na kterých objevili sebe nebo 
své známé, odnést a pochlubit se s nimi 
třeba svým dětem a známým. 

Dne 23. 10. obyvatelky připravily 
v naší kuchyňce dýňové pochoutky. Jed-
nalo se o dýňovou polévku a dýňový ko-
láč. Obojí se rychle snědlo a všichni si 
pochutnali. 

Dne 27. 10. si měli obyvatelé možnost 
připravit na Den památky zesnulých 

věnečky, které si pak mohli odnést na 
hroby svých blízkých. 

Dne 29. 10. se konala další z našich 
tradičních kavárniček, na které nám za-
hrál pan Vondra a spol. Děkujeme muzi-
kantům za příjemné odpoledne. 

Zanedlouho je tu konec roku 2015. 
Všem čtenářům Světelského zpravodaje 
tedy přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví, radosti, štěstí 
a pohody v roce 2016.

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

Velice si těchto návštěv a darů vážíme 
a moc za ně děkujeme.

Stejně tak děkujeme všem zaměstnan-
cům Domova pro seniory za trpělivou 
a poctivou práci s našimi klienty. 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 
vám za domov pro seniory přejí Oby-
vatelé a zaměstnanci Sociálního centra 
města Světlá nad Sázavou.

Vánoce od září

Když jsem před patnácti lety navštívila 
koncem října Londýn, velmi mě udivila 
vánoční výzdoba v obchodních centrech. 
Dnes už podobné věci můžeme vidět 
i u nás. Už v říjnu na nás z regálů v ob-
chodech koukají Mikuláši, andělé a čerti. 
Reklamy nás upozorňují, že už bychom 
se měli začít připravovat. Kdy se ale na 
Vánoce připravují ti, kdo připravují vá-
noční dekorace? My v dílně v Komu-
nitním bydlení Domov Háj musíme za-
čít myslet na Vánoce již v září. Výroba 
keramiky, která se vypaluje a glazuje, 
pletení košíků i práce s papírem a tex-
tilem nám trvá dlouho a adventní trhy 
často bývají již na konci listopadu. A tak 
v září otevíráme vánoční časopisy, aby-
chom se inspirovali, začínáme lepit a šít 
vánoční ozdoby, z keramiky modeluje-
me ovečky do Betléma. Vypadá to, že 
začaly Vánoce a k správné atmosféře už 
nám chybí pouze koledy. Ale není to tak. 

Naše Vánoce začnou až tehdy, kdy naše 
výrobky prodáme, nebo někomu daru-
jeme. Upečeme si cukroví, společně si 
sedneme, popovídáme si a třeba si i za-
zpíváme. Přejeme Vám, abyste takovou 
pohodu měli nejenom o Vánocích, ale po 
celý rok.

L. Š.
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▶

Uzavírka knihovny

Milí čtenáři, 
kalendář nám jasně dává najevo, že se 

opět přiblížil konec roku. Doufáme, že 
i během adventního období si na knížky 
čas najdete. Dlouhé večery ke čtení pří-
mo vybízejí. Přejeme Vám klidné a spo-
kojené vánoce, štědrou nadílku, hodně 
zdraví a štěstí v novém roce.

Zároveň si dovolujeme Vás upozornit, 
že:

Na Silvestra 31. 12. 2015 bude městská 
knihovna uzavřena!

něco, co ji šokuje. Stačí minuta 
a všechno je jinak. Krátce na to 
se doví, že její Jess se pohřešuje. 
Chce to nahlásit policii, ale obává 
se, jestli by neudělala chybu. Pří-
pad se zamotává.

Marléne Schiappa:
Nanejvýš čtyři hodiny spánku
– Dvě ženy na prahu třicítky. Jedna si 

buduje kariéru v reklamní agentu-
ře, druhá je na mateřské dovolené. 
Jedna žije v moderním bytě v Pa-
říži, druhá v domku na předměstí. 
Jedna drží dietu, druhá už kila na-
víc nepočítá. Po čase se ale jejich 
role vymění a úspěšná manažerka 
musí řešit věčné dilema – kariéra 
versus dítě.

František Nepil:
Vánoce mám rád
– Všichni ti, kdo se už nemůžou do-

čkat předvánoční a vánoční nála-
dy spojené s nejkrásnějšími svát-
ky roku, jistě ocení tento výbor 
z textů Františka Nepila, který 
obsahuje vánoční fejetony zná-
mé z rozhlasových Dobrých jiter, 
vánoční pohádky z pohádkových 
knížek a další vánoční příběhy 
plné autorovy nezaměnitelné po-
etiky.

Eva Hrašková:
Dokud jsi tady
– Životní příběh mladé ženy a lás-

ka ve všech jejích podobách: lás-
ka k manželovi, k rodině, dětem, 
a také láska z pohledu muže; lás-
ka k penězům, sexu, k ženám, ale 
i k sobě samému… Kniha je plná 
vyznání, která nikdo z nás nevy-
sloví, protože nemá odvahu. Často 

je touží říci, ale než se odhodlá, 
bývá pozdě.

Ivana Daňhelová:
Hořké prázdniny
– Nechte se vtáhnout do humorného 

a zároveň truchlivě laděného vy-
právění vnímavé a citlivé holčičky, 
která se musí vyrovnávat s mimo-
řádně hořkým létem - rozchodem 
rodičů, rozpadem rodiny a ztrátou 
domova.

Naučná literatura
Jan Rejžek:
Jak tohle vůbec můžete otisknout!
– Knihu uvádí předmluva Jiřího 

Černého a do děje nás vtáhne již 
dobový rozhovor Jana Buriana 

s Janem Rejžkem, výstižně na-
zvaný Říkají mu Zuřivec. Tento 
český hudební a filmový kritik 
a novinář se proslavil zejména 
svými mnohdy nekompromisními 
kritikami v měsíčníku Melodie, 
byť většina jeho recenzí vyzníva-
la pozitivně.

Arnošt Vašíček:
Největší tajemství templářů
– Templářský řád představuje jednu 

z nejtajemnějších společností lid-
ských dějin. Jeho velmistři a před-
ní rytíři ovládali utajované nauky 
Západu i Východu, byli obezná-
meni s poznatky starověkých mu-
drců i technickými dovednostmi, 
které notně předběhly svou dobu. 
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Arnošt Vašíček vypátral nové dů-
kazy a indicie a přináší překvapu-
jící odhalení.

Flint Whitlock:
Buchenwaldské bestie
– Velitel tábora Buchenwald Karl 

Otto Koch měl neomezenou moc 
a zcela volné ruce rozpoutat neví-
dané peklo. Se svou ženou Ilse dali 
volný průchod zlu ve všech mož-
ných podobách a vládli společně 
jako šílený královský pár, který si 
svůj palác vybavoval dekoracemi 
vyrobenými z lidské kůže.

Knihy pro děti a mládež
Jiří Žáček:
Z pohádkové postýlky

– Kniha přenese děti do kouzelného 
světa pohádek. Pohádková řeč Jiří-
ho Žáčka je dětem milá. Je blízká 
fantazii dětských snílků, kteří mají 
radost, když tajemství a kouzla po-
mohou, aby všechno dobře dopadlo.

Jan Lebeda:
Medovníček detektivem
– Oblíbený skřítek Medovníček se 

opět vrací tentokrát jako detektiv, 
který musí v lese, kde bydlí, pomá-
hat s řešením záhadných případů 
všem zvířátkům a někdy i lidem. 
Pátrá třeba po ztracené víle Hanul-
ce či zachraňuje ježici Bělinku.

Elvira Lindo:
Frajer Manolito

V sobotu 23. ledna od 15 hod.

promítání v městském kině

Mimoni

Animovaná komedie, USA, 2015, 91 min.

Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda

Představte si, že Mimoni, tito dobráci od kosti, 

vidí odnepaměti smysl své existence v  posluho-

vání tomu největšímu darebákovi široko daleko. 

Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispí-

vali oni sami, o svého pana přišli, hned si hledali 

dalšího. A tak to šlo celá staletí,

od Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu 

a císaře Napoleona až do okamžiku, kdy žádného 

nového padoucha najit nedokázali a  upadli do 

hluboké deprese. Navíc se v  onen tragický mo-

ment nalézali v  zemi věčného sněhu a  ledu. Na-

štěstí se v jejich středu zjevili tři hrdinové – hrdý 

Kevin, hladový Stuart a  lehce vystresovaný Bob. 

Ti vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským 

kamarádům vrátili smysl života.

Předprodej vstupenek od 5.  1.  2016 v  turistic-

kém informačním centru, tel. 569 496 676, info@

svetlans.cz. Telefonické rezervace vstupenek 

v první den předprodeje přijímáme od 9 hodin.

Kulturní zařízení 

KyTICe připravuje

Změna pravidel předprodeje
Od ledna 2016 bude možné telefo-

nické rezervace vstupenek v první den 
předprodeje přijímat až od 9 hodin. 
Předprodej vstupenek se bude také 
nově zahajovat 4 týdny před akcí, nebu-
de-li stanoveno jinak.

– Manolito tráví prázdniny doma 
v Horním Carabanchelu a tiše zá-
vidí svým spolužákům jejich vý-
jezdy. Na druhou stranu je rád, že 
se zbaví svého „kamaráda“ Džihá-
da, který má stále zálusk na jeho 
brýle. Brzy se ukáže, že náš malý 
hrdina umí s nudou pořádně zato-
čit.

Eva Kodýmová
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Zámek hostil zasloužilé hasiče

Ve Světlé n. S. se konalo 22. října 
slavnostní Krajské shromáždění za-
sloužilých hasičů Kraje Vysočina. Titu-
lem Zasloužilý se mohou pyšnit pouze 

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

(Bez)bariérový přístup u silnice 
Světlá n. S.– Humpolec

Foto: Luděk Sýs

hasiči, kteří svojí celoživotní prací při-
spěli k rozvoji hasičstva, jsou jeho čle-
ny 40 a více let a dovršili nejméně 65 
let věku. Bylo to tedy setkání obětavých 

lidí, jejichž životním posláním je přede-
vším pomáhat druhým. Program setkání 
začal hned ráno návštěvou stanice pro-
fesionálních hasičů ve Světlé a potom 
již zasloužilé hasiče hostila majitelka 
světelského zámku Helena Degerme. 
Hosté ve slavnostních hasičských uni-
formách si prohlédli výstavní expozice 
světelského zámku, především obdivo-
vali sbírku vzácných hodin, vystavené 

Slavnostní shromáždění zasloužilých hasičů v Rytířském sále světelského zámku

historické zbraně a expozici evropského 
skla. Krajské shromáždění bylo zakon-
čeno slavnostním zasedáním v Rytíř-
ském sále zámku, na kterém byli hosty 

starosta Světlé Jan Tourek, místostaros-
ta Josef Hnik, majitelka zámku Helena 
Degerme a starosta Krajského sdružení 
hasičů Kraje Vysočina Jan Slámečka. 
Mezi účastníky tohoto setkání byli též 
dva zástupci světelských hasičů, starosta 
SDH Světlá nad Sázavou Robert Benda 
a světelský velitel Radek Kudrna.

Text a foto: jiv

Tak trochu jako hostitelé se cítili při 
setkání zasloužilých hasičů velitel 

SDH Světlá nad Sázvou Radek Kudrna 
a starosta světelských dobrovolných 

hasičů Robert Benda

Hasiče na zámku přivítala  
paní Helena Degerme

Hasiči při prohlídce zámku naslouchají 
slovům průvodkyně
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Víte, že...

Měsíčník Havlíčkobrodské listy, který 
je obdobou Světelského zpravodaje a vy-
chází v nákladu 10 000 kusů, věnoval ce-
lou jednu svoji stranu listopadového čís-
la v rubrice Osobnost měsíce studentce 
havlíčkobrodského gymnázia, nadějné 
šachistce Simoně Suchomelové ze Světlé 
nad Sázavou. Hráčka Šachového klubu 
Světlá nad Sázavou byla v únoru letoš-
ního roku oceněna jako nejlepší sporto-
vec města Havlíčkův Brod v kategorii 
do 18 let. Ve článku je zmiňována cesta 
Simony k šachům a její pozdější domácí 
i mezinárodní úspěchy. Tím posledním 
byl říjnový start na mistrovství Evropy 
v Chorvatsku, kde získala v silné mezi-
národní konkurenci 4,5 bodu z 9 mož-
ných a skončila na 25. místě.

Text a foto: jiv

Nové propagační materiály v TIC

Pro nadcházející turistickou sezonu 
připravil Kraj Vysočina propagační ma-
teriály, které byly financovány z projektu 

Marketingové aktivity Kraje Vysočina 
a určitě dobře poslouží turistům při pláno-
vání svých výletů.

Tentokrát se jedná o materiály s židov-
skou tématikou. Jelikož spousta míst na 
Vysočině připomíná bohatou, ale bohužel 

velmi pohnutou historii židovských obyva-
tel, bylo by škoda je nenavštívit. Ve dvou 
barevných brožurách naleznete mapu, na 
které jsou všechna tato místa vyznačena. 
Nechybí ani stručný popis jednotlivých 
památek. Dále se můžete dočíst něco o ži-
dovských svátcích a o celé této kultuře. Na 
své si přijdou i sběratelé magnetek. Těm 
jsou k dispozici magnetky v šesti provede-
ních, samozřejmě také s tématikou židov-
ských památek Kraje Vysočina.

Všechny materiály jsou pro návštěvníky 
zdarma, mimo jiné, i v turistickém infor-
mačním centru ve Světlé nad Sázavou.
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Tříkrálová sbírka

Jak se již stalo tradicí, na svátek Tří 
králů, 6. ledna obcházejí i v našem 
městě domácnosti koledníci, kteří pro-
sí o finanční dar na pomoc potřebným. 

Vánoce s Betlémským 
světlem

Když se v roce 1986 roz-
hodli pracovníci rozhlasu 
v rakouském Linci, že svo-
ji tradiční sbírku Světlo ve 
tmě určenou dětem se zra-
kovým handicapem podpo-

ří světlem dovezeným z Ježíšova rodiště 
Betléma a tím obdarují ochotné dárce, 
nepředpokládali, že se rodí další vánoč-
ní zvyk. Díky skautskému hnutí se dnes 
toto světlo z Betléma šíří po celé Evro-
pě. Betlémské světlo se stává poselstvím 
míru a přátelství, spojující všechny lidi 
dobré vůle. Každoročně stoupá počet ro-
din, kterým ten vzácný plamínek hoří na 
slavnostně vyzdobeném štědrovečerním 
stole jako symbol naděje a míru. V so-
botu 12. prosince se uskuteční ve Vídni 
v kostele farnosti Neusimmering slav-
nostní převzetí Betlémského světla a opět 
u toho budou skauti z Brna, kteří vzác-
ný plamínek přivezou k nám do České 
republiky, do katedrály sv. Petra a Pavla 
v Brně. O týden později, v sobotu 19. pro-
since budou skauti světlo z Betléma roz-
vážet vlaky Českých drah po celé naší 
vlasti a tak jako v předcházejících letech 
bude světýlko hořet i na nádraží ve Světlé 
nad Sázavou až do Štědrého dne. Tam si 
jej budou moci připálit všichni zájemci 
a odnést si ho do svých domovů, nebo jím 
obdarovat své přátele a známé.

Text: jiv

Rybova Česká mše vánoční nebude chybět

dirigentským pultem. „Soprán bude 
zpívat laureátka Mezinárodní pěvec-
ké soutěže Antonína Dvořáka Kristý-
na Kůstková, která se ve stejné úloze 
představí o šest dní dříve v Národním 

divadle, alt si zazpívá talentovaná pěv-
kyně Pražské konzervatoře, původem 
z Havlíčkova Brodu, Marie Svobo-
dová, velký pěvecký talent z Ústí nad 
Labem Daniel Matoušek bude zpívat 
tenor a v roli basového sóla se tradič-
ně představí držitel Ceny Thálie za rok 
2009 a sólista Opery Národního diva-
dla v Praze, téměř domácí zpěvák Pavel 
Vančura. S orchestrem Region si za-
hrají muzikanti z Pražské konzervatoře 
a na závěr koncertu se mohou poslu-
chači těšit na naši patrně nejtradičnější 
vánoční koledu Narodil se Kristus Pán 
v originální úpravě.“

Text a foto: jiv

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v podání smíšeného pěveckého sboru 
Gaudeamus a symfonického orchestru 
Region již tradičně patří k vánočním 
svátkům ve Světlé nad Sázavou. Vždyť 
letos ji 27. prosince od 18 hodin v kos-
tele sv. Václava uslyšíme již poosma-
dvacáté. Stejně tak se stalo tradicí, že 
Gaudeamus neuvádí Rybovu mši pouze 
ve Světlé nad Sázavou. 

Letos koncert uslyší posluchači též 
v Habrech, Ronově nad Doubravou, 
Krásné Hoře, Uhříněvsi, Lučici a celé 
to vánoční turné zakončí světelský sbor 
v pondělí 28. prosince v Praze na Sta-
rém Městě v kostele U Salvátora. 

A kdo bude zpívat sólové party ve 
Světlé nad Sázavou? Hostující pěvce 
představuje sbormistr sboru Gaudea-
mus Jiří Trtík, který bude opět stát za 

V lednu 2015 byla sbírka určena na cha-
ritní šatník. 

Tuto službu můžete najít v Humpolci 
v ulici Máchova pod názvem Centrum 
charitní pomoci. 

Lidé, kteří jsou v nouzi, zde mohou 
získat obuv, oděvy i drobné vybavení 
do domácnosti. 

Všichni ostatní zde mohou zakoupit 
drobné výrobky, které byly vytvořeny 
v charitních zařízeních (např. polštář-
ky, zdobené svíce, vyšívané křestní 
roušky apod.). Zároveň zde veřejnost 
může využít služeb drobných oprav 
oděvů.
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Předvánoční prodej kaprů 
ve Světlé

Neodmyslitelnou součástí koloritu 
vánočních svátků se u nás již dávno 
staly kádě s rybami na ulicích. Vždyť 
kapr je jeden ze symbolů českých Vá-
noc! 

U nás ve Světlé n. S. si můžeme ka-
ždoročně před Štědrým dnem koupit 
šupináče a stejně tak i lysce hned na 
několika místech. 

Jedním z těch tradičních prodejních 
míst je vchod do prodejny potravin 
COOP na náměstí Trčků z Lípy. Kapry 
z kádě tam prodává vedoucí zmíněné 
prodejny Karel Čeleda. Mohl by již 
požádat o zařazení do Knihy rekor-
dů, vždyť letos to budou jeho již je-
denadvacáté Vánoce u kádě s rybami. 
A není při tom sám, má k ruce každo-
ročně svoji pomocnici Marcelu Pospí-
šilovou. 

Dalším tradičním prodejcem vánoč-
ních kaprů je Karel Hlaváč z prodejny 
LABEO, ten bude mít opět káď v Horní 
ulici za obchodním střediskem. 

Na obou jmenovaných místech se bu-
dou ryby prodávat po tři dny, vždy od 
pondělí 21. prosince do středy 23. pro-
since. Na snímku rekordman Karel Če-
leda váží jednoho z šupináčů.

Text a foto: jiv

Rybova Česká mše vánoční

Již mnoho let patří k vánoční pohodě 
nejen u nás ve Světlé nad Sázavou slav-
ná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
Hej mistře. Slavná „Rybovka“ se nehraje 
jen v naší české kotlině, ale jak zaznělo na 

Dvojce Českého rozhlasu v říjnovém po-
řadu, věnovaném 250. výročí narození 
Jakuba Jana Ryby, hraje se po celém svě-
tě, od zapadlého vesnického kostelíku až 
po britský parlament, jehož zákonodárci 
ji před několika lety nazkoušeli. A co 
přispělo k její oblibě u nás? Na rozdíl 
od mnohých mší má český text, protože 
dle mínění aurora nemá z latinsky zpí-
vaných žalmů užitek ani zpěvák, ani po-
sluchač. J. J. Ryba složil mši, ke které na-
psal i text, ve svých jedenatřiceti letech 
a poprvé ji uvedl ve Starém Rožmitále 
v kostele Povýšení svatého Kříže o Vá-
nocích v roce 1796. V tomto kostele jsou 
dnes největším skvostem právě varhany 
z roku 1750, na které hrál rožmitálský 
učitel a ředitel kůru Jakub Jan Ryba svoji 
mši Hej mistře. 

Na snímku jsou unikátní 265 let staré 
varhany v rožmitálském kostele, nazý-
vané Rybovy.

Foto: archiv města Rožmitál 
pod Třemšínem 

Text: jiv

V roce 2016 bude sbírka určena pře-
devším pro nákup vozidla pro terénní 
služby oblastní charity (v našem městě 
funguje charitní ošetřovatelská služba) 
a na pokrytí charitních služeb, poskyto-
vaných ve vikariátech Havlíčkův Brod 
a Humpolec. 5% ze sbírky bude určeno 
na realizaci humanitární pomoci v In-
dii a 3% budou vyčleněna na pomoc 

uprchlíkům, případně při krytí nákladů 
při živelných pohromách.

Nyní záleží především na Vás a na 
Vašem rozhodnutí, zda pomůžete a pod-
poříte i další ročník této sbírky. Předem 
všem děkuji za vstřícné a vlídné přijetí 
koledníků.

Jana Ptáčníková
Foto: Jiří Víšek
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Recepty z týdeníku Vlasta č. 49, rok 1967
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▶

Světelská hokejová liga má tradici

Nejsledovanější hokejovou soutěží 
na zimním stadionu v Pěšinkách je 
sice Krajská liga mužů, ale soutěž 
rekreačních hokejistů Světelská ho-
kejová liga ukrojí z obsazenosti ledo-

vé plochy zimního stadionu mnohem 
více hodin a co do popularity si s re-
gistrovanými hokejisty nezadá. Vždyť 
se jedná o dlouhodobou soutěž, která 
každoročně startuje v říjnu a končí 

v březnu následujícího roku a všechna 
její utkání se hrají na ledě Sportov-
ního centra Pěšinky. Do letošního již 
šestého ročníku se přihlásilo 12 druž-
stev. Ta do Vánoc odehrají základní 

část soutěže jednokolově každý s ka-
ždým a poté se tabulka rozdělí na dvě 
části. V každé budou hrát týmy dvou-
kolově opět každý s každým. Teprve 
potom bude následovat závěrečná část 

Fotbalisty nečeká  
klidná zima

A mužstvo FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou skončilo po podzimní části 
krajského přeboru se ziskem čtrnácti 
bodů stejně jako před rokem na jede-
náctém místě. 

Jenomže v loňském roce měl kraj-
ský přebor 16 účastníků a nyní má tato 
soutěž o dva účastníky méně. To zna-
mená, že světelští fotbalisté přezimu-
jí na čtvrtém místě od konce tabulky 

play off. Po neúplné polovině základ-
ní části v půlce listopadu se na čele 
tabulky vykrystalizovala trojice loň-
ských medailistů, a to ve shodném 
pořadí, v jakém soutěž 2014/2015 do-
končili: 

1.  Hurtova Lhota 
2.  Zlodějka Havlíčkův Brod 
3.  Prefa Dolní Březinka 

Leč Prefa měla v té době o dvě utká-
ní méně než první dva týmy a dosud 
neprohrála, 5 utkání – 5 vítězství. 

Další pořadí v tabulce bylo: 
4.  PIVO Světlá n. S. 
5.  Litrpůl Světlá n. S. 
6.  HC Dolní Město 
7.  HC Sršni Kejžlice 
8.  AHS Kámen 
9.  HC Kunemil 
10.  Příseka 
11.  HC Dolní Březinka 
12.  Dolní Krupá 

Na prvním snímku při zahajovacím 
buly utkání Prefa Dolní Březinka – HC 
Dolní Město jsou zleva Michal Habás-
ko (Prefa), rozhodčí Tomáš Dušátko 
a Luboš Doležal (HC Dolní Město). Na 
druhém snímku je úspěšný tým Prefa 
Dolní Březinka.

Text a foto: jiv
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▶

Volejbal

Dne 5. 11. 2015 se mladé volejba-
listky a volejbalisté ze Světlé nad Sá-
zavou vydali na utkání Ligy mistrů 
mezi Duklou Liberec a polským Skrou 
Belchatow. O utkání byl velký divác-
ký zájem, proto se odehrálo v hokejo-
vé aréně Bílých tygrů, kde v bouřlivé 
atmosféře téměř 3000 diváků jsme se 
snažili i my co nejvíce podpořit tým 
Liberce.

Výsledek 0:3 (-16, -22, -19) ve pro-
spěch polského celku, který je jedním 

z favoritů celé soutěže, vypadá jedno-
značně, přesto především ve druhém 
setu vidělo téměř patnáct mladých vo-
lejbalistek a volejbalistů vyrovnanou 
bitvu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Lubošovi Staňkovi (hráč Liberce), 
který nám zajistil nejenom lístky, ale 
i pozápasové focení s hráči domácího 
týmu.

Jaroslav Hroch

a na jaře je čekají záchranářské práce 
pro udržení krajského přeboru. 

Tři vítězství ze čtrnácti odehraných 
podzimních zápasů je opravdu málo 
a podzimní brankové skóre 16:18 na-
povídá, že největším problémem muž-
stva je vstřelení gólu. Střelecky se ne-
daří především Křikavovi, ty tam jsou 

doby, kdy měl po polovině soutěže i 16 
vstřelených branek, nyní jich má o de-
set méně. Druhým nejlepším střelcem 
týmu je David Valenta s třemi trefami. 
Jak viděl podzim svých svěřenců, na 
to odpověděl trenér František Polák 
v krátkém rozhovoru.

Trenére, jaké jste měl představy, 
když jste v létě přebíral mužstvo po 
svém předchůdci Miloslavu Kafkovi? 

„Věděl jsem, že přebírám velice úzký 
kádr mužstva, ve kterém pravděpodob-
ně navíc skončí starší hráči (Petrus, 
Kafka, Pecha, Císař) a který má pro-
blémy s defenzívou, protože v minulé 
sezoně obdržel druhý nejvyšší počet 
branek v soutěži. Snažil jsem se muž-
stvo posílit, ale příchody nových hráčů 
nedopadly podle mých představ. Přišel 
jen Josef Klaus.“

Jedenácté místo v tabulce se ziskem 
14 bodů nebude jistě dopřávat klidný 
zimní spánek. „To určitě nebude. Čeká 
nás hodně práce. Jestli chceme pokra-
čovat v krajském přeboru, potom mu-
síme především posílit kádr mužstva. 
Protože s tím současným bychom měli 
v soutěži obrovské problémy. Stejně 
tak musíme zapracovat na organizaci 
hry, která nám dělá potíže.“

18 obdržených branek ve čtrnácti 
utkáních (méně jich dostal pouze lídr 

tabulky Velká Bíteš) svědčí o slušné 
defenzívě. Co je tedy slabinou muž-
stva? „Na defenzivní činnosti muž-
stva jsme docela slušně zapracovali, 
ale přesto byla utkání, která se obra-
ně nepovedla, v některých zápasech 
jsme dostali zbytečné góly. Největší 
naší slabinou je ofenzíva, když jsme 
naopak nastříleli nejméně branek. To 
bylo zapříčiněno velmi slabým tlakem 
na soupeřovu obranu, malou odvahou 
a agresivitou v soupeřově vápně. Chy-
běla osobní statečnost ofenzivních hrá-
čů, když měli přílišný respekt v souboji 
jeden na jednoho. V domácím prostře-
dí to ještě docela šlo, ale na soupeřo-
vých hřištích to bylo velmi špatné. Tam 
chyběla hráčům větší touha po vstřele-
ní gólu, kdy jsme právě v těchto atri-
butech kazili předfinální a finální část.“

Měl jste během podzimu aspoň z ně-
čeho radost? „Ale ano, v některých 
utkáních jsem měl z výkonů mužstva 
a předváděné hry dobrý pocit. Ale 

bohužel jsme ty povedené výkony ne-
dokázali zopakovat v dalších utkáních. 
Tím pádem nejsme schopni udělat šňů-
ru tří čtyř zápasů, které by nám bodo-
vě pomohly.“

Na závěr ještě kolik se v podzimních 
zápasech vystřídalo hráčů a kteří jich 
odehráli nejvíce? „Ve čtrnácti utká-
ních se vystřídalo 15 hráčů, to není 
mnoho, všechna utkání bez vystřídá-
ní odehrála trojice brankář Adamec 
a v poli Pohnětal s Jiřím Valentou.“

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšnější 
jaro.

Pokud to počasí dovolí, jarní část 
soutěže zahájí svěřenci trenéra Fran-
tiška Poláka v neděli 27. března na 
domácím hřišti proti fotbalistům Ži-
rovnice. 

Na snímku v tmavém dresu s číslem 
9 je již po několik sezon nejúspěšnější 
střelec fotbalistů Světlé Miroslav Kři-
kava.

Text a foto: jiv
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Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem 
jako bychom brali čistý list papíru a tužku do ruky. 

Spoustu příjemných řádků spolu s krásně prožitými svátky 
vánočními 

Vám přeje

Pavlína Bártová 
Kosmetický a masážní salon HARMONIE
kosmetika, pedikúra, masáže

U Rybníčků 1147
Světlá nad Sázavou
777 233 845

www.harmonie.firemni-stranka.cz
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Radostné vyšlápnutí 
do roku 2016

přejí

členové Klubu českých turistů  
Sklo Bohemia

Světlá nad Sázavou
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9:00 - 18:00 prostranství před radnicí
Vánoční trhy

14:00 - 18:00 Galerie Na Půdě
Výstava S pastelkou je svět krásnější
Výtvarná dílnička pro děti v knihovně – dětské odd.

15:00 - 19:00 

Středověké podzemí
Děti dostanou v čertovské kanceláři pekelné 
vysvědčení, do kterého s čerty vyplní, jak byly  
celý rok hodné či zlobivé. Šikovné děti dostanou 
po projítí peklem dáreček.

15:00 - 15:30 prostranství před radnicí
Vystoupení folklorního souboru Škubánek

15:30 - 17:00 prostranství před radnicí
Velká ďábelská show Divadýlka Mrak
Zpívání, soutěže a diskotéka s čerty

16:30 - 17:30 u kašny
Světýlka naděje

17:00 kostel sv. Václava
Zvonečkování Zvonku a Zvonečku
Vystoupení pěveckých sborů ze ZŠ v Lánecké ul. 

17:45 - 18:00 před kostelem sv. Václava
Trubači 

18:00 před kostelem sv. Václava
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku  

V průběhu odpoledne
Malí pouliční umělci ze ZUŠ

Mikulášský den 5. prosince 2015

Na vaši účast se těší KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
společně s městem Světlá n. S. • ZŠ v Komenského ul. • ZŠ v Lánecké ul. • ZUŠ, Světlá n. S. 
a Římskokatolickou farností, Světlá n. S. www.kyticesvetla.cz  

Světlá nad Sázavou

7. ledna 2016 
v 19 hod.

 Matěj Ruppert 
vstupné: 200, 250, 300, 380 Kč. 

  divadelní sál Společenského domu, Světlá n. S.
1. února 2016 v 19 hod.

Vstupné: 450, 600, 670, 720, 800 Kč.

HOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOW
větlá  HC OlYMP

HOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOWHOKEJOVÁ SHOW
 HC O HC O YMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMPYMP

Exhibiční hokejové utkání hvězdného týmu v čele s Martinem Dejdarem.

Vánoční dárek Vstupné: děti do 5 let zdarma, od 5 do 15 let 50 Kč, 
dospělí v předprodeji 100 Kč, dospělí na místě 150 Kč

www.kyticesvetla.cz  •  www.facebook.com/kyticesvetla

od 18 h.    SC Pěšinky

Vánoční 
divadelní sál Společenského 

Světlá n. S.

13. dubna 2016 
v 19 hod.

www.kyticesvetla.cz
Jednotné vstupné: 390 Kč.

Předprodeje na všechny tyto akce probíhají v TIC Světlá n. S., tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.
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Výstava obrazů Marie Brožové

S paStelkou je SVět kráSnější
5. prosince 2015 – 31. ledna 2016

Galerie na půdě, Světlá n. S. 

ondřej švanda
4. třída Zš komenského

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2016 
Vám přeje redakce Světelského zpravodaje.


