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Rada města:
 1. Vzala na vědomí informaci o provedené kontrole Speci-

alizovaným finančním úřadem, oddělením cenové kon-

troly VI, Brno, v příspěvkové organizaci TBS Světlá 
n. S., p. o.

 2. Schválila vnitřní směrnici č. 2/2016 o vyhotovová-

ní, předkládání, evidenci a uveřejňování uzavíraných 
smluv a objednávek městem Světlá n. S.

 3. Schválila ukončení nájemní smlouvy, která byla uza-

vřena mezi městem Světlá n. S. (jako pronajímatelem) 
a paní D. H. (jako nájemcem) za účelem pronájmu čás-

ti pozemku parc. č. 504 o výměře 50 m2 v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Lipnička dohodou k datu 31. 12. 2016.

 4. Schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Domova pro seniory uzavřené mezi městem 
Světlá n. S. (jako pronajímatelem) a paní I. T. (jako ná-

jemcem) dohodou k datu 30. 11. 2016 a vyhověla žádosti 
ředitelky Sociálního centra města Světlá n. S. o pone-

chání těchto prostor pro potřeby Sociálního centra.
 5. Vzala na vědomí informace o programech ministerstva 

pro místní rozvoj na podporu v oblasti bydlení – Re-

generace sídlišť 2017, Podporované byty 2017, Olověné 
rozvody, Bytové domy bez bariér.

 6. Vzala na vědomí programy na podporu výstavby infra-

struktury vodovodů Kraje Vysočina, Operačního pro-

gramu Životního prostředí a Ministerstva zemědělství 
ČR.

 7. Vzala na vědomí informace o programu Podpora materi-
álně technické základny sportu pro rok 2017, vyhláše-

ném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 8. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

akci Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy ko-

munikací sídliště Na Bradle, Světlá n. S., s firmou Dlaž-

ba Vysoké Mýto, s. r. o.
 9. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

akci Rekonstrukce ulice U Dílen, Světlá n. S., s firmou 
EVOS-HYDRO, s. r. o., Ledeč n. S.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru Spolku přátel zám-

ku, Zámecká 1, Světlá n. S., ve výši 15 tis. Kč.
 11. Schválila uzavření Smlouvy zakládající právo provést 

stavbu Světlá nad Sázavou – stavební úpravy a přístu-

pová komunikace k mycímu boxu před budovou TBS 
mezi městem Světlá n. S. (jako „jednajícím“ na straně 
jedné) a TBS Světlá n. S., p. o. (jako „stavebníkem“ na 
straně druhé).

 12. Povolila umístění sídla spolku Pěvecký sbor Gaudeamus, 
z. s., na adrese: Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků 
z Lípy 18 (v sídle Městského úřadu Světlá nad Sázavou).

Mgr. Jan Tourek

starosta města

Schůze rady 7. listopadu

Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2017
Připomínáme všem případným zájemcům o programovou 

dotaci z rozpočtu města, že termín pro podání žádosti o dotaci 
je do 23. 12. 2016. Žádosti podané po tomto termínu budou vy-

řazeny z důvodu nedodržení podmínek dotace.
Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na webových 

stránkách města www.svetlans.cz / městský úřad / odbory měst-
ského úřadu / odbor finanční / dokumenty / Poskytování dotací 
z rozpočtu města Světlá n. S.

Na stejné adrese jsou zveřejněny i programy pro jednotlivé 
oblasti.

Programy vyhlášené zastupitelstvem města na rok 2017:
 1. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám na podporu sportu na rok 2017

 2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti kultury na rok 2017

 3. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na 
rok 2017

 4. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak zne-

výhodněné občany na rok 2017
Z rozpočtu města lze poskytovat dotace i mimo schválené 

programy. Jde o tzv. individuální dotace, které řeší konkrétní 
potřebu konkrétního subjektu, např. jednorázové akce konané 
na území města Světlá n. S. O tyto dotace lze žádat v průběhu 
celého roku vždy před konáním akce.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Drazí spoluobčané,
vychází poslední číslo letošního Zpravodaje a my se pomalu 

ohlížíme za uplynulým rokem. Nicméně tento rok ještě není 
na úplném konci. Jsou před námi Vánoce. Vánoční svátky mají 
v sobě určité kouzlo, které je hluboce ukryté v našich srdcích. 
Kdo z nás by si nevzpomněl na dětství? Jde přece o svátky 
radosti a pokoje, kdy každý z nás chce být se svými nejbliž-

šími. Jistě se budeme ptát sami sebe, co by je letos potěšilo, 
jaký dárek by rádi nalezli pod vánočním stromečkem. Ať tedy 
dokážeme naše blízké nejen obdarovat hmotnými dárky, ale ať 

jim také dokážeme věnovat svůj čas, jenž je tím nejvzácnějším 
darem, který máme.

O Vánocích si připomínáme narození Božího Syna – Ježíška  
v Betlémě. Když se narodí manželům vytoužené dítě, koho by 
to nezměnilo? Z ženy se stává matka, z muže otec. Dítě Ježíš, 
položené doprostřed betlémské jeskyně, má změnit i nás – má 
být zase trochu víc člověkem. Zkrátka Bůh se musí stát člově-

kem, aby se člověk stával víc a víc člověkem! Požehnaný advent 
a vánoční svátky Vám všem!

P. Tomáš Fiala

úvodní slovo
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Vítáme naše občánky
Vážení rodiče,
v poslední době se stalo běžným, že kvůli nedostatečnému 

počtu přihlášených se intervaly mezi vítáním občánků pro-

dlužovaly. Rozhodli jsme se proto přizpůsobit nastalé situaci 
a změnit systém, doufejme, že ke spokojenosti Vás, rodičů.

Od ledna 2017 budeme nově vítat miminka vždy v první 
polovině měsíce února, května, září a listopadu. Tyto termí-
ny, pokud budou alespoň tři přihlášení, jsou pevné. V sou-

časné době si již můžete na přihlášce k vítání občánků vy-

brat, který měsíc je pro vás nejvhodnějším a v jakém věku 
chcete miminko slavnostně vítat. Běžně vítáme děti od šesti 
týdnů do devíti měsíců.

Minimální kapacitu tří přihlášených dětí jsme stanovili 
s ohledem na zajištění kulturního programu tohoto slav-

nostního aktu, neboť spolupracujeme s mateřskými školami 
a musíme být ohleduplní i vůči našim malým umělcům. Po-

kud se nenaplní min. kapacita daného termínu, budou rodiče 
na tuto skutečnost upozorněni a telefonicky s nimi bude věc 
řešena.

Slavnostní vítání občánků probíhá v obřadní síni městské-

ho úřadu vždy ve středu, kdy od 14:30 začíná obřad s první 

skupinkou. Občánky vítá jeden ze zastupitelů města, vět-
šinou PhDr. Jana Myslivcová a Mgr. Vlastimil Špatenka. 
Celý obřad připravuje ceremoniářka sl. Křížková. Každé 
miminko obdrží od města Světlá n. S. finanční dar v hodno-

tě 1 000 Kč formou certifikátu u peněžního ústavu a drobný 
dárek, rodiče dostanou zdarma fotografie z vítání, které za-

jišťuje pan Víšek, maminky jsou obdarovány kytičkou.
Přihláška pro vítání občánků je nepravidelně uveřejňována 

ve Světelském zpravodaji, kdykoliv si ji můžete stáhnout ze 
stránek našeho města http://www.svetlans.cz/vitani-obcan-

ku/ds-1160/archiv=0 & p1=2918, případně si ji můžete osob-

ně vyzvednout na odboru správním, školství a živnosten-

ském (č. dv. 217). Odevzdání přihlášky je třeba učinit osobně, 
či vhozením do schránky ve vestibulu úřadu, případně poš-

tou tak, aby byla ceremoniářce doručena nejpozději poslední 
den v měsíci před požadovaným termínem vítání.

Doufáme, že tento krok bude pozitivní změnou, tak jako 
fotografie vítaných miminek uveřejňované ve Světelském 
zpravodaji.

Bc. Bohuslava Vondrušová a Alena Křížková, DiS.
odbor správní, školství a živnostenský

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Informace o stanovení záplavového území 
na Zbožském potoce včetně vymezení 
aktivní zóny tohoto záplavového území
Sdělujeme tímto, že s účinností od 1. 11. 2016 je stanoveno 

záplavové území a vymezena aktivní zóna záplavového úze-

mí podél Zbožského potoka v ř. km 0,000–2,460 v k.ú. Horní 
Bohušice, Kunemil, Služátky a Malčín – tedy v úseku od 

soutoku Zbožského potoka se Sázavkou v Josefodole do lo-

kality cca 500 m nad Vlčkovým mlýnem.
Veškeré mapové a textové informace o uvedeném záplavo-

vém území a jeho aktivní zóně jsou uloženy na MěÚ Světlá 
n. S., odboru životního prostředí. Ten je bezúplatně posky-

tuje k nahlédnutí na požádání každé právnické osobě nebo 
fyzické osobě. Vyžádané kopie těchto informací poskytuje 

Z odboru životního prostředí

Alkohol a mladiství
Městský úřad Světlá n. S., odbor sociálních věcí, je jako 

orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) čas od 
času přizván k akcím prováděným Policií ČR, které jsou 
zaměřeny na podávání alkoholu mladistvým. Přestože je ve 
společnosti hodně rozšířena myšlenka, že podávání alko-

holu mladistvým v restauračních zařízeních je zcela běžné, 
výsledky kontrol tomu ale neodpovídají. Záchyt nezletilých 
osob s naměřeným alkoholem v dechu, případně i pod vli-
vem jiných návykových látek, je nepatrný – většinou při 
jedné akci 1-2 případy. Důvody malého záchytu mohou být 
samozřejmě různé. Jedním z důvodů může být i ten, že kon-

zumace alkoholu se přesouvá do soukromých prostor, které 
nemůže Policie ČR kontrolovat. Množství požívaného alko-

holu bez společenského dohledu a za daleko příznivějších 
cen než v restauracích pak může narůstat geometrickou řa-

dou.
Ve spojení s alkoholem, kdy nadnesená nálada, zvýšené 

sebevědomí, zmenšování sociálních zábran, zvýšená hovor-
nost, družnost a podnikavost vedou k různým sázkám, pod-

ceňování nebezpečí, snaze vyrovnat se ostatním v partě, se 

však často zapomíná na další méně žádoucí účinky této lát-
ky – poruchu stability a pozornosti, přeceňování schopností, 
agresivitu, zpoždění účinku látky po požití většího objemu. 
Proto je potřeba, aby zvláště rodiče upozorňovali své děti na 
výše uvedená nebezpečí i opakovaně. 

Jsou to právě rodiče a nikdo jiný, kdo zodpovídá za dohled 
nad dítětem do jeho zletilosti a měli by mít přehled i o tom, 
kde jejich dítě tráví volný čas, a pokud se vrací domů se 
známkami požití alkoholu, tak zakročit včas a vhodně jej 
výchovně usměrňovat.

Pokud při kontrolách v restauracích jsou zjištěny nezletilé 
osoby pod vlivem alkoholu, jsou přivoláni rodiče, aby si své 
děti převzali z rukou Policie ČR. V následujících dnech, poté 
co orgán SPOD obdrží oficiální oznámení o události, jsou 
rodiče s dětmi zváni na pohovor a zjišťována závažnost situ-

ace v rámci širšího kontextu (dlouhodobé užívaní alkoholu, 
záškoláctví, asociální společenské chování). V závažných 
případech je zakládána dítěti dokumentace SPOD a jsou vo-

lena vhodná výchovná opatření.
Ing. Věra Weingärtnerová

vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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17. listopadu

11. listopadu

28. října

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

V  pátek 11.  listopadu uctili památku obětí první světo-
vé války místostarosta Josef Hnik a  tajemník města Jiří 
Moučka.

Dne 16. listopadu uctili místostarosta Josef Hnik a tajem-

ník města Jiří Moučka Den boje za svobodu a demokracii 
položením květin k pamětním desce na budově radnice.

Foto: KyTICe

žadatelům pro jejich vlastní potřebu za úhradu nákladů vy-

naložených na její pořízení. Vybrané mapové a textové in-

formace o uvedeném záplavovém území a jeho aktivní zóně 
jsou také volně přístupné na webových stránkách města 
Světlá nad Sázavou: http://www.svetlans.cz/zaplavove-uze-

mi-zbozskeho-potoka/d-9905/p1=2925.
Dle vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území 

nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňo-

vé průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, 
nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, nebo jimiž se 
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění 
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbyt-
ných staveb dopravní a technické infrastruktury, za podmín-

ky, že současně budou provedena taková opatření, že bude 
minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro 

údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno

 a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povr-
chových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok 
povrchových vod,

 b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Pro úplnost dodáváme, že na území obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností Havlíčkův Brod je na horní části 
Zbožského potoka stanoveno záplavové území a vymezena 
jeho aktivní zóna s účinností od 8. 4. 2016.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí odboru ŽP

5



!Odstrojené vánoční stromky nevyhazujte do popelnic!
Sběr a svoz přírodních vánočních stromků
Za účelem zajištění čistoty města MÚ Světlá n. S. a TBS 

Světlá n. S., p. o., oznamují občanům, že ve dnech od 5. 1. 2017 
do 20. 1. 2017 se uskuteční sběr a svoz přírodních vánočních 
stromků.

Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• Ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery.
• Kontejnery zde budou umístěny v níže uvedené dny; 

v průběhu prvního dne budou kontejnery přistaveny od 
7,00 hodin. Po uplynutí stanovené lhůty budou odváženy 
v průběhu dne do 14,00 hodin.

Tento svoz je určen pouze pro odkládání odstrojených pří-
rodních vánočních stromků pocházejících od fyzických osob 
s trvalým pobytem na území města Světlá n. S. a jeho místních 
částí.

V rámci svozu se nesmí odkládat jiné odpady!!!
Mimo svozové dny je nutné vánoční stromky odvážet pou-

ze na sběrný dvůr!
V případě dotazů se obraťte na TBS Světlá n. S., tel. 

č. 569 452 656

Den svozu stanoviště kontejnerů
Od 5. 1. do 20. 1. 2017
• Na Bradle – u č. p. 965
• Sázavská – č. 921 u kontejnerů
• Nádražní ulice – u sokolovny
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku u sběr-

ného hnízda
• Jelenova ulice – parkoviště proti ZŠ
• Nová čtvrť – u křižovatky s Komenského ulicí
• Nové Město – u č. p. 945
• Malostranská – na parkovišti u sběrného hnízda
• Na Sídlišti – u trafostanice u č. p. 933

Mimořádný svoz odpadu z popelnic 
o vánočních svátcích 2016
TBS Světlá nad Sázavou, p. o., informují obyvatele města 

a obyvatele místních částí o termínu mimořádného vývozu 
popelnic za 26. 12. 2016. V úterý 27. 12. 2016 proběhne svoz 
odpadu 2 svozovými vozy: Bude svážena standardně svozo-

vá trasa úterní + druhé svozové auto pojede trasu pondělní za 
26. 12. 2016.

Klidné a spokojené Vánoce a v novém roce mnoho úspěchů 
Vám přejí zaměstnanci

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

vánoční svozy

Změna Územního plánu Světlá n. S.  
– možnost podávat připomínky
V průběhu roku jsme prostřednictvím Světelského zpravodaje 

a webových stránek odboru informovali o přípravě Změny č. 2 
Územního plánu Světlá n. S. Odbor SÚ a ÚP, jako pořizovatel 
územního plánu, ve spolupráci se zhotovitelem (Ing. arch. Martin 
Dobiáš) a s vedením města zajistil zpracování návrhu Změny č. 2.

Nejprve proběhne společné jednání o návrhu Změny č. 2 s do-

tčenými orgány, krajským úřadem, městem a sousedními obcemi. 
Společné jednání není veřejné, veřejnost má v tomto kole přístup 
jen k návrhu Změny č. 2 a může se s návrhem seznámit a připo-

mínkovat jej. Seznámení je možné buď v kanceláři odboru staveb-

ního úřadu a územního plánování č. 320 Městského úřadu Světlá 
nad Sázavou, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách http://www.svetlans.cz/ v sekci Městský úřad 
/ Územní plánování a ÚAP / Územní plánování / Světlá nad Sáza-

vou.

Připomínku může uplatnit každý, podává se písemně pořizo-

vateli, a to do 30. 12. 2016. Připomínka nemá povinný formulář, 
avšak musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se na-

vrhuje. Je potřeba uvést identifikační údaje o podateli (jméno, da-

tum narození, místo trvalého pobytu), označení správního orgánu, 
podpis. Pro usnadnění jsme připravili formulář připomínky, který 
je k dispozici u pracovníků odboru SÚ a ÚP a na webu odboru 
na adrese http://www.svetlans.cz/ v sekci Městský úřad / Odbory 
městského úřadu / Odbor stavebního úřadu a územního plánování 
/ Formuláře / Územní plánování / Připomínka k návrhu územního 
plánu.
Proces pořizování je oznamován na elektronické úřední des-

ce městského úřadu i na webové elektronické desce. Vzhledem 
k  širokému  okruhu  účastníků  nebudou  navrhovatelé  změn 
obesíláni jednotlivě. Doporučujeme proto nyní pravidelně sledo-

vat elektronickou úřední desku, nebo web www.svetlans.cz.
Ing. arch. Bc. Marie Kastlová, úředník odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Pozvání na novoroční ohňostroj

Vážení spoluobčané,

stalo se již milou tradicí, že město Světlá n. S. zahajuje 
nový rok ohňostrojem. Dovolujeme si vás proto pozvat 
dne 1. ledna 2017 v 17:00 hod. na náměstí Trčků z Lípy, kde 
budeme mít možnost zhlédnout ohňostroj, kterým spo-
lečně přivítáme nový rok. Malou ohňostrojovou podíva-
nou připravila firma Profi-studio Ledeč n. S. pod vedením 
p. Leo Válka.

Jan Tourek 
starosta města
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Registr řidičů v roce 2016
V letošním roce do konce měsíce října bylo nově uděleno odbo-

rem dopravy Městského úřadu Světlá n. S. 621 řidičských opráv-

nění. Nejpočetnější skupinou udělených oprávnění představuje 
skupina „B“, a to celkem 157 oprávnění. Naopak do konce měsíce 
října došlo k odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů 
ve 24 případech, z důvodu ztráty odborné způsobilosti došlo k od-

nětí řidičského oprávnění v 5 případech. Počet pozbytých řidič-

ských oprávnění z důvodu trestu nebo sankce byl celkem 57. Z dů-

vodů vybodování byla odňata 2 řidičská oprávnění. Celkový počet 
odnětí řidičských oprávnění z důvodu dosažení dvanáctibodové 
hranice je u 43 řidičů. Počet vydaných mezinárodních řidičských 
průkazů byl dosud 47. Jedná se o řidičské průkazy, které neplatí na 
území Evropské unie. V současné době evidujeme v registru řidičů 
na ORP Světlá n. S. celkem 13 233 řidičů. Z této početné skupiny 

má 1025 uděleny body. Nejmladšímu řidiči v této kategorii je 18 let 
a nejstaršímu je 86 let. Nejpočetnější skupinou dle věku je věková 
kategorie 39 let, kde je 302 řidičů a z těchto má 35 řidičů uděleny 
body.

Další statistickou skupinou je věková kategorie 52 let, 36 let, 
31 let, kdy všechny tyto věkové kategorie spojuje jedno: nejvíce 

„vybodovaných řidičů“. Určitě je zajímavé, že z celkové skupiny 
13 233 řidičů má 366 řidičů dva body, tedy body za překročení nej-
vyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znač-

kou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci, nebo o více 
než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec, případně držení 
telefonního přístroje, nebo jiného hovorového nebo záznamového 
zařízení v ruce, nebo jiným způsobem při řízení vozidla.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy

Městská policie v říjnu 2016 řešila celkem 46 přestupků. Z to-

hoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 44 přestupků, 
2 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Do-

ručili jsme tři písemnosti na žádost ostatních orgánů, jednou jsme 
spolupracovali s exekutory. Provedli jsme odchyt 5 psů. V odchy-

tovém zařízení máme k 31. 10. jednoho psa. Touto cestou bych 
chtěl upozornit zájemce o psy, že si mohou zvířata po domluvě 

s městskou policií prohlédnout v odchytovém zařízení a případně 
si nového pejska zadarmo převzít. Jejich aktuální fotografie jsou 
umístěny na http://www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

V říjnu jsme provedli čtyři měření rychlosti vozidel.
Za městskou policii Vám všem přeji klidné Vánoce, zdraví, štěs-

tí a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.
Zdeněk Novák, velitel MP

Z činnosti městské policie

Poškození košů a informačních cedulí ve Světlé 
Dne 4. 11. bylo v dopoledních hodinách oznámeno na Policii ČR 

Světlá nad Sázavou poškození majetku města Světlá n. S. V době 
od 12:00 hod. dne 28. 10. do 07:00 hod. dne 31. 10. dosud nezná-

mý pachatel v ulici Nádražní, Horní, na dětském hřišti v ulici 
U Stromečku a dále na sídlišti Na Bradle úmyslně poškodil ně-

kolik odpadkových košů a dvě informační tabule, čímž způsobil 
celkovou škodu ve výši nejméně 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o opakované případy vandalismu a poškozování nebo 
vysypávání plných odpadkových košů, kdy tímto způsobem se 
zřejmě v nočních hodinách baví nějaká „místní“ skupinka mlá-

deže posilněna alkoholem, tak tímto apeluji na spoluobčany, aby 
byli všímaví ke svému okolí a v případě nějakých kladných po-

znatků vedoucích k osobě pachatelů osobně informovali Policii 
ČR ve Světlé n. S. nebo telefonicky věc oznámili na linku 158. 

Porušování domovní svobody v dolním městě
Dne 6. 11. byl 20:30 hod. hlídkou Policie ČR v Dolním Městě 

zadržen devětadvacetiletý muž z Brněnska, který předtím bez 
užití násilí vešel na oplocený pozemek rodinného domu v obci 
Dolní Město, kde následně vnikl do prostoru technické místnosti, 
která byla odemčená a zde poté vypil 5 lahví piva. Po takovém 
malém občerstvení se uzamkl zevnitř klíčem a usnul.  Probudila 
ho až hlídka policie, která muže na místě zadržela pro spáchání 
přečinu porušování domovní svobody a následně byl umístěn do 

policejní cely. Dalším šetřením bylo zjištěno, že uvedený muž 
se dopustil krádeže vloupáním do rodinného domu na Ledečsku 
a dalších rekreačních chalup ve Středočeském kraji.  

Krádež finanční hotovosti ve Světlé
Dne 16. 11. v přesně nestanovené době nejméně od 13:00 do 

14:00 hodin dosud neznámý pachatel vydávající se za pracovní-
ka pojišťovny v nestřeženém okamžiku odcizil poškozené devě-

taosmdesátileté seniorce v místě jejího bydliště finanční hotovost, 
a to poté, co nejprve požádal důchodkyni o rozměnění dvouti-
sícikorunových bankovek, aby jí mohl vyplatit částku 1 000 Kč.  
Důvěřivá a lehce zranitelná seniorka muže pozvala do obývacího 
pokoje. Poté v ložnici vyndala svoji veškerou finanční hotovost 
k rozměnění peněz. Když se vrátila zpět za neznámým mužem, 
tak jí sdělil, že již peníze rozměnit nepotřebuje, neboť jí budou 
zaslány poštou a z bytu odešel. Po jeho odchodu po nějaké době 
zjistila, že jí z bytu byla odcizena finanční hotovost ve výši nejmé-

ně 30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nastává kouzelný čas Vánoc 
a blíží se konec roku 2016, tak bych rád touto cestou za kolektiv 
Policie ČR, Obvodní Oddělení Světlá n. S., popřál všem spoluob-

čanům klidné a pohodové Vánoce se svými nejbližšími a hodně 
štěstí v novém roce 2017.

 npor. Bc. Luboš Pejchar
 vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

 Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie ČR Světlá n. S. s přehledem trestné činnosti  
za měsíc listopad 2016
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▶

Z hiStoRie

(Pokračování z minulého čísla)
Broušení granátů a založení granátnické fabriky se obšírně vě-

noval i pisatel „Pamětní knihy obce Dolní Březinky“1. Seznamuje 
nás např. s tím, jak bylo s granáty, vybroušenými v panských bru-

sírnách, obchodováno. Obchod provozovali židovští obchodníci 
Scewald a Müller, kteří se do Světlé přistěhovali z Polska.

O granátnické fabrice se z kroniky dozvídáme i to, že měla svůj 
prapor, na jehož jedné straně byl obraz patronky brusičů svaté Bar-
bory a na druhé straně svatého Leopolda, patrona stejnojmenné-

ho hraběte. Na stuze bylo heslo „Modli se a pracuj“, tehdy ovšem 
v němčině.

Dolnobřezinský kronikář uvádí i překlad listiny obsahující ja-

kýsi zápis z onoho slavného dne, 15. listopadu 1796. Listina za-

číná slovy: „Nejprvnější shromáždění personálu granátnické 
fabriky v městečku Světlé, a sice: vrtačských, brusičských a ka-

menářských mistrů za předsednictva dozorčího úředníka vrchnos-

tenského úřadu a dvou ve fabrice ustanovených živnostenských 
inspektorů.“ Dále je vypočítáván příspěvek jednotlivých mistrů 
do cechovní pokladny. Činil na každého dva zlaté. Jako nejstarší 

Co říkají kroniky o broušení granátů (ii)

mistři byli označeni Franc Jelínek a Isidor Zajíček. Za nimi násle-

dovala jména dalších 33 mistrů ze Světelska, jednoho z Ledče a po 
jednom dokonce až z Jistebnice a Radovesnice.

Z výloh jsou zajímavé např. 27 zl. při vyzvednutí živnosten-

ských artikulí, 6 zl. hudbě, 9 zl. za cechovní truhlu, za mši svatou 
v den sv. Barbory 1 zl. 6 krejcarů, za propůjčení radniční místnosti 
1 zl. 10 kr. Vydání dosáhla stejné výše jako příjmy.

Pod listinou jsou podpisy obou nám již známých živnostenských 
inspektorů a dozorčího úředníka vrchnostenského úřadu, který se 
jmenoval Augustin Kalivoda2.

O nejstarší historii zpracovávání českých granátů na Světelsku 
lze ještě uvést, že dle Karla Seidlera bylo v roce 1783 ve Světlé 
a Březince 10 brusíren. V roce 1809 pracovalo ve 20 dílnách 88 
dělníků, kteří zpracovali ročně 98 000 granátů. Do roku 1841 ale 
přežilo jen 7 granátnických dílen se 43 dělníky a 10 leštíren dra-

hokamů. Dolnobřezinská kronika se zmiňuje o úpadku broušení 
granátů na přelomu 19. a 20. století. V roce 1910 byly v Březince 
ještě dvě brusírny v Dolních a dvě brusírny v Horních šlejfernách. 
Všechny byly na vodní pohon, proto stávaly v údolí Žebrakovské-
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Stalo se

V Čechách

• před 550 lety 23. prosince 1466 papež Pavel II. sesadil 
Jiřího z Poděbrad jako kacíře z trůnu a vyhlásil proti 
Čechám křižáckou výpravu

• před 220 lety v roce 1796 rožmitáský učitel a hudeb-
ník Jan Jakub Ryba (1765–1815) složil své vrcholné 
dílo „Českou mši vánoční“

Ve světě vědy a techniky

• před 220 lety v  roce 1796 Francouz Michel Montgol-
fier sestrojil vodní čerpadlo, tzv. trkač

• před 200 lety v roce 1816 R. Lee v Anglii postavil první 
visutý most zavěšený na ocelových drátech

• před 130 lety v roce 1886 Němec Heinrich Hertz pro-
kázal existenci elektromagnetických vln

Ve Světlé nad Sázavou

• před 270 lety v roce 1746 byl zámeckým hejtmanem 
František Stránský

• v témž roce byla panská vinopalna u mostu pronajata 
za roční nájem 200 zlatých

• před 210 lety v  roce 1806 potok vytékající ze zámec-
kého parku vymlel před zámkem širokou rokli, která 
byla vydlážděna

Josef Böhm

ho potoka. Kromě toho se granáty brousily a vrtaly i podomác-

ku. Kromě pyropů se opracovávaly rovněž granáty syntetické, ale 
i různé jiné kameny a sklo.

Domácí broušení granátů březinský kronikář popsal velmi po-

drobně a se znalostí věci: „Průmysl broušení granátů (a vrtání) 
děje se podomácku pro firmu Františka Kratochvíla synové ve 
Světlé. Brousejí se granáty české, mugle3 a orientální. Broušení 
se děje následovně. Každý brusič má svoji vlastní stolici (verštat) 
s klikou pro ruční pohon s jedním převodem, olověným neb cíno-

vým kotoučem (šajbou), a tak pracují, že jednou rukou točí klikou 
a čistí jí granáty, které drží ve druhé ruce připevněné kytem na 
kytštekli. Granáty se pomocí kytštekle přitlačují na točící se ko-

touč, až vznikne hrana (faceta), pak druhá atd., až je granát na půl 
straně vyřezaný. Nato převezme ten samý granát s kytšteklí druhá 
osoba, ve většině případů žena, která ty vyřezané hrany leští (pu-

líruje). Pak se granát sundá, otočí se a připevní na druhou stranu 
kytštekle a zase se obrušuje strana druhá.

Potřebné věci jako cín, olovo, šmirgl4, trypl5, kyt, kytštekle6 si 
opatřuje brusič svým nákladem. Vydělati si může muž se ženou 
při desetihodinové denní práci týdně 100 až 150 Kč.“

Březinská kronika uvádí i stručné dějiny původních šesti brusí-
ren, ale to bychom už zabíhali do přílišných podrobností.

Poznámky:
1 Tyto zápisy v březinské kronice jsou dílem Františka Vacka, kte-

rý byl kronikářem od roku 1930 a vycházel ze zápisků svého 
předchůdce Václava Kosteleckého.

2 V roce 1798 se stal Augustin Kalivoda direktorem na světelském 
velkostatku.

3 Mugle (též kabošon) – skleněný kámen s plochým spodkem.
4 Šmirgl – brusivo, jehož základem je korund.
5 Trypl – brusičská břidlice.
6 Kytštekle – nástroj k přidržování kamenů pomocí tmele.

Josef Böhm

Měšťanský secesní dům Na kopečku se po opravě fasády stal 
opět jednou z nejhezčích budov ve městě. Dům z roku 1912 se jistě 
líbí každému a můžeme se domnívat, že tomu tak bylo i v době, 
kdy byl postaven. V kronice obecné školy si ale můžeme přečíst 
velice negativní stanovisko tehdejšího pana řídícího učitele. Škole 
totiž nová stavba způsobila jeden skutečný problém a jeden pseu-

doproblém:
„Vedle školní budovy stavěl pan architekt Brückner z Nymburka 

jednopatrový dům kupci p. Blochovi. Kvůli rozšíření domu při-
koupil p. Bloch kus náměstí v šíři 6 m od městského zastupitelstva. 
Následkem toho při kopání základů přišlo se na roury školního 
vodovodu. Bez ohlášení správě škol vodovod přetržen, roura zdvi-
žena u novostavby a od začátku měsíce května potřebována voda 
na maltu a přes 500 dětí našich v čase největších paren bylo bez 
vody. Na žádost správy škol k místní školní radě ze dne 2. květ-
na 1912, čís. 178 s.š. za bezodkladné zřízení vodovodu školního 
nebylo odpověděno.

Nová budova nejen že krásnou budovu školní úplně ze strany 
severovýchodní zakrývá, ale i dvě školní místnosti a část bytu řídí-
cího učitele zastiňuje. Veliká škoda je krásné školní budovy, která 

dříve příchozím do Světlé zjevně hlásala snahu po pokroku občan-

stva – nyní zakryta jsouc privátním domem v koutku náměstí se 
krčí jako popelka.“

Text: Josef Böhm
Foto: jiv

Dům Na kopečku

Dolní Březinka ve dvacátých letech 20. století
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MC Rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s  dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

Velice se na Vás těšíme!

https://www.facebook.com/materskecentrum.rolnicka

 ŠkolStví

Vzděláváním našich žáků a jejich zapojením do projektu 
Nejbohatší Ekosystémy Planety Země se aktivně podílíme na 
ochraně tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zví-
řat – projekt Geen Life na Sumatře a v Indonésii.

Na přednášce,Bažiny a mokřady“ mě zaujalo, jak se snaží 
chránit přírodu a živočichy a že se nám snaží vysvětlit, že když 
si nebudeme kupovat kabelky, boty, sušenky atd., že tím po-

můžeme přírodě, omezí se kácení palmových lesů a zabíjení 
nevinných živočichů. Zuzka Papežová

Mě zaujalo to, jak nalijí hadovi do krku vodu, aby se mu hrdlo 
rozšířilo a kůže na oblečení a doplňky bylo více. A také vy-

mýšlení strašidelných historek o tajemných živočiších žijících 
v mokřadech. Přímo před fotopastí byl vidět tygr sumaterský 
s mláďaty. Ondřej Papež

Nejvíc mě zaujalo, jak se v bažinách loví krajty. Živé je po-

věsí za hlavu a pusou jim do těla nalijí vodu, aby se jim kůže 
roztáhla Michaela Dušková

Nejvíc se mi líbilo, jak ukazovali tygry, kteří za rok hodně 
vyrostli. Z malých tygřátek jsou teď už velcí tygři. Nechápu, 
jak lidi ubližují tak krásným živočichům, jako jsou hadi nebo 
krokodýli. Využívají z nich jen kůži. Renata Vašková

Žáci 5. třídy ZŠ Komenského
Foto: Hana Štercová

Green life
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▶

Vzhledem ke skutečnosti, že přijímací řízení na střední školy ob-

sahuje od letošního roku řadu novinek,
dovolili jsme si jako jedna z největších středních škol v regionu 

pro rodiče žáků hlásících se na střední školy i žáky samotné zpra-

covat stručného průvodce celým procesem a nabídnout zájemcům 
vybrané služby s touto problematikou související.

Od školního roku 2016/2017 (tedy toho, v němž probíhá proces 
přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2017/2018) se mění 
určité náležitosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení 
a rovněž průběh přijímacího řízení. Změny se týkají v první řadě 
přihlášek ke středoškolskému vzdělávání. Ty musí být podány pro 
obory s talentovou zkouškou již do 30. listopadu 2016 (zůstává) 
a pro ostatní obory již 1. března 2016 (nově).

Přihláška pro denní formu vzdělávání pro všechny obory bez 
talentové zkoušky má růžový podtisk. Přihláška pro obory s talen-

tovou zkouškou má modrý podtisk. Lze je dohledat na stránkách 
MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tisko-

pisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v), ale i na 
webových stránkách Uměleckoprůmyslové akademie, kde jsou 
přímo ve formátu vhodném k vytištění.

Uchazeč může podat přihlášky až na dvě střední školy nebo dva 
maturitní obory v rámci jedné střední školy. V 1. kole přijímacího 
řízení má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Pro rozhodnu-

tí o přijetí se využije lepší výsledek. Změny v přihláškách sou-

visejí zejména se zavedením jednotné přijímací zkoušky. Ta se 
bude konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury 
a písemného testu z matematiky v oborech zakončených maturit-
ní zkouškou. Tato přijímací zkouška se tedy týká i nástavbového 
studia v denní i dálkové formě. Netýká se ale oborů uměleckých 
s označením začínajícím dvojčíslím 82, kde se koná pouze talen-

tová zkouška.
Talentová zkouška na Akademii proběhne 2. nebo 3. ledna 2017.

První termín jednotné přijímací zkoušky je 12. dubna 2017, 
k němu přísluší náhradní termín 11. května 2017.

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky je 19. dubna 2017, 
k němu přísluší náhradní termín 12. května 2017.

Každá škola si k hodnocení může přidat ještě školní kritéria při-
jetí – např. body za hodnocení prospěchu z posledních dvou roční-
ků základní školy či za účast v soutěžích a olympiádách.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na veřejně pří-
stupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Prakticky to znamená, že Cermat zpřístupní hodnocení uchazeče 
nejpozději do 28. dubna a do 2 pracovních dnů ředitel školy u obo-

rů s maturitní zkouškou ukončí hodnocení a zveřejní anonymizo-

vaný seznam přijatých uchazečů – tedy pořadí uchazečů se uvádí 
pod registračním číslem, ne jménem.

Žák, který bude chtít studovat danou školu, předá pověřené oso-

bě školy svůj zápisový lístek, který obdrží na základní škole nebo 
od krajského úřadu (i zde je nová forma zápisového lístku).

Pro všechny uchazeče o studium na střední škole připravila 
Uměleckoprůmyslová akademie přijímací zkoušky nanečisto 
a přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Talentové zkoušky nanečisto proběhnou dne 12. prosince 2016 
v době od 9.00 do 13.00 hodin.

První přijímací zkoušky nanečisto proběhnou ve středu 
30. 11. od 15.00 hodin v aule školy, a to z matematiky a českého 
jazyka. Počtem a typem úloh i časovou dotací budou odpovídat 
skutečným přijímacím zkouškám – z českého jazyka a literatury 
60 minut, z matematiky 70 minut. Je třeba vzít si s sebou psací 
a rýsovací potřeby. Druhé přijímací zkoušky nanečisto proběhnou 
ve čtvrtek 2. 2. 2016 od 15.00 hodin.

Na ně navážou přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Povedou 
je vyučující českého jazyka a matematiky. Kurzy budou trvat de-

vadesát minut a proběhnou v těchto termínech:
Matematika – vždy v pondělí od 14.30 hodin, a to 6. 2., 27. 2., 

13. 3. a 27. 3. 2017
Český jazyk – vždy ve čtvrtek od 14.30 hodin, a to 16. 2., 9. 3., 

23. 3. a 6. 4. 2017
Kurzy jsou zcela bezplatné, účast je dobrovolná.
Zájemce o všechny uvedené aktivity prosíme, aby se zaregist-

rovali na e-mailu zadinova@akademie-svetla.cz. Registrace k ni-
čemu nezavazuje, nám však umožní připravit příjemné prostředí 
i dostatečný počet testových sešitů.

Doufáme, že přečtení tohoto příspěvku vám pomohlo zorien-

tovat se v ne zcela jednoduchém průběhu přijímacích zkoušek 
a s tím souvisejících náležitostí. V případě potřeby se neváhejte 
obrátit třeba na pracovníky naší školy, kteří vám rádi poskytnou 
radu, jak správně postupovat.

Kolektiv autorů Uměleckoprůmyslové akademie

Průvodce přijímacím řízením na střední školy pro rodiče

Z domova pro seniory
Dne 18. 10. jsme strávili odpoledne zpracováním dýní. Poda-

řilo se nám uvařit výbornou dýňovou polévku a upéci dýňový 
koláč ke kávě. Zbylé dýně posloužily jako dekorace domova. 

V pondělí 24. 10. přednášel na Univerzitě slunečního věku 
pan Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D o svých cestách po Skotsku. 
Za zajímavou přednášku děkujeme. 

Úterý 25. 10. bylo nabité aktivitami. Dopoledne si zájemci 
vyrobili dušičkové vazby na hroby svých blízkých. V odpoled-

ních hodinách potom proběhla kavárnička pod taktovkou pana 
Sukdoláka a pana Somberga. 

Naši psí kamarádi z canisterapeutického sdružení Kamarád 
nás přišli navštívit dne 26.10. Obyvatelům se věnovali celé od-

poledne. 

Sociální centrum
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▶ Dne 29. 10. v domově pro seniory vystoupila Cimbálová mu-

zika Zbyňka Hrdličky. Děkujeme za krásné písně a těšíme se 
na další vystoupení. 

Dne 10. 11. v domově pro seniory vystoupily ženy ze svě-

telské věznice. Připraveno měly hudební vystoupení, které se 
obyvatelům líbilo. 

Z denního stacionáře
Služba denní stacionář je již ve Světlé nad Sázavou velmi 

dobře zavedenou službou. V letošním roce proběhla reorgani-
zace, při které došlo ke zvýšení kapacity klientů a s tím spojené 
i navýšení personálu. 

Dennímu stacionáři se také podařilo navázat nádhernou spo-

lupráci s Mateřskou školkou v Kožlí. Proběhla oboustranná 
návštěva a výměna dárků mezi uživateli denního stacionáře 
a mateřské školky. Děti měly možnost prohlédnout si dům, ve 
kterém senioři žijí, i prostory kam dochází podobně jako děti 
do své školky. Uživatelé služby naopak nahlédli do chodu škol-
ky. 

Vedoucí denního stacionáře tímto děkuje všem zaměstnan-

cům stacionáře za odvedenou práci stejně tak, jako všem kole-

gům z pečovatelské služby a domova pro seniory za veškerou 
pomoc. 

Za celé Sociální centrum města Světlá nad Sázavou přejeme 
všem krásné prožití vánočních svátků a co nejpodařenější start 
do nového roku.  Děkujeme všem, kteří nás jakkoli podpořili, 
ať už finančně, věcně nebo třeba přiložili ruku k dílu. Děku-

jeme i za každé milé slovo, nebo kladné hodnocení naší práce. 
Díky také patří všem, kteří o klienty sociálního centra pečují 
a vytváří svým přístupem atmosféru domova. 

Monika Horáková

kultuRa
kulturní zařízení kytiCe připravuje

28. ledna od 15 hod. promítání v městském kině

tajný život mazlíčků
Animovaný / Komedie / Rodinný 
USA, 2016, 90 min

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na 
otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v ani-
mované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie 
jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co 
na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den 
na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného 
v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle 
to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupa-

té psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle 
budou žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist 
na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému 
ztrpčit život, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. 
Ve finále skončí ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiře-
lých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou měst-
skému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přá-
tel, kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se 
ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž 
cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v ši-
beničním termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by 
nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají.

Jednotné vstupné 50 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit půl ho-
diny před začátkem promítání v pokladně kina.

12



13



14



15



Sváteční dny Vánoc ve Světlé n. S. si již nedovedeme před-

stavit bez České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Smíšený pě-

vecký sbor Gaudeamus doprovázený symfonickým orchestrem 
Region ji poprvé přednesl 26. prosince 1988 v Rytířském sále 
světelského zámku. Světlá n. S. si tak o letošních Vánocích při-
pomene hned dvě jubilea tohoto díla. 220 let od prvního uve-

dení v Rožmitále a letošní večerní koncert v kostele sv. Vác-

lava bude třicátou Českou mší vánoční ve Světlé n. S. Oproti 
předchozím provedením přináší letošní Rybova mše několik 
zvláštností. O druhém svátku vánočním, tedy 26. Prosince, za-

zní hned dvakrát, od 15:00 a 19:00 hod., a oba koncerty budou 
benefiční. Veškerý zisk ze vstupného bude věnován neonato-

logickému oddělení havlíčkobrodské nemocnice (oddělení se 
zvláštní péčí o nedonošené děti) na zakoupení tlakového holtru 
pro monitorování krevního tlaku u novorozených dětí. Místo 
symfonického orchestru Region se tentokrát představí orches-

tr studentů Pražské konzervatoře. Pro oba letošní koncerty se 
pořadatelům podařilo zajistit vynikající obsazení sólistů. Tenor 
bude zpívat sólista Metropolitní opery v New Yorku a Bavorské 

státní opery v Mnichově Petr Nekoranec. Ve Světlé si Rybovu 
mši zazpíval již v roce 2014. Basový part již tradičně přednese 
držitel Ceny Thálie sólista Opery Národního divadla v Praze 
Pavel Vančura. Soprán bude zpívat laureátka Mezinárodní pě-

vecké soutěže Antonína Dvořáka, dnes již uznávaná pěvkyně, 
Kristýna Kůstková. O čtyři dny dříve vystoupí v České mši 
vánoční na Nové scéně Národního divadla v Praze. Altové sólo 
přednese laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v kategorii Operní naděje, absolventka Pražské kon-

zervatoře Marie Svobodová, původem z Havlíčkova Brodu, kte-

rá je v uměleckých kruzích považována za velice talentovanou 
zpěvačku. V Rybově mši v kostele sv. Václava ve Světlé zpívala 
již v loňském roce. Letošní benefiční koncerty „Rybovky“ bude 
řídit bývalý sbormistr smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus, 
hudební skladatel a od podzimu student prestižní hudební uni-
verzity Cleveland Institute of Music v USA Jiří Trtík.

Jiří Víšek
Foto: Podbrdské muzeum Rožmitál p. Třemšínem

Rybova Česká mše vánoční s vynikajícím obsazením

Historické noty pro I. housle ještě s původním názvem mše

16



Jiří Trtík, který stál po tři roky v čele světelského smíšené-
ho pěveckého sboru Gaudeamus, se ve svém hudebním životě 
posunul zase o kousek výš. Letos byl přijat ke studiu na hudeb-
ním institutu v americkém Clevelandu.

Proč jste se rozhodl ke studiu (jak jste k tomu dospěl) v Americe 
na Cleveland Institute of Music?

Toť otázka! Myslím, že je to z podobných důvodů, proč se roz-

hodl odejít z Čech do USA hudební skladatel Bohuslav Martinů, 
Gustav Mahler či Antonín Dvořák. Pro hudebního skladatele jsou 
v Americe úplně jiné možnosti a mnohem více pracovních příle-

žitostí. V Čechách se živit jako hudební skladatel je v dnešní době 
bohužel prakticky nemožné. Mimo to, Cleveland Institute of Mu-

sic je vyhlášená škola a jednoznačně patří mezi nejlepší hudební 
university na světě. Studovali na ní slavní světoví umělci a učí na 
ní přední hudební kapacity. Dostat se na takovou školu je velmi 
obtížné, já to zkusil a ono to vyšlo. 

Jak těžké bylo se na školu do Clevelandu dostat, jaké byly zkouš-
ky?

Přijímací zkoušky mají několik kol. Nejdříve jsem musel poslat 
tři vlastní skladby rozdílného charakteru, doporučení od tří pro-

fesorů Pražské konzervatoře, vysvědčení ze všech ročníků a dvě 
eseje na daná témata – to všechno samozřejmě v angličtině. Jako 
jednu ze skladeb jsem mimochodem posílal skladbu Můj Ježíši na 
text modlitby P. Josefa Toufara. Druhé kolo jsou zkoušky z klavíru 
a ústní pohovor z hudební teorie a dějin hudby. Poslední kolo je 
pětihodinová zkouška TOEFL z angličtiny, kterou jsem bohužel 
napoprvé o 1 bod neudělal. Jelikož to bylo těsné, tak jsem dostal 
od školy druhý pokus, a to už naštěstí vyšlo.

Na obor hudební kompozice do Clevelandu se hlásí několik de-

sítek uchazečů z celého světa. Letos nás vzali pouze dva. Pamatuji 
si to jako dneska, byl jsem na Velikonoce na procházce na Vyše-

hradském hřbitově a pomodlil jsem se u hrobu Antonína Dvořáka. 
Když jsem večer přišel domů a otevřel jsem email, dozvěděl jsem 
se, že jsem byl přijat. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit.

Z čeho je váš pobyt se studiem financován? 
Na školu jsem byl přijat včetně stipendia, což pro mě byla rozho-

dující informace. Zároveň jsem získal finanční podporu od Nadace 
Cesta ke vzdělání, Hlávkovy nadace, Nadace Život umělce, OSA 
a Nadace Věry Třebické-Řevnáčové, čehož si velmi cením. Samo-

zřejmě jsem také velice vděčný za veškerou podporu od mé rodiny. 

Jaký je nyní váš běžný den v Clevelandu, jak bydlíte?
Bydlím u jedné starší paní, která vlastní větší dům, než potře-

buje, a ubytovává hudebníky již po několik generací. Bydlela u ní 
spousta dnes významných hudebníků a členů předních světových 
orchestrů. Měl jsem velké štěstí, že se jí uvolnil pokoj a přijala mě.

Vstávám brzo ráno, většinou v půl sedmé a připravuji se do školy. 
Na studenty jsou tu kladeny opravdu velké nároky a na každý den 
se musím důkladně připravovat. Dopoledne máme výuku, pak jdu 
na oběd a odpoledne a večer pracuji na vlastních skladbách, nebo 
chodím na koncerty. Nutno dodat, že americká kuchyně není žád-

ná sláva a docela už se těším na Vánoce na tu domácí.

Máte nějaký zvláštní zážitek z pobytu za oceánem, například 
setkání se zajímavou osobností, nebo něco ze života Američanů?

V Clevelandu žije náš přední český houslový virtuos Ivan Že-

natý a také úžasný varhaník Karel Paukert (81 let). Setkání s nimi 
je vždy velmi přátelské a inspirativní, člověk si také popovídá 

česky a připomene si trochu českého humoru. Dalším životním 
a nezapomenutelným zážitkem byla návštěva Metropolitní Opery 
v New Yorku, kde jsem měl možnost slyšet Janáčkovu operu Je-

nůfa. O svých dalších zážitcích ze života v Americe píši ve svém 
Americkém blogu, který pravidelně vychází na hudebním serveru 
OperaPlus (http://operaplus.cz/?s=americky+blog).

Přiletíte dirigovat Rybovu Českou mši vánoční až z Ameriky. Co 
to pro vás znamená, jak se na to připravujete?

Na Českou mši Vánoční se jako každý rok moc těším, snad letos 
o to více, protože se bude jednat o benefiční koncert pro neona-

tologickému oddělení havlíčkobrodské nemocnice. Vánoce jsou 
křesťanský svátek a toto je způsob, jakým my hudebníci můžeme 
pomoci druhým. Znamená to pro mě hodně, Česká mše Vánoční 
ve Světlé je pro mě srdeční záležitostí.

Letos ale chystáme dvě změny. Zazní nová verze mše. Ačkoli 
říkám nová verze, tak se jedná o původnější, autentičtější verzi této 
mše, mnohem podobnější té, které zněla v Rožmitále za dob Jana 
Jakuba Ryby. Jelikož jsou tam poměrně velké změny v orchestrál-
ních partech, tak tuto mši letos přijedou zahrát mí přátelé studenti 
Pražské konzervatoře. Další změnou je ta, že jsme přidali odpole-

dní koncert – jelikož v minulých letech ten večerní vždy doslova 
praskal ve švech.

Je jistá účast dalšího „Američana“ Petra Nekorance. Jak jste ho 
pro koncerty ve Světlé získal, nebo čí je to zásluha?

S Petrem jsme blízcí kamarádi již několik let od té doby, co mi 
zazpíval mou první píseň pro tenor a orchestr na Pražské konzer-
vatoři. Letos zaznamenal obrovský úspěch - je to sólista v Metro-

politní opeře v programu pro mladé umělce a je to krásná náhoda, 
že jsme se oba přestěhovali do Spojených států na konci léta letoš-

ního roku. Požádal jsem ho, jestli by se mnou letos nechtěl opět za-

zpívat „Rybovku“ ve Světlé, když oba přiletíme z Ameriky domů 
na Vánoce na Vysočinu. „Tak jo, ať je sranda“, souhlasil.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný pobyt v Clevelandu.

Jiří Víšek
Foto: archiv Jiřího Trtíka

Rozhovor s hudebníkem Jiří trtíkem na téma amerika

Na snímku je Jiří Trtík (vpravo) s Petrem Nekorancem 
v hledišti slavné Metropolitní opery v New Yorku na 

představení Jenůfy Leoše Janáčka
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Rožmitálský kantor, ředitel kůru a hudební skladatel Jakub 
Jan Ryba zkomponoval mnoho koncertů, klavírních sonát, pís-

ní. Mezi léty 1788 až 1796 vzniklo v Rožmitále více než třicet 
různých mší, ale proslavila ho jediná, kterou zkomponoval pro 
potřeby rožmitálského kůru. S nepůvodním názvem Česká mše 
vánoční obletěla svět a našla si cestu k lidským srdcím mno-

hých národů. Zpívají ji v Brazílii, v Americe, v Austrálii, její 
český text nastudovali dokonce i v Britském parlamentu. Smut-
ný byl však konec života hudebního génia. 8. dubna 1815 se 
dobrovolně rozhodl skoncovat se svým životem. Co bylo toho 
příčinou, nebylo objasněno. Možná to byly existenční důvody, 
spory s vrchností, nebo jiné osobní problémy. Dle tehdejších 
zvyklostí nesměl být jako sebevrah pochován do posvěcené 
půdy rožmitálského hřbitova. Bez obřadů byl pohřben na býva-

lém morovém pohřebišti za městem. Teprve po čtyřiceti letech 
byly jeho pozůstatky vykopány a slavnostně přeneseny jeho 
bývalými žáky na nově zřízený hřbitov při farním kostele ve 
Starém Rožmitále. Zasloužil se o to především jeho syn Josef 
Jakub Jan Arnošt Ryba, významný oční lékař, jeden ze zakla-

datelů české oftalmologie. Ve svých 33 letech byl jmenován 
stavovským očním lékařem a opakovaně byl zvolen děkanem 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  

Byly použity informace z expozice Památníku Jakuba Jana 
Ryby a České mše vánoční Podbrdského muzea v Rožmitále 
pod Třemšínem.

Text a foto: jiv

Co možná o Rybovi nevíte

Interiér kostela ve Starém Rožmitále, kde poprvé zazněla 
Rybova Česká mše vánoční

Hrob učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby na 
hřbitově ve Starém Rožmitále

Pamětní deska umístěná na kostele Povýšení sv. Kříže ve 
Starém Rožmitále, kde o Vánocích 1796 zazněla poprvé 

Rybova Česká mše vánoční
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Beletrie
Evžen Boček: 
Aristokratka na koni 
– Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší ne-

záviděníhodné problémy. Nejchudší zámek v Čechách zů-

stává věrný svému označení, a tak tu hraběcí rodinka ani 
personál rozhodně nemají ustláno na růžích. Místo davů 
návštěvníků se na zámku kupí neproplacené faktury za 
vodu. Chce to nějaký nápad. 

John Grisham: 
Osamělý střelec 
– Seznamte se s ctihodným advokátem Sebastianem Rud-

dem. Jeho telefonní číslo nenajdete v seznamu. Nosí 
zbraň. Kancelář má v dodávce s neprůstřelnými okny. 
Dodávku řídí jeho bodyguard, který je zároveň jeho asis-

tentem a jediným přítelem. Pokud se dostanete do problé-

mů, rozhodně budete chtít mít tohohle osamělého střelce 
na své straně…

Lauren Groffová: 
Osudy a běsy 
– Nikdy si nezačněte myslet, že někoho opravdu znáte. I když 

s ním žijete dvacet let. Každý příběh má dvě strany. Každý 
vztah lze nahlížet ze dvou různých perspektiv. A někdy se 
ukáže, že klíčem k dobrému manželství není způsobilost 
říkat pravdu, ale schopnost udržet tajemství. 

Patrik Hartl: 
Okamžiky štěstí 
– Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z které-

koli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Já-

chyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. 
Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výš-

ky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete statečně 
prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. 

Victoria Jonesová: 
Dům u ústí řeky 
– Tajuplná mohyla, opuštěná ruina a skryté rodinné tajem-

ství. Iris dlouho čekala, že se bude moci osvědčit jako ar-
cheoložka, až konečně dostala příležitost. Má dohlížet na 
odkrývání anglosaské mohyly. Drsná krajina Suffolku 
ji fascinuje stejně jako ruina panského domu u ústí řeky. 
Proč jeho obyvatelé Hengist Hall opustili? 

James Rollins: 
Štvanice 
– Bývalý armádní ranger Tucker Wayne a jeho pes Kain ces-

tují od opuštěné plantáže na Jihu USA po pláže občanskou 
válkou sužovaného Trinidadu, aby odhalili pravdu ukry-

tou za tajemstvím sahajícím k druhé světové válce a ke 
skutečné události, která ještě dnes ovlivňuje svět… 

Beverly Swerlingová: 
Řeka času 
– Strhující mysteriózní román, v němž se dramaticky proplé-

tají dvě dějové linie: osudy hříšného mnicha a tajného žida 
z bouřlivých časů tudorovské Anglie s příběhem americké 
historičky Annie, která v Londýně pro židovský nadační 
fond hledá drahocenné starověké rituální předměty. 

Vlastimil Vondruška: 
Breviář pozitivní anarchie 
– Autor se snaží o maximální objektivitu. Přináší věrohodná 

fakta o tom, že cesta, kterou v posledním desetiletí kráčí 
evropská společnost, opakuje fatální chyby našich předků. 

Naše momentální směřování nevede do ráje, ale do pekla. 
Přesto tahle kniha nešíří poplašné zprávy, ale je pouhou 
historickou analýzou.

Naučná literatura
Jarmila Doležalová ml.: 
Osud jménem Ležáky 
– V pěti kapitolách autorka představuje Ležáky a jejich oby-

vatele, sleduje jejich cestu do okupovaného Polska, připo-

míná osud pětasedmdesáti osob svázaných s ležáckou tra-

gédií. Přibližuje i další tragické události. V knize vyšly 
dosud nepublikované fotografie a dokumenty.

S Jirkou do světa
 – Fotografická kniha  je  vzpomínkou na deset let našeho 

cestování po všech obydlených světadílech. Každá ka-

pitola začíná úvodním slovem a představením navštíve-

ných zemí. Následuje ilustrovaná mapa s trasou naší cesty 
a poté se můžete díky komentovaným fotografiím podrob-

ně seznámit s našimi největšími zážitky a zajímavostmi.
Arnošt Vašíček: 
Labyrint záhad
– Arnošt Vašíček tentokrát pátrá po největších záhadách 

u nás a pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srov-

náváním s podobně tajemnými případy ze světa. A jak je 
u tohoto autora obvyklé, i tentokrát nabízí čtenáři řadu 
překvapivých objevů a odvážných hypotéz.

Knihy pro děti a mládež
Rob Beattie: 
Co se stane, když... 
– Kniha vám nabídne bližší pohled na to, jak pracují věci 

kolem nás. Přesvědčí vás o promyšlenosti mnoha činnos-

tí, které tak často považujeme za samozřejmé. Možná vás 
překvapí, co všechno uvidíte.

Ivona Březinová: 
Emánek má nápady 
– Malý Matyáš neví, jak přesně vypadá veverka. Matyášův 

tatínek se proto rozhodne, že bude synovi vyprávět o tom, 
co všechno zažil jeho pradědeček, když byl ještě malým 
Emánkem a bydlel v hájovně obklopené hlubokými lesy. 

Ivana Kocmanová: 
Markétka a Míša se ptají 
– Stovky ilustrovaných slov, hry, hříčky a otázky pomohou 

malým dětem rozšířit slovní zásobu, představivost i schop-

nost vyprávět o lidech, přírodě, věcech, pocitech, které je 
provází jejich každodenním životem. 

Zuzana Pospíšilová: 
Hasičské pohádky 
– Hasiči jsou hrdinové, a proto rozhodně patří do pohádek. 

V napínavých i veselých Hasičských pohádkách má svoje 
místo oheň i voda a všechno, co s nimi souvisí. 

Barbora Robošová: 
Smolařka 
– Myslíte si, že může být skvělé mít o rok starší sestru? Pat-

ricie to vidí jinak. Sestra je ve všem lepší a kolem mladší-
ho brášky se zase všechno točí. Když se na obzoru objeví 
úžasný kluk, ona díky sourozencům o svou příležitost při-
jde. A to je pro ni poslední kapka.

Eva Kodýmová

Čtení pro sváteční chvíle
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Co váS ZaJíMá

Od 26. října do 7. listopadu byla ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Světlá nad Sázavou výstava studentských návr-
hů na revitalizaci Pěšinek a vchodu do středověkého podzemí měs-

ta za kostelem. Více než desítka návrhů v trojrozměrném provede-

ní ukazovala, jak by si studenti Uměleckoprůmyslové akademie 
Světlá nad Sázavou představovali úpravy zmíněných prostranství. 
A byly to návrhy skutečně zajímavé. Většina vystavených exponá-

tů byla vypracována jako maturitní práce studentů. Slavnostního 
zahájení výstavy se spolu se studenty zúčastnili jejich pedagogové 
Ing. Lada Slavíčková a MgA. Marek Škubal. Jak ukázala výstava, 
nábřeží v Pěšinkách by si brzkou úpravu zasloužilo, leč prostor ko-

lem nedokončeného plaveckého bazénu zatím nepatří městu, což 
je vedle financí největší překážkou revitalizace těchto veřejných 
prostor. Text a foto: jiv

Představy studentů o podobě veřejných prostor města

Foto ze zahájení výstavy. Zleva vedoucí pedagogové 
Uměleckoprůmyslové akademie Ing. Lada Slavíčková,  

MgA. Marek Škubal a místostarosta Světlé nad Sázavou  
Josef Hnik

Šéfredaktor Havlíčkobrodského deníku Jaromír Kulhánek, 
přítomný na zahájení výstavy, zpovídá jednoho z autorů 

vystavených prací Nicolase Vránu, který je studentem oboru 
Zahradní architekt

I takto by mohly v budoucnu vypadat Pěšinky

S vaším městem jsem se poprvé setkal po sametové revoluci 
v roce 1990. Bylo to v rámci partnerských vztahů mezi samo-

správou vašeho města a městem Haarlem v Nizozemí, o které se 
zasloužil váš bývalý starosta pan Josef Staněk a bývalá starost-
ka Haarlemu paní Elizabeth Schmitz. 

Od konce roku 1991 do dubna 1992 začaly být ve Světlé vi-
ditelné první výsledky spolupráce, protože pro podporu úkolů 
města byla přivezena sanitka, hasičské auto, zametací vůz a po-

pelářské auto. 
Spolu s mým přítelem a spolupracovníkem Bertem Koste-

rem jsme v dubnu 1992 začali ve Světlé dělat první kroky ke 
spolupráci. Začali jsme hledáním nejlepších oblastí partnerství 
s ohledem na priority města a také s ohledem na finance a kapa-

city městské správy. To probíhalo společně se starostou Josefem 

Staňkem, paní Ivou Černohubovou a dalšími členy jeho týmu. 
Po řadě setkání a diskuzí jsme mohli začít realizovat některé 
úkoly ve výborné spolupráci s dalšími místními organizacemi 
a institucemi. To bylo spojeno s novým rozvojem vašeho krás-

ného města i okolí a pomáhalo vytvářet novou budoucnost po 
sametové revoluci.

Byla to velká výzva a vzrušující období a ne každý ve městě 
byl přesvědčen, že to bude dobře fungovat v zájmu města a jeho 
obyvatel. Chápali jsme tuto zdrženlivost a snažili jsme se to 
změnit lepší komunikací s občany a partnery. 

Během 25 let, které od té doby následovaly, se toho hodně 
změnilo ve společnosti i ve městě samotném. Někdy měli lidé 
pocit, že všechno jde “pomaličku”, ale já jsem přesvědčen, že 
všichni – místní občané, firmy, městská správa i její organizace, 

Světeláci, buďte hrdí na sebe i na své město!
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25 let byl pan Bert Koster na Světelsku dobře známou oso-

bou. Své milované a pohostinné město poprvé navštívil v dub-

nu 1992.
Bylo to v době, kdy jsme začínali uskutečňovat aktivity part-

nerství mezi městy Světlou nad Sázavou a Haarlemem v Nizo-

zemsku.
Bert byl odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, 

správy komunikací, provozu a údržby obslužných vozidel.
Během následujících osmi let přijížděl, aby se o své zkuše-

nosti a znalosti dělil s kolegy z technických služeb ve Světlé. 
Dělal to velmi dobře a kreativně.

Bert byl velmi příjemný člověk a během této plodné a užiteč-

né spolupráce získal mnoho dobrých přátel.
V dubnu 2002 Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou vy-

znamenalo Berta i mě udělením čestného občanství města. 
Byla to pro nás velká radost a čest. 

Bert navštěvoval Světlou i po ukončení partnerství mezi obě-

ma městy v roce 2000.  Světlá byla jeho druhé domovské město 
a měl zde spoustu dobrých přátel.

V prosinci 2015 Bert velmi vážně onemocněl. Potom, co vy-

trpěl mnoho bolesti, operací a léčení, zemřel dne 3. září tohoto 
roku. Navždy jsme se s Bertem rozloučili během velmi dojem-

ného a působivého pohřebního obřadu v den jeho nedožitých 
69 narozenin. Obřadu se účastnilo mnoho dobrých přátel, kteří 
kondolovali manželce Alie a její rodině. Samozřejmě, že Bert 
své rodině moc chybí.  Hluboce s nimi soucítíme. Ale Bert chy-

bí i nám ve Světlé a v Haarlemu, protože to byl náš drahý přítel. 
Uchováváme si vřelý pocit nekončícího přátelství a nikdy na 
něj nezapomeneme.

Ať náš drahý přítel Bert Koster odpočívá v pokoji. 
Adriaan de Koeijer

Čestný občan Světlé nad Sázavou  

Navždy odešel náš drahý přítel Bert koster

mohou být velmi, velmi hrdí na výsledky, kterých bylo během 
posledních 25 let dosaženo.

Naposled jsem byl ve Světlé na návštěvě v září tohoto roku 
a všechny ty změny, ke kterým došlo v posledních letech, na mě 
opravdu hodně zapůsobily. Skvělé a moderní vybavení pro ko-

munální služby v odpadovém hospodářství, úklidová auta, vy-

bavení pro údržbu zeleně, vozidla zdravotní služby atd... A také 
rekonstruovaný most, opravené nebo nové domy, zdroje obnovi-
telné energie, muzeum na zámku a další a další.

Tak tedy, milí občané, starosto, místostarosto, městská rado, 
městské zastupitelstvo i pracovnící úřadu, firmy a organizace, 
buďte velmi, velmi hrdí na to všechno, co jste udělali v zájmu 
města Světlá nad Sázavou.  Světlá je díky tomu významná na 
úrovni Kraje Vysočina i na národní úrovni, protože ukázala, že 
relativně malé město může být skvělé, když přijímá příležitosti 
ukázat svou sílu i vstřícnost a získává prostředky k realizaci no-

vých plánů v zájmu celé společnosti.

Nakonec, ale nikoli v poslední řadě, bych chtěl vzpomenout 
na pět důležitých a milých lidí, kteří hráli důležitou roli v proce-

su změn po sametové revoluci. 
Zmiňuji zde jejich jména s velkým respektem a se spoustou 

krásných vzpomínek a obdivem k tomu, co dokázali. Cítím se 
být velmi šťastným člověkem, že jsem měl příležitost je znát 
a spolupracovat s nimi. Jejich jména jsou: Josef Staněk, Bohu-

mil Novotný a Václav Zajíček ze Světlé nad Sázavou a Jan Mida-

vaine a Bert Koster z Haarlemu. Vzdáváme jim náš velký obdiv 
a děkujeme za všechno, co udělali v zájmu veřejnosti a vašeho 
města, za přínosnou spolupráci i za jejich upřímné přátelství. 

Také jménem mojí manželky Marianne přeji všem občanům 
šťastné a veselé Vánoce, do nového roku štěstí, pokoj a přede-

vším hodně zdraví. 
Srdečně zdraví 

Adriaan de Koeijer, čestný občan Světlé nad Sázavou 
Purmerend / The Netherlands 

137 dní trvala výluka na části železniční tratě č. 212 ze Světlé 
n. S. do Ledče n. S. z důvodu rozsáhlé rekonstrukce železniční-
ho mostu v Ledči n. S. a celkové opravy kolejového svršku. Od 
1. července do 14. listopadu 2016 zajišťovaly přepravu cestují-
cích mezi těmito stanicemi autobusy. V pondělí 14. listopadu 
v 17:12 hod. jel po této trati první osobní vlak č. Os 9266 ze 
Světlé do Ledče a spousta cestujících si oddechla, že už jim 
zase bude jezdit jejich lokálka, které se též přezdívá Posázav-

ský pacifik. Nepříjemná výluka však přinesla nová nástupiště 

v Mrzkovicích a Smrčné. V těchto zastávkách byla nahrazena 
nízká sypaná nástupiště novými vyššími nástupišti z betono-

vých prefabrikátů, která umožní mnohem pohodlnější a bez-

pečnější nastupování i vystupování z vlaku. Ale to není vše, 
v kuolárech kolují zvěsti, že je již naplánovaná výluka na této 
trati z Ledče nad Sázavou do Vlastějovic a ta má prý být ještě 
mnohem delší.

 Text a foto: jiv

Posázavská lokálka už zase jezdí
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Rok uběhl jako voda a již za necelý měsíc přivítáme nový. 
Jaký bude? Co nás čeká? Nevíme. Každý z nás má nějaké 
plány, které by chtěl uskutečnit, ale zda se podaří a vyjdou, 
to je zatím „ve hvězdách“ a my jen doufáme, že vše dobře 
dopadne.

Stejně jako v minulých letech máme v plánu, spolu se 
spoustou dobrovolníků z řad dětí i dospělých, podat ruku 
a pomoc potřebným, kterých je okolo nás stále spousta, 
a doufáme, že vše dobře dopadne. Zapojíme se do Tříkrálové 
sbírky, která je již v našem městě známá a snad i očekávaná.  
V pátek 6. ledna 2017 vyrazí do ulic koledníčci, kteří budou 
prosit o příspěvek do pokladniček, a vy od nich získáte již 
tradiční kalendářík a malý dárek na oslazení života.

 Výtěžek sbírky bude tentokrát určen na poskytování canis-

terapie, hippoterapie, svoz klientů do charitních zařízení a zpět 
domů a na zakoupení kompenzačních pomůcek do charitní půj-
čovny. Tato půjčovna nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, 
lidi po úrazech, operaci, seniory, nebo pro zdravotně postižené 
občany. Jedná se např. o polohovací postele, elektrické i mecha-

nické invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní ma-

trace a další pomůcky. Pro zapůjčení pomůcek NENÍ NUTNÉ 
jejich předepsání lékařem a zájemci mají možnost domluvit si 
půjčení těchto pomůcek na tel. č. 734 435 488. 

Přeji všem v novém roce nejenom štěstí, zdraví a Boží po-

žehnání, ale i splnění plánů a přání, které má každý z nás ve 
svém srdci.

Jana Ptáčníková

tříkrálová sbírka 2017

V neděli 30. října proběhl benefiční koncert na podporu 
kamenného hospice na Vysočině. Skupina Coventina všech-

ny zúčastněné pozitivně naladila, mladým hudebníkům patří 
poděkování za jejich čas a nadšení. Paní PhDr. Novotná před-

stavila projekt kamenného hospice a Mudr. Brhelová všechny 
zasáhla svojí emotivní přednáškou. V kostele bylo možno za-

koupit drobné předměty, výtěžek prodeje také putoval na konto 
hospice. Překvapila nás štědrost dárců, vybralo se 13 000 Kč. 
Hospicové hnutí má webovou stránku www.hospicmezistomy.
cz, je zde transparentní účet, přehled všech akcí a řada aktualit. 

Dík všem zúčastněným. 
Za pořadatele 

Jiřina Roženská

Benefiční koncert

Již v sobotu 10. prosince se brněnští skauti opět vydají do 
Vídně pro Betlémské světlo. 

Tentokrát se  slavnostní předání vzácného plamínku, za-

žehnutého v dalekém Betlémě, uskuteční za účasti skaut-
ských delegací z celé Evropy v kostele syrské pravoslavné 
církve. 

Betlémské světlo uvítáme již poosmadvacáté

Pořad vánočních bohoslužeb

24. 12.  – „půlnoční“ –  22:00

25. 12.  – Boží hod vánoční –  9:30

26. 12.  – sv. Štěpána –  9:30

30. 12.  – svátek Svaté rodiny –  17:00

31. 12.  – sv. Silvestra –  16:00

1. 1. 2017 – Nový rok –  9:30

Z NaŠí faRNoSti

O týden později, 
17. prosince, rozvezou 
světlo symbolizují-
cí mír a přátelství za 
spolupráce dalších 
skautských oddílů vla-

ky ČD po celé repub-

lice. 
Betlémské světlo 

přivezou i do stanice 
ve Světlé n. S., kde si 
ho budou moci všichni 
zájemci připálit a od-

nést do svých domovů, 
aby jim ozdobilo slav-

nostní štědrovečerní 
stůl. A co víc, toto svě-

týlko se stává krásným 
vánočním dárkem.

 Text a foto: jiv
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Poděkování široké veřejnosti

Český svaz žen, pob. spolek ve Světlé n. S., děkuje všem, kdo 
pomáhal a spolupracoval s organizací.

Všem členkám a ostatním, jež navštěvovali akce Svazu žen, 
přeje pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se 

vám v  nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní 
předsevzetí. 

Nadále sledujte naše akce, na nichž jste svou účastí vítáni.

Za ZO ČSŽ přeje výbor
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SPoRt

V neděli 6. listopadu skončila první polovina základní čás-

ti Krajské ligy mužů Pardubického kraje. Hokejisté HC Světlá 
nad Sázavou se tedy střetli se všemi soupeři. Doma v Pěšin-

kách vyhráli, vždy před plným hledištěm, všech pět zápasů 
a z pěti utkání na ledě soupeřů třikrát zvítězili a dvakrát pro-

hráli, v Moravské Třebové 3:6, v České Třebové 2:6. Patrně 
největší cenu mělo pro hokejisty Světlé vítězství 3:2 v havlíč-

kobrodské Kotlině nad B týmem BK Havlíčkův Brod. Vždyť 
to byla historická premiéra soutěžního vzájemného zápasu ho-

kejistů Světlé a Havlíčkova Brodu. Brodské „béčko“ je složeno 
převážně z mladých velmi šikovných hokejistů a v soutěži bude 
nebezpečné pro všechny soupeře. Pro světelské se zápas na ledě 
slavné Kotliny nevyvíjel vůbec dobře. Prohrávali 0:2, ale svojí 
bojovností, za pomoci hlasitého povzbuzování svých fanouš-

ků dokázali nepříznivý stav otočit. Góly Světlé zaznamenali 
Miroslav Kopecký a dvakrát Petr Včela. Po deseti soutěžních 
utkáních vykrystalizovala pětice nejproduktivnějších hráčů. 
Jedničkou je opět Jaroslav Žák, který přitom odehrál o dva zá-

pasy méně. V osmi zápasech vstřelil 5 branek, měl 7 prvních 

asistencí a 5 druhých asistencí, získal tedy 17 kanadských bodů. 
Pořadí dalších čtyř: 2. Radim Křišťan / 10 zápasů – 5 gólů, 11 
asistencí, 16 bodů. 3. Michal Dolinský / 9 zápasů – 5 gólů, 8 asi-
stencí, 13 bodů. 4. Jakub Doležal / 10 zápasů – 4 góly, 9 asisten-

cí, 13 bodů. 5. Pavel Blažek / 9 zápasů – 6 gólů, 6 asistencí, 12 
bodů. V neděli 4. prosince se na zimním stadionu v Pěšinkách 
uskuteční poslední derby zápas základní části KHL HC Světlá 
nad Sázavou – BK Havlíčkův Brod B. Začátek utkání v 17:00 
hod. Ve středu 14. prosince zakončí hokejisté Světlé základní 
část ligy doma v Pěšinkách od 19:00 hod. zápasem s lídrem 
soutěže HC Kohouti Česká Třebová.

Čelo tabulky KHL 2016/2017 po první polovině základní čás-

ti soutěže: 
1. HC Kohouti Česká Třebová   skóre 69:28    26 bodů
2. HC Světlá nad Sázavou                   46:32     24
3. Slovan Moravská Třebová               60:22     21
4. BK Havlíčkův Brod B                      48:38     18  

Text a foto: jiv

hokejisté už zase plní hlediště Pěšinek

Radostná byla tradiční děkovačka vítězů na ledě slavné 
havlíčkobrodské Kotliny

Fanklub světelských hokejistů byl na tribuně  
Kotliny vidět i slyšet

Po letním sestupu z krajského přeboru do I.A třídy na tom fot-
balisté FK Bohemia Světlá nad Sázavou nebyli vůbec dobře. Úzký 
kádr a prázdné místo trenéra, to byla nezaviděníhodná situace. 
Předseda klubu Tomáš Bárta před startem do podzimní části sezo-

ny v I.A třídě vydal prohlášení k situaci u A mužstva: „Již několik 
let se potýkáme s generační výměnou, ani příští sezona nebude 
lehká. Pro nás bude prioritou stabilizovat kádr po rozbouřené se-

zoně a po zimní přestávce, ve které bude více času na přípravu, 
připravit mužstvo tak, aby bylo o co hrát, pokud možno o návrat 
do krajského přeboru. Proto Výkonný výbor FK Bohemia rozhodl, 
že u týmu zůstane v roli hrajícího trenéra brankář Jindra Adamec, 
kterého doplní navrátilec Míla Kafka starší, a ten bude mít posled-

ní slovo k sestavě.“ A jaká je skutečnost po odehraných třinácti 
podzimních kolech a předehrání prvního jarního kola? Tabulku 
vedou fotbalisté Sokola Košetice s dvaatřiceti body, na druhém 
místě jsou fotbalisté Světlé nad Sázavou, kteří nasbírali ze čtrnácti 
utkání 9 vítězství a 5 proher a mají ztrátu na vedoucí tým 5 bodů. 
Za mužstvem Světlé jsou dva pětadvacetibodoví soupeři, 3. TJ 
Dálnice Speřice a 4. FK Chotěboř B. V této situaci je o co hrát, 
jak si před startem soutěže přál předseda klubu Tomáš Bárta, tedy 
o postup. Ale 5 podzimních proher, z toho třikrát doma, není pro 
druhý tým tabulky příliš dobrá vizitka. A jak podzimní polovinu 
soutěže hodnotí muž nejpovolanější, jeden z trenérů, Míla Kafka? 

„Největší problém vidím v tom, že se nám nepodařilo dát dohroma-

Jaká bude zimní přestávka fotbalistů?
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Dorostenci HC Světlá n. S. vstupovali do letošního ročníku  
ligy dorostu Pardubického kraje s velkým očekáváním a také 
s velkými ambicemi. Výbor HC Světlá n. S. vytyčil nesnadný 
cíl – dostat se do finále letošního ročníku ligy. Příprava pro-

bíhala podle připraveného plánu – květen, červen a srpen na 
suchu, od září pak příprava na ledě. Účast na trénincích byla 
velmi dobrá a na všech byla vidět snaha co nejlépe se na soutěž 
připravit.  Před zahájením sezony jsme sehráli dva přípravné 
zápasy  s HC Vlašim (8:3, 6:2) a již od 14. září  probíhá soutěž.  
Dosavadní bilance je výborná –  9 zápasů,  9 vítězství a plný 
počet 27 bodů se skóre  58:14 a suverénní první místo v průběž-

né tabulce.  O tom, že dorostenci hrají pohledný hokej, svědčí 
i domácí návštěvy okolo 100 diváků na každé utkání.  

Kádr dorostu tvoří:
Brankáři:  Jakub Dundáček,  Monika Sobotková

Obránci: Ondřej Hart, Filip Lacina,  Patrik Pokorný, Petr 
Souček

Útočníci: Jakub Kratochvíl,  Tomáš Kratochvíl, Ondřej Ka-

lenský,  Jakub Petržilka, Jakub Egart, Štěpán  Prokop,  Lukáš 
Beránek,  David Pešek, Michal Brož,  Jakub Cihlář, Pavel Ho-

skovec 
Trenérem je  Jiří Přibyl, vedoucím týmu Jaroslav Beránek
Kladem je rovněž skutečnost, že hrajeme s vlastními odcho-

vanci mládežnické základny Světlé n. S. a Ledče n. S., jediným 
hostujícím hráčem je obránce Ondřej Hart z Havlíčkova Brodu. 
Na vánoční prázdniny máme připravené zajímavé přátelské zá-

pasy a účast na  kvalitním turnaji v Jaroměři.
Jaroslav Beránek, vedoucí týmu

Foto: Jan Borek

Dorost  hC  Světlá nad Sázavou válí!

Družstvo dorostu HC Světlá n. S. Stojící zleva: Trenér J. Přibyl, F. Klofáč, J. Kratochvíl, O. Kalenský, J. Petržílka, O. Hart, 
P. Souček, F. Lacina, P. Pokorný, vedoucí družstva J. Beránek. Prostřední řada: M. Brož, J. Cihlář, D. Pešek, T. Kratochvíl, 

L. Beránek, J. Egart. Dole brankářská dvojice M. Sobotková a J. Dundáček 

dy partu, a to mě mrzí ze všeho nejvíc. Mužstvo netáhne, jak se 
říká, za jeden provaz, chybí vůdčí osobnost, která by ostatní vyhe-

covala, když se nedaří. Další slabinou je velice úzký kádr. Vždyť 
jsme podzim odehráli prakticky ve dvanácti, třinácti lidech, když 
nepočítám krátká vystoupení dalších hráčů. Mám pocit, že mladí 
ani nemají zájem hrát v A mužstvu. Nemají chuť si odsedět nějaký 
čas na lavičce, než se zapojí do sestavy. Není problém koupit ho-

tové hráče, ale v tom není budoucnost. My ve Světlé si nemůžeme 
dovolit propouštět hotové fotbalisty a musíme „vařit“ z toho, co 
máme. Ale když se podívám na podzimní tabulku a zhodnotím ce-

lou situaci, říkám, že jsme uhráli dost bodů a za to musím hráčům 
poděkovat. Vyšla nám hra na Křikavu, střelecky ožil a s dvaceti 
góly je suverénně nejlepším střelcem soutěže. Při hře nás trápil 
pomalý přechod z obrany do útoku.“ Trenére, jak to bude s Vaším 
dalším působením u mužstva? „Na to je nyní bezprostředně po 
skončení podzimu předčasné odpovídat. Vše si musíme s výkon-

ným výborem fotbalového klubu ujasnit. Pokud bych zůstal, jednu 
podmínku mám, chci hrát o postup do krajského přeboru.“ Hráči, 
kteří se podělili o branky v síti soupeřů: M. Křikava 20, J. Novák 
5, L. Vodička 3, J. Pohnětal 3 a po jednom gólu dali M. Muzikář, 
M. Náděje, L. Rezek, J. Adamec, L. Filipský a J. Valenta. Na sním-

ku A mužstva FK Bohemia Světlá nad Sázavou stojící zleva: trenér 
M. Kafka, L. Vodička, M. Petrus, L. Rezek, P. Čuřík, asistent tre-

néra J. Adamec, J. Valenta, M. Karel, vedoucí družstva D. Švecová. 
V podřepu zleva: M. Muzikář, M. Náděje, J. Novák, J. Pohnětal, 
M. Křikava. Na snímku chybí: T. Hradecký, O. Burda, L. Dibelka, 
M. Šimek, J. Vaňásek a L. Filipský.

Text a foto: jiv
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V Krajském přeboru pod vedení trenérky Jarky Holoubko-

vé v sezoně 20016/2017 hraje družstvo mladších žákyň (12 
účastníků), družstvo starších žákyň (12 účastníků), družstvo 
kadetek a v meziokresním přeboru v minivolejbale 1 druž-

stvo (30 účastníků). 
Mladší i starší žákyně hrají ve dvou základních skupinách 

po  šesti družstvech, z nichž první 3 postupují do finálo-

vé skupiny o 1.–6. místo, ostatní do skupiny o 7.–12. místo. 
Naším cílem je zajistit si postup do první šestky, což je po 
odehrání třech turnajů základní části velice reálné. Mlad-

ší žákyně skupinu vedou  před Jihlavou a Havl. Brodem A, 
starší žákyně jsou na místě druhém za Jihlavou a před Havl. 
Brodem. Od ledna děvčata čeká boj o co nejlepší umístění 
ve finálové skupině.

Mladší žákyně hrají ve složení: Benešová Alena, Dejma-

lová Verča, Dibelková Tereza, Danihelová Míša, Matějková 
Nela, Pecová Kristýna, Tvrdá Nikola  a Vavrochová Alice.

Za starší žákyně nastupují: Boudníková Jana, Buňatová 
Verča, Dvořáková Dáša, Jiříková Eliška, Pecová Kristýna, 
Svobodová Sára, Surovcová Štěpánka, Válová Štěpánka 
a Vellinga Natka.

V Krajském přeboru kadetek jsou  pouze 4 družstva. Svět-
lá n.S. Havl. Brod, Pelhřimov a Náměšt n.  Osl. Děvčata jsou  
v průběžném pořadí na 1. místě s reálnou šancí celý KP vy-

hrát.
Toto družstvo tvoří z větší části starší žákyně, které dopl-

ňují Dejmalová Simča, Kubíčková Monika, Kukeňová Kris-

týna a Štíchová  Eliška.
Meziokresní přebor v minivolejbale čtveřic hrají benja-

mínci z mladších žákyň, Dibelková Tereza, Matějková Nela, 
Danihelová Míša a Tvrdá Nikola. Po dvou turnajích se jim 
daří v první šestce.

Prozatím jsou soutěže velice dobře rozehrané, ráda bych 
přivítala mezi nás zájemce o trénování těchto mladých na-

dějných volejbalistek.
Jarka Holoubková

Foto: Jaroslav Hroch

volejbal

Kaderky: sedící zleva Surovcová, Dvořáková, Jiříková, 
Boudníková, Kukeňová; v zadní řadě  Buňatová, Vellinga 

a Dejmalová

LIGA SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2016/2017 
Jubilejní desátý ročník se hraje nově pod hlavičkou Re-

gionálního šipkového svazu Vysočina. Jako tradičně soutěž 
odstartovala po světelské pouti a celkem se do soutěže při-
hlásilo 20 družstev (1. liga: 10 týmů, 2. liga 10 týmů), to je 
o 2 družstva více, než hrálo v loňské sezóně. Připojili se 
nováčci z Horní Krupé a z Přibyslavi. Ze Světlé nad Sázavou 
se soutěže účastní celkem 4 týmy. V nejvyšší soutěži hrají 
legendární Halůzáci, kteří ve své desáté sezoně poprvé změ-

nili hrací místo a nově hrají v Pivnici Na Zastávce, dále jsou 
v první lize Melouni (Pivní Bar Meloun) a třetí tým loňské 
druhé ligy Lepáci (Club Pohoda). Ve druhé lize město zastu-

puje jediný tým, a to Melouni B. 
Po sedmi odehraných kolech jsou v první lize na prvním 

místě překvapivě světelští Melouni, kteří zatím ve všech zá-

pasech bodovali a mají bilanci 5 výher, 1 výhra v prodlou-

žení a 1 prohra v prodloužení. Halůzáci jsou momentálně 
na místě 4. a Lepáci na 9. místě. Ve druhé lize jsou Melouni 
B průběžně na 2. místě bod za humpoleckými DC Goblins. 
Podrobné informace, tabulky, výsledky apod. naleznete na 
webových stránkách soutěže www.hlv-sipky.cz. 

VYSOČINA TOUR 2017
Největší seriál turnajů na Vysočině s názvem Vysočina 

Tour se hraje již pátou sezonu a opět se koná i ve Světlé 
v Pivním Baru Meloun (každou středu od 18:30 hodin). Ak-

tuálně nejlepším hráčem ze Světlé a zároveň vedoucím hrá-

čem místního žebříčku je Jaromír Váňa, na druhém místě je 
Josef Málek a třetí Josef Rezek. Nejlepší mezi ženami je mo-

mentálně Lucie Barešová, celkově na pátém místě. Výsledky 
z turnajů ze všech hracích míst, žebříčky atd. naleznete na 
www.vysocina-tour.cz.

IV. CÁPŮV POHÁR
Občerstvení Terasa Světlá nad Sázavou pořádá v neděli 

25. prosince vánoční šipkový turnaj, který se zde koná již 
podeváté. Zahájení turnaje je naplánováno v 16:00 hodin. 
Přijďte si zahrát a především zavzpomínat na našeho dlou-

holetého přítele Davida „Cápu“ Pejchara. Více informací na 
tel. 731 176 893, Aleš Vopěnka.

Ondřej Bareš

Šipky
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Volejbal patří ve Světlé n. S. k tradičním sportům a že to dělají 
ve volejbalovém oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. dobře, o tom 
svědčí například každoroční účast žákyň v závěrečných turnajích 
Mistrovství ČR. Základem je kvalitní péče o ty nejmladší začí-
nající volejbalisty a volejbalistky, která začíná každoročně s nově 
začínajícím školním rokem. Trenérka volejbalové přípravky Ire-

na Kořínková k tomu podala informace: „Začínáme seznámením 
s míčem a základními volejbalovými situacemi. Pro zpestření ob-

sahu tréninku zařazujeme fyzickou přípravu i regeneraci. Letos 
naše přípravka začínala s osmnácti dívkami. Do nové sezony jsme 
vkročili 15. října turnajem čtveřic doma ve Světlé. Reprezentovaly 
nás Monika Mrkvičková, Nikola Daňková, Klára Hůlová a Klára 
Holoubková. Pro děvčata to byla první zkušenost s takovým turna-

jem, proto bylo osmé místo z deseti pěkným úspěchem. Dalším vel-
kým turnajem, na kterém startovala naše děvčata, byl turnaj dvojic 
projektu pro začínající volejbalisty Barevný volejbal 29. října v Ha-

vlíčkově Brodě. Znamenitého úspěch zde dosáhly Klára Hůlová 
s Andreou Rezkovou, které vyhrály kategorii červeného volejbalu.  
Velice pěknou hru na tomto turnaji předvedly i další naše dvojice: 
Gábina Phámová s Nikolou Daňkovou, Klára Hůlová s Kristýnou 
Hrochovou a dvojice Zuzana Papežová s Amélií Laňkovou. Pros-

tě díky pravidelným tréninkům se děvčata viditelně zlepšují.“ Na 
snímku z tréninku s trenérkou Irenou Kořínkovou jsou zleva malé 
volejbalistky: Kristýna Hrochová, Klára Hůlová, Amélie Laňko-

vá, Gabriela Phámová, Andrea Rezková, Nikola Daňková a Klára 
Holoubková. 

Družstvo starších žáků TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., pod ve-

dením trenéra Jaroslava Hrocha, hraje krajský přebor Vysočiny, 
ve kterém startují čtyři týmy. Soutěž se hraje turnajovým způ-

sobem, na každém z nich hrají všechna čtyři družstva každý 
s každým. V celé soutěži čeká na účastníky přeboru 8 turnajů, 
každý tým hraje dvakrát doma. Světelským chlapcům se neve-

de v silné konkurenci špatně. Po dvou turnajích mají na svém 
kontě 3 vítězství, 3 prohry a patří jim zatím 2. místo.

Průběžné pořadí v krajském přeboru starších žáků:
1. TJ Spartak Velké Meziříčí
2. TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
3. TJ Žďár nad Sázavou
4. ŠSK Demlova Jihlava
Vedle reprezentace světelského volejbalu hostují Jakub Ně-

mec, Ondřej Hroch a Richard Žáček v Českém poháru, kte-

rý je nejvyšší celostátní soutěží mládeže, v družstvu Velkého 
Meziříčí. Na snímku jsou volejbaloví starší žáci Světlé nad 
Sázavou /zleva/: Jakub Pavlík, Jakub Němec, Richard Žáček, 
Ondřej Hroch, Petr Hájek, Jan Spěvák, Vincent Vellinga, le-

žící Michal Čapek. Na snímku chybí: Daniel Pavelka, David 
Hemerka, Jan Doležal, Josef Doležal a Libor Mühlfait.

Text: jiv
Foto: Jiří Víšek, Jaroslav Hroch

Světelský volejbalový potěr se má k světu
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Děkuji Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce 2016 

a do nového roku 2017 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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