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Schůze rady 2. prosince

Rada města:
1.  Schválila záměr doplnit smlouvy 

o nájmu bytu v Domě s pečovatel-
skou službou, U Rybníčků 1044, 
Světlá n. S., o ustanovení, kterými 
by bylo podmíněno v rozsahu uve-
deném v důvodové zprávě využívá-
ní pečovatelské služby nájemníky 
DPS a omezení chovu domácích 
zvířat.

2.  Schválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku pro Šachový klub 
Sklo Bohemia Světlá n. S. ve výši 
10 000 Kč. Dotace bude použita 
na úhradu nákladů souvisejících 
s účastí S. S. a trenéra na Mistrov-
ství světa mládeže 2013 ve Spoje-
ných arabských emirátech.

3.  Schválila pořádání akce Oceně-
ní sportovců za rok 2013 dne 17. 2. 
2014 v sále Společenského domu. 

4.  Schválila zápůjčku exponátů dle 
předloženého materiálu od Ná-
rodního muzea pro město Světlá 
n. S. pro účely Pamětní síně – Svě-
telské muzeum.

5.  Schválila zápůjčku exponátů dle 
předloženého materiálu od Muzea 
Vysočiny Havlíčkův Brod pro měs-
to Světlá n. S. pro účely Pamětní 
síně – Světelské muzeum.

6.  Vzala na vědomí vyhodnocení akč-
ního plánu, který je součástí Strate-
gického plánu rozvoje města Světlá 
n. S.

7.  Schválila uzavření Dohody o po-
skytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR mezi Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem Praha 
jako poskytovatelem dotace a měs-
tem Světlá n. S. jako příjemcem do-

tace v předloženém znění na akci 
Obnova kaple v Dolních Dlužinách.

8.  Schválila uzavření nájemní smlou-
vy s firmou in promotion, s. r. o., se 
sídlem Praha, za účelem pořádání 
akce Sázavafest 2014.

9.  Vzala na vědomí žádost paní 
I. M. na opravu komunikace v Dol-
ních Bohušicích. Vzhledem k výši 
investičních nákladů a s přihléd-
nutím k možnostem rozpočtu měs-
ta nedoporučuje zařazení akce re-
konstrukce účelové komunikace na 
pozemku parc. č. 291/2, k. ú. Dolní 
Bohušice, obec Světlá n. S., do roz-
počtu města na rok 2014.

10. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni pro prová-
dění stavby Řešení LAN rozvodů 
datové sítě v ZŠ Lánecká v předlo-
ženém znění mezi městem Světlá 
n. S. a firmou SPACE COM, spol. 
s r. o., Humpolec.

11. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování průkazů ener-
getické náročnosti budov ve vlast-
nictví města Světlá n. S. v předlo-
ženém znění mezi městem Světlá 
n. S. a firmou PKV BUILD, s. r. o., 
Senožaty. 

12. Schválila uzavření Dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo na akci Cyklostez-
ka Světlá n. S. - Smrčná, III. etapa 
s firmou M-SILNICE, a. s., Pardu-
bice, za účelem odsouhlasení ceny 
méněprací.

13. Schválila termíny konání Světel-
ských trhů v roce 2014: v březnu 
v rámci Josefských trhů, dále 17. 4., 
22. 5., 19. 6., 23. 10. a 20. 11., vždy 
od 8:00 do 16:00 hod.

Vážení čtenáři, 
společně s prvním číslem Zpravodaje 

vstupujeme do nového roku. Jistě se vět-
šina z nás již zamyslela, či zamýšlí, co 
komu přinese a jaký rok 2014 bude. 

Podle událostí posledních dnů a týdnů 
to vypadá, že jeho začátek bude konečně 
ve znamení vzniku nové vlády, byť více 
než dva měsíce po volbách. Jak se jí bude 
dařit, zda bude stabilní a naplní očekávání 
voličů i vytyčené cíle, to ukáží následující 
týdny, měsíce a možná i nějaký ten rok. 

Je před námi také takzvaný supervoleb-
ní rok. Co si pod ním představit? Čekají 
nás volby do Europarlamentu, do zastupi-
telstev obcí a do jedné třetiny Senátu. 

Nelze zapomenout ani na výročí vý-
znamných historických událostí. Připo-
meneme si sté výročí vypuknutí I. světo-
vé války, konfliktu, který navždy změnil 
chod celé planety, ale protože se lidstvo 
nepoučilo, nebyl bohužel posledním. 
V červnu to bude právě sedmdesát let od 
největší výsadkové a vyloďovací operace 
v historii – invaze v Normandii. Chystají 
se velkolepé vzpomínkové akce, kterých 
by se měla zúčastnit i část veteránů, kte-
ří ony červnové dny roku 1944 pamatují. 
Bude to vzhledem k jejich požehnanému 
věku pravděpodobně jedna z posledních 
možností, jak se s nimi setkat a vyjádřit 
jim svou úctu. 

Zmiňované historické události bychom 
měli připomínat zejména mladé generaci, 
která podobné hrůzy naštěstí nezažila, ale 
je pro ni nutné poznání, čeho všeho je lid-
stvo schopno. 

Pojďme ovšem k poněkud všednějším 
tématům. Že jste letos ještě nezažili tu 
pravou zimu se sněhem? Většině z nás to 
až tak moc nevadí – alespoň nemusíme 
denně odklízet nově napadaný sníh. Ale 
lyžaři a provozovatelé vleků a lanovek 
jistě nadšení nejsou. Na horách se lyžu-
je s vypětím sil, v nižších polohách je to 
téměř ztraceno. Což je pro řadu subjektů 
podnikajících v této oblasti takřka likvi-
dační. I náš světelský Kadlečák by si za-
sloužil pořádnou sněhovou nadílku, aby 
jeho provozovatelé mohli spustit kvalitní 
lyžařskou sezónu, na kterou se jako tra-
dičně řádně připravili. 

Co říci závěrem? Snad vyslovit skrom-
né přání, abychom tento rok strávili v co 
největší pohodě a s vědomím, že to, co 
se kolem nás odehrává, má svůj význam 
a smysl a přinese ve finále užitek. 

-mš-

Slovo úvodem Schůze rady 18. listopadu

Rada města:
1.  Schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo na akci Cyklostez-
ka Světlá n. S. - Smrčná, III. etapa 
s firmou M-SILNICE, a. s., Pardu-
bice, v předloženém znění.

2.  Rozhodla v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, a stanoveným hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídkové ceny 

o výběru nejvhodnější nabídky za-
kázky Rekonstrukce učeben jazyků 
a fyziky Základní škola Světlá n. S., 
Lánecká 699 – na prvním místě fir-
ma HORA, s. r. o., Tábor.

3.  Schválila provozní řád stavby Cy-
klostezka Světlá n. S. – Smrčná, 
III. etapa s účinností od data 19. 11. 
2013 v předloženém znění.

Jan Tourek, starosta města
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14. Schválila poskytnutí finančního 
daru Fotoklubu Světlá n. S., o. s., ve 
výši 6 tis. Kč.

15. Schválila poskytnutí finančního 
daru sl. K. K. ve výši 10 tis. Kč 
za reprezentaci ČR i města Světlá 
nad Sázavou a na podporu její další 
sportovní kariéry v roce 2014.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 11. prosince

Zastupitelstvo města:
1.  Vzalo na vědomí výsledek dílčího 

přezkoumání hospodaření města 
za rok 2013 – výsledkem je kon-
statování, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.

2.  Schválilo rozpočtový výhled na 
roky 2014–2016.

3.  Schválilo rozpočtové provizorium 
na rok 2014. 

4.  Schválilo 1. část 2. oblasti rozpočtu 
– výstavba, správa a údržba majet-
ku města v předložené podobě. Vý-
daje činí 24 040 tis. Kč.

5.  Schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2013 města Světlá 
n. S. o stanovení systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území města 
Světlá n. S. v předloženém znění.

6.  Schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2013 města Světlá 
n. S. o stanovení systému komunit-
ního kompostování a způsobu vy-
užití zeleného kompostu k údržbě 
a obnově veřejné zeleně na území 
města v předloženém znění.

7.  Schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 5/2013 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů – poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu na rok 2014 je ve 
výši 540 Kč, což je ve stejné výši 
jako v roce 2013.

8.  Nevyhovělo žádosti p. F. H. na 
omezení hlučných činností ve měs-
tě ve dnech pracovního klidu vydá-
ním OZV.

9.  Schválilo poskytnutí příspěvku 
HC Světlá n. S. ve výši 80 tis. Kč 
na pronájem ledové plochy v roce 
2013 oproti rozpočtové rezervě.

10.  Souhlasilo s nákupem speciální 
sportovní podlahy pro hernu stolní-
ho tenisu ve Sportovním centru Pě-
šinky za cenu celkem 145 200 Kč.

11. Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 337/52 o výměře 133 m2 a pozem-
ku parc. č. 279/2 o výměře 457 m2, 
vše v obci a k. ú. Světlá n. S., včet-
ně součástí a povinností panu 
P. M., Světlá n. S., za cenu celkem 
94 400 Kč.

12. Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 337/51 o výměře 135 m2 v obci 
a k. ú. Světlá n. S. včetně součástí 
a povinností manž. M. a J. Z., Svět-
lá n. S., za cenu celkem 21 600 Kč.

13. Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 370/32 o výměře 3000 m2 za 
cenu celkem 480 000 Kč firmě 
ŠMÍD a spol., v. o. s., Světlá n. S., 
za účelem provozování podnikatel-
ských aktivit v oboru provozování 
stanice technické kontroly a měře-
ní emisí.

14. Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 886/36 o výměře 100 m2 
v k. ú. Dolní Březinka manž. 
P. a V. B., Praha 8, za cenu celkem 
6 000 Kč.

15. Schválilo prodej pozemku 
parc. č. 886/37 o výměře 182 m2 
v k. ú. Dolní Březinka paní 
V. Č., Praha 6, za cenu celkem za 
10 920 Kč.

16.  Neschválilo žádost o prodej objek-
tu občanské vybavenosti Pěšinky 
čp. 231 a přilehlých pozemků (ob-
jekt bývalé MŠ Pěšinky).

17. Schválilo prodej části pozemku 
parc. č. 854/1 o výměře 1187 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. manž. 
M. a F. K., Světlá n. S., za cenu cel-
kem 142 440 Kč.

18. Schválilo uzavření kupní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a paní 
H. M., Světlá n. S., za účelem pro-
deje sdruženého pilíře s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie, ve-
řejné části vodovodní a kanalizační 
přípojky, pozemků parc. č. 858/45 
o výměře 536 m2, parc. č. st. 2114 
o výměře 116 m2, oba v k. ú. a obci 
Světlá n. S.

19. Schválilo uzavření řádné kup-
ní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a manž. K. a J. D., Světlá n. S., 
za účelem prodeje sdruženého pilí-
ře s hlavním uzávěrem plynu a el. 
energie, veřejné části vodovodní 
a kanalizační přípojky, prode-
je pozemků parc. č. 858/39 a parc. 
č. 858/41, oba v k. ú. a obci Světlá 
n. S. 

20. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a manž. 
J. a J. C., Světlá n. S., za účelem 
prodeje sdruženého pilíře s hlav-
ním uzávěrem plynu a el. ener-
gie, veřejné části vodovodní 

Z odboru životního 
prostředí

Sběr textilu pro humanitární účely
V prosinci 2013 uplynul jeden rok, 

co byl umístěn u garáží Na Sídlišti 
oranžový kontejner na sběr použitého 
textilu a dalších věcí pro humanitární 
pomoc. Kontejner zakoupilo město; 
jeho obsluhu a odvoz textilu zajišťuje 
Diakonie Broumov, s. r. o. Každý měsíc 
město obdrží přehled o množství sve-
zeného textilu odloženého do tohoto 
kontejneru. 

V roce 2013 bylo ve Světlé n. S. odlo-
ženo do oranžového kontejneru cca 16 
tun textilu, který byl odvezen do Dia-
konie Broumov, zde byl následně přetří-
děn na věci použitelné k humanitárním 
účelům pro sociálně potřebné občany. 
Většina věcí neupotřebitelných k hu-
manitárním účelům putovala k dalšímu 
průmyslovému zpracování. Dalším pří-
nosem tohoto sběru ošacení bylo, že na 
třídění sesbíraného textilu se podílejí 
lidé z okraje společnosti, bez přístřeší, 
kteří obtížně shánějí práci a díky Dia-
konii Broumov práci získali.

Ještě připomínáme, jaké věci lze do 
kontejneru odevzdávat – letní a zim-
ní oblečení dámské, pánské a dětské; 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-
ky, záclony, látky; přikrývky, polštáře, 
deky, spací pytle; svázanou obuv, tašky, 
kabely, batohy a hračky. Věci by měly 
být čisté a suché, nejlépe zabalené do 
igelitových tašek či pytlů. Poškozené 
věci (např. roztrhané, s rozbitým zapí-
náním) do kontejnerů prosím nevhazuj-
te, Diakonie Broumov nemá možnost 
věci opravovat. 

Moc děkujeme občanům využíva-
jícím kontejner k odložení nepotřeb-
ných věcí, které se pak dostanou k li-
dem, kterým naopak chybí. Věříme, 
že i v roce 2014 bude kontejner nadále 
využíván a věci sebrané se dostanou na 
místa potřebná. 

Jitka Gögeová
úředník OŽP
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Schůze rady 16. prosince

Rada města:
1.  Souhlasila s odpisem nedobyt-

ných pohledávek z předchozích 
let za provedené služby v celkové 
výši 386 279 Kč pro TBS Světlá 
nad Sázavou, p. o.

2.  Schválila odpis nedobytných po-
hledávek z předchozích let v cel-
kové výši 24 674,50 Kč pro město 
Světlá n. S. 

3.  Schválila provedení opravy plo-
tu a opěrné zdi kolem kapličky 

v Lipničce, vybudování přístupo-
vého chodníčku a opravu schodů 
a uhrazení prací z rozpočtu míst-
ní části Lipnička ve výši 15 621,10 
Kč včetně DPH firmou TBS Svět-
lá nad Sázavou, p. o.

4.  Vzala na vědomí informace k pro-
jektu „Domácí kompostéry Světlá 
n. S.“

5.  Vzala na vědomí žádost obyvatel 
ulic Panuškova, J. J. Staňka, Dol-
ní Bohušice, Kamenická a Vo-
dárenská o vybudování sporto-

a kanalizační přípojky, pozemků 
parc. č. 858/52 o výměře 830 m2, 
parc. č. 858/53 o výměře 10 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. 

21. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a p. J. L., 
Světlá n. S., za účelem prodeje 
sdruženého pilíře s hlavním uzá-
věrem plynu a el. energie, veřej-
né části vodovodní a kanalizační 
přípojky, pozemku parc. č. 858/44 
o výměře 650 m2 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. 

22. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a manž. 
J. a E. H., Světlá n. S. za účelem pro-
deje sdruženého pilíře s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie, ve-
řejné části vodovodní a kanalizační 
přípojky, pozemku parc. č. 837/19 
o výměře 722 m2 v k. ú. a obci 
Světlá n. S.

23. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a manž. 
S. a I. T., Světlá n. S. za účelem pro-
deje sdruženého pilíře s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie, ve-
řejné části vodovodní a kanalizační 
přípojky, pozemku parc. č. 837/16 
o výměře 648 m2 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. 

24. Schválilo uzavření kupní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a paní 
M. B., Světlá n. S., za účelem pro-
deje sdruženého pilíře s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie, ve-
řejné části vodovodní a kanalizační 
přípojky, pozemku parc. č. 837/17 
o výměře 498 m2, parc. č. st. 2108 
o výměře 134 m2, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S.  

25. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a manž. 
M. a H. S., Světlá n. S,. za účelem 
prodeje sdruženého pilíře s hlav-
ním uzávěrem plynu a el. ener-
gie, veřejné části vodovodní a ka-
nalizační přípojky, pozemku parc. 
č. 858/47 o výměře 675 m2, pozem-
ku parc. č. st. 2116 o výměře 151 m2, 
vše v k. ú. a obci Světlá n. S. 

26. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a p. O. V., 
Ledeč n. S., za účelem prodeje sdru-
ženého pilíře s hlavním uzávěrem 
plynu a el. energie, veřejné části 
vodovodní a kanalizační přípojky, 
pozemku parc. č. 837/9 o výměře 
661 m2 v k. ú. a obci Světlá n. S.

27. Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 1180/7 o výměře 1437 m2 

v k. ú. a obci Světlá n. S. z vlastnic-
tví společnosti České dráhy, a. s., 
Praha 1, do vlastnictví města Světlá 
n. S. za cenu obvyklou dle znalec-
kého posudku ve výši 220 600 Kč.

28. Schválilo úhradu ztráty minulých 
let společnosti Sportovní zařízení 
města Světlá nad Sázavou, s. r. o., 
ve výši 225 477,73 Kč oproti roz-
počtové rezervě.

29.  Schválilo odkup pozemku 
parc. č. 99/1 o výměře 3 924 m2 
v k. ú. Mrzkovice z vlastnictví 
pana F. V., Teplice, pana V. V., Ře-
tenice, pana J. B., Trnovany, a pana 
J. V., Trnovany, do vlastnictví měs-
ta Světlá n. S. za celkovou kupní 
cenu ve výši 73 000 Kč.

30. Schválilo odkup pozemků parc. 
č. 515/2 o výměře 2077 m2, parc. 
č. 519/13 o výměře 2904 m2, parc. 
č. 1085/20 o výměře 95 m2, parc. 
č. 1835 o výměře 30 m2 a parc. 
č. 213/17 o výměře 18 m2, vše 
v k. ú. a obci Světlá n. S., z vlast-
nictví Římskokatolické farnosti – 
děkanství Světlá n. S. do vlastnic-
tví města Světlá n. S. za celkovou 
kupní cenu ve výši 511 050 Kč. 

31. Vzalo na vědomí žádost o rozšíření 
parkovacích míst u bytového domu 
čp. 1018 – 1021 Na Bradle.

32. Vzalo na vědomí vyhodnocení akč-
ního plánu, který je součástí Strate-
gického plánu rozvoje města Světlá 
nad Sázavou.

33. Schválilo poskytnutí půjčky 
z městského fondu rozvoje bydle-
ní pro rok 2013 – druhé kolo vý-
běrového řízení panu V. K., Světlá 
n. S., ve výši 200 000 Kč na „Obno-
vu střechy (střešní krytina i střešní 

konstrukce) domu staršího 15 let“ – 
kód 01. 

34. Schválilo poskytnutí půjčky 
z městského fondu rozvoje bydle-
ní pro rok 2013 – druhé kolo vý-
běrového řízení paní B. Č., Světlá 
n. S., ve výši 70 000 Kč na „Zří-
zení plynového nebo el. vytápění 
ve stav. domě, vč. radiátorů“ – kód 
02. Dále paní B. Č. žádá o půjčku 
ve výši 30 000 Kč na „Vybudování 
WC a koupelny či sprchového kou-
tu“ – kód 07. Půjčka je splatná do 4 
let, úroková sazba 3 %.

35. Schválilo zřízení věcného břeme-
ne práva zřizování a provozování 
zařízení optické sítě ve prospěch 
oprávněné společnosti TLAPNET, 
s. r. o., Praha 9.

36. Schválilo uzavření kupní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a paní 
M. J., Havlíčkův Brod, za účelem 
prodeje pozemku parc. č. 549/45 
o výměře 896 m2 v obci a k. ú. Svět-
lá nad Sázavou.

37. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a manželi 
M. a T. V., Světlá n. S., za účelem 
prodeje pozemku parc. č. 549/39 
o výměře 824 m2 a pozemku parc. 
č. stav. 2101 o výměře 112 m2, vše 
v obci a k. ú. Světlá n. S.

38. Vzalo na vědomí informaci ohledně 
hledání nových variant vedení vy-
sokorychlostní trati Praha – Brno.

39. Určilo paní Zuzanu Kalfusovou 
členkou osadního výboru v Hor-
ních Dlužinách a zvolilo předse-
dou osadního výboru v Horních 
Dlužinách paní Ivetu Doležalovou 
s účinností od 12. 12. 2013.

Jan Tourek, starosta města
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viště na pozemcích parc. č. 57/1 
v k. ú. Dolní Bohušice a parc. 
č. 830/1 v k. ú. Světlá n. S. – vše 
v obci Světlá n. S. a pověřila od-
bor MIRR zařazením akce do ná-
vrhu rozpočtu města na rok 2014. 

6.  Vzala na vědomí informace o pro-
gramech MMR na podporu v ob-
lasti bydlení – Podpora výstavby 
technické infrastruktury pro rok 
2014 a Podpora regenerace pane-
lových sídlišť pro rok 2014.

7.  Vzala na vědomí informace o pro-
gramu vyhlášeném Krajem Vyso-
čina – Prevence kriminality 2014.

8.  Souhlasila s uzavřením příkaz-
ní smlouvy na výkon činnosti 
architekta města s Ing. arch. Mi-
loslavem Jiřím Stříbrným, Stříbr-
ný Atelier architektura & design, 
s. r. o., Praha 7.

9.  Souhlasila se zrušením železnič-
ní vlečky na části pozemku parc. 
č. 1180/1 v k. ú. a obci Světlá 
n. S. zasahující do zeleného pásu 
pozemku za podmínky uvedení 
dotčené části pozemku do původ-
ního stavu, tedy zavezení zemi-
nou a zasetí travního semene.

10.  Souhlasila, aby část železnič-
ní vlečky ležící ve zpevněné 
části pozemku parc. č. 1180/1 
v k. ú. a obci Světlá n. S. byla po-
nechána v pozemku do doby pro-
vádění případných stavebních 
úprav komunikace a parkoviš-
tě před drážní budovou Českých 
drah, a. s.

11.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu plakátovacích ploch mezi 
městem Světlá n. S. a společností 
RENGL, s. r. o., Liberec.

12.  Schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o výpůjčce exponátů do 
pamětní síně Muzeum Světelska 
mezi městem Světlá n. S. (jako 
vypůjčitel) a Památníkem národ-
ního písemnictví Praha 1 (jako 
půjčitelem).

13.  Schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o převodu práv a povin-
ností stavebníka stavby Přelože-
ní RS plynu mezi městem Světlá 
n. S. a společností RWE GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem.

14.  Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 2 000 Kč MS ČČK 
Dolní Březinka na organizaci 
Dětského dne v roce 2013.

Jan Tourek
starosta města

Přehled investičních akcí realizovaných městem  
Světlá nad Sázavou v roce 2013

V roce 2013 město Světlá nad Sázavou 
proinvestovalo finanční částku v cel-
kové výši 20 002 000 Kč, z toho bylo 
poskytnuto formou dotací 5 185 234 Kč. 

Cyklostezka Světlá nad Sázavou – 
Smrčná, III. etapa (foto č. 1.1 až 1.3)
Jedná se o výstavbu cyklostezky pro 

společný provoz cyklistů a chodců po-
dél řeky Sázavy s asfaltovým povrchem 
o šířce 2 m. Cyklostezka začíná za lano-
vým mostem u kukuřičného mlýnu pod 
Mrzkovicemi a končí na hranici katas-
trálního území s obcí Trpišovice. Délka 
vybudovaného úseku je 1383 m. Celko-
vé náklady realizace byly 5 813 000 Kč. 
Dotace z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod byla ve výši 
4 745 140 Kč.

II/347 Světlá nad Sázavou – úprava 
křižovatky se silnicí III/34711,  
II. etapa (foto č. 2.1 až 2.3)
V návaznosti na komplexní rekon-

strukci silnic II/347 a III/34711, kde 
byl investorem akce Kraj Vysočina, 
byla v letošním roce dokončena II. eta-
pa investiční akce města spočívající ve 
vybudování nových chodníků v ulici 
Nádražní a Josefodolská včetně polože-
ní chráničky pro optickou síť, realizace 
veřejného osvětlení, přeložky plynovodu 
a dešťové kanalizace. Celkové náklady 
akce 2 188 000 Kč. 

Odbahnění a oprava vodní nádrže 
Dolní Březinka, oprava opěrné zdi 
náhonu (foto č. 3.1 a 3.2)

Bylo dokončeno provedení odbahnění 
vodní nádrže v místní části Dolní Bře-
zinka včetně opravy havarijního stavu 
kamenné opěrné zdi na pravé straně 
náhonu ve směru toku vody v délce cca 
82 m. Celkové náklady prací 996 000 Kč. 

Chodník Mrzkovice podél 
komunikace II/150 
V návaznosti na opravu povrchu sil-

nice II/150 v místní části Mrzkovice, 
kterou zajišťovala KSÚS Vysočina, byla 
provedena I. etapa výstavby chodníku 
v Mrzkovicích spočívající v osazení sil-
ničních obrubníků, úpravě silnice II. tř., 
realizace odvodnění a zpevnění sjezdů 
k pozemkům. Celkové náklady akce 
511 000 Kč. 

Oprava komunikace, propustku 
a silničního mostu přes Pstružný 
potok v Mariadole (foto č. 4.1) 
Vzhledem ke špatnému stavebně tech-

nickému stavu a z důvodu přípravy na 
zvýšenou dopravní zátěž v souvislosti 
s budováním cyklostezky Světlá nad Sá-
zavou – Smrčná, III. etapa byl opraven 
silniční most přes Pstružný potok v Ma-
riadole. Po dokončení výstavby cyklo-
stezky byla provedena i oprava komuni-
kace a propustku v Mariadole. Celkové 
náklady prací 465 000 Kč.

Dešťová kanalizace Sázavská 
V souvislosti s realizací opravy chod-

níků v ulici Sázavská byla nově vybu-
dována část dešťové kanalizace v místě 
stavebních úprav chodníků. Cena prací 
60 000 Kč.

Veřejné osvětlení (foto č. 5.1)
Rozšíření stávajícího veřejného osvět-

lení o 2 ks stožárů v lokalitě V Polích, 
1 ks stožáru u areálu MŠ Lánecká a 1 ks 
stožáru v místní části Lipnička – Fran-
tiškodol. Celková cena 145 000 Kč. 

Výměna zdrojů veřejného osvětlení 
V lokalitách průmyslová zóna za 

sklárnami a ZTV Pod Vodárnou byla 
provedena výměna a zapojení úspor-
ných světelných zdrojů veřejného osvět-
lení. Náklady akce 355 000 Kč. 

Ozvučení fotbalového stadionu
Dodávka a instalace ozvučovací-

ho systému byla realizovaná v rámci 
stavby Rekonstrukce zázemí fot-

Obnovení žádosti o byt

Všem, kteří mají žádost o byt vede-
nou na Městském úřadě ve Světlé n. S., 
připomínáme, že od 2. 1. do 31. 1. 2014 
je stanoven termín na obnovení žádostí. 
Toto je možné písemně, případně osobně 
na MěÚ u slečny Štrosové. Neobnovené 
žádosti budou automaticky vyřazeny 
z evidence.

Dále upozorňujeme, že od 1. 1. 2013 
se při uzavírání nájemních smluv sklá-
dá kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného.

MěÚ Světlá n. S
bytová agenda
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▶ balového stadionu, cena ozvučení 
325 000 Kč.

Oplocení fotbalového hřiště (foto 
č. 6.1)
Kompletní výměna oplocení areálu 

fotbalového hřiště, celková cena prací 
727 000 Kč.

Sportovní centrum Pěšinky – 
kamerový systém 
Bylo zrealizováno provedení kamero-

vého systému (CCTV) v budově Sportov-
ního centra Pěšinky pro zajištění ochrany 
ve vytipovaných místech uvnitř objektu. 
Dále byla upravena koncepce požárních 
východů s využitím EZS a magnetických 
detektorů. Celková cena 111 000 Kč.

Domov pro seniory - dodávka 
a montáž 2 ks přístřešků 
Dodávka a montáž 2 ks přístřešků nad 

vstupem pro zásobování u budovy domo-
va pro seniory, cena celkem 73 000 Kč.

Pokládka pryžové podlahoviny na 
tribunu Sportovního centra Pěšinky
Úprava stávajícího povrchu podlahy 

tribuny položením pryžové podlahoviny, 
náklady 69 000 Kč.

Rekonstrukce střechy budovy 
Sportovního centra Pěšinky včetně 
opravy žaluzií (foto č. 7.1)
Rekonstrukce části střešního pláště 

a oprava žaluzií ve střeše budovy hoke-
jové haly Sportovního centra Pěšinky. 
Jednalo se o opravu havarijního stavu 
po poškození střechy vichřicí. Celkové 
náklady 866 000 Kč.

Vyregulování otopné soustavy 
budovy ZŠ Jelenova čp. 30 a budovy 
ZŠ Komenského čp. 234
Realizace zakázky na výměnu termo-

statických ventilů a hydraulického vyre-
gulování otopného systému včetně úprav 
čerpadel ve strojovně budov základní 
školy v ulici Jelenova čp. 30 a v ulici Ko-
menského čp. 234. Celková cena prací 
407 000 Kč.

Stavební úpravy MŠ Na Sídlišti – 
rekonstrukce tříd ZŠ na oddělení pro 
MŠ (foto č. 8.1)
Rekonstrukce dvou tříd základní školy 

na jedno oddělení mateřské školy s ka-
pacitou 24 dětí, vč. příslušného zázemí 
(šatna, sociální zázemí, kuchyňka, re-
konstrukce nákladního výtahu). Celkové 
náklady akce 1 390 000 Kč. 

Změna v užívání části stavby ZŠ 
ul. Jelenova – rekonstrukce bytu 
školníka na družinu (foto č. 9.1)
Rekonstrukce služebního bytu na 

družinu základní školy v ulici Jelenova. 
Změna v užívání části stavby spočívá 
v úpravě prostor bývalého služebního 
bytu na dva prostory školní družiny a to 
tak, aby je bylo možné v případě potřeby 
spojit v jeden prostor. Současně v době 
výuky bude jeden z těchto prostorů vyu-
žíván jako třída pro výuku cizích jazyků. 
Celkové náklady akce 939 000 Kč. 

Herní polyuretanový prvek Beruška, 
pískoviště a lavičky – venkovní 
mobiliář pro družinu ZŠ Jelenova
Zahájena výstavba venkovního hřiště 

u budovy ZŠ Jelenova dodáním ven-
kovního mobiliáře. Jednalo se o insta-
laci herního prvku Beruška, pískoviště 
s plachtou a 2 ks laviček, celkové nákla-
dy 133 000 Kč.

Venkovní fitness hřiště
V prostoru holandského hřiště na Sá-

zavské ulici byly instalovány další 2 ven-
kovní posilovací stroje. Celkové náklady 
akce byly 78 000 Kč. Akce byla reali-
zována za finanční spoluúčasti Nadace 
zdravého životního stylu, výše příspěv-
ku 27 668 Kč. 

Sportoviště (foto č. 11.1 a 11.2)
U sportoviště na sídlišti Na Bradle 

bylo doplněno oplocení na jižní straně 
hřiště. U sportoviště v místní části Zá-
vidkovice bylo vybudováno oplocení 
na severní straně hřiště. Na sportovišti 
u ZŠ Lánecká bylo na hřištích na basket-
bal a na volejbal vyrovnán povrch a do-
plněna vrstva antuky. Celkové náklady 
118 000 Kč, dotace z Fondu Vysočiny 
35 501 Kč. 

Oprava kaple v Závidkovicích (foto 
č. 12.1)
Byly opraveny omítky, položena nová 

střešní krytina včetně výměny poškoze-
ných částí krovu, vybudována drenážní 
síť na odvlhčení objektu a opraven zvon. 
Celkové náklady 168 000 Kč, dotace 
z Fondu Vysočiny 81 464 Kč.

Rozšíření veřejného osvětlení 
v Závidkovicích (foto č. 13.1)
Byly vybudovány dva stožárky ve-

řejného osvětlení podél místní komu-
nikace u domu čp. 29. Celkové náklady 
75 000 Kč, dotace z Fondu Vysočiny 
22 783 Kč.

Obnova mostků a plotu v zámeckém 
parku (foto č. 14.1 až 14.4)
Byl obnoven nátěr Čertova mostku 

a zábradlí podél kamenného schodiště. 
Byl obnoven nátěr a vyměněny poško-
zené díly u 3 dřevěných mostků a bylo 
opraveno zábradlí u kamenného mostku. 
Dále byl opraven dřevěný plot u kovár-
ny ve vstupní části do zámeckého parku. 
Celkové náklady na opravy byly ve výši 
189 000 Kč, příspěvek na obnovu od Mi-
nisterstva kultury České republiky byl 
56 000 Kč. 

Obnova altánku v lesní části 
zámeckého parku (foto č. 15.1)
U altánku v lesní části zámeckého par-

ku byl obnoven nátěr, opraveny a dopl-
něny poškozené či chybějící díly a byla 
vybudována dlažba z kamenné mozaiky. 
Celkové náklady 248 000 Kč, příspěvek 
od Státního zemědělského intervenční-
ho fondu byl 216 678 Kč.

Nové posezení na návsi v Žebrákově 
(foto č. 16.1)
Na základě požadavku osadního vý-

boru v Žebrákově bylo v srpnu vybudo-
váno posezení na návsi v místě, kde dří-
ve stávala stará mlékárna. Na zámkovou 
dlažbu byl upevněn turistický mobiliář, 
který se skládá ze zastřešeného poseze-
ní, stojanu na kola, odpadkového koše 
a mapového stojanu. Celkové náklady 
68 000 Kč.

Dokončení pergoly u čekárny na 
autobus v Beneticích (foto č. 17.1)
Osadní výbor V Beneticích svépomocí 

dostavěl pergolu u čekárny na autobuso-
vé zastávce. Náklady na dostavu pergoly 
v Beneticích byly v letošním roce ve výši 
31 000 Kč. 

Oprava opěrné zdi u kaple 
v Kochánově (foto č. 18.1)
Opěrná zeď byla rozebrána a znovu 

vystavěna na nových základech. Celko-
vé náklady 60 000 Kč.

Oprava opěrných zdí, vybudování 
chodníčku a oprava plotu u kaple 
v Lipničce (foto č. 19.1)
Opěrné zdi byly nově vyspárovány, 

schody byly přesunuty na vhodněj-
ší místo a ke vchodu do kapličky byl 
vybudován chodníček, na dřevěném 
oplocení kolem kapličky byly vyměně-
ny poškozené tyčky. Celkové náklady 
16 000 Kč.
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nový občanský zákoník v návaznosti 
na nový katastrální zákon
V dnešním příspěvku chceme upozor-

nit na počátek platnosti dvou význam-
ných zákonů, které se dotýkají života 
každého občana. 

Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnos-
ti nový občanský zákoník, a to zákon 
č. 89/2012 Sb. Rozsáhlé změny, které 

tento zákon přinese, se dotknou i otá-
zek nemovitostí a katastru nemovitostí. 
Zásadní změnou je návrat k zásadě, že 
stavba je součástí pozemku. Ta pochází 
již z římského práva, v minulosti byla 
i součástí našeho právního řádu, ale 
v minulém zákoníku od roku 1965 do 
2013 chyběla. To znamenalo, že stavba 
byla samostatnou věcí a mohla mít 

Z odboru finančního 

Výše poplatku za komunální odpad v 
roce 2014 bude 540 Kč/obyv.
Stejně jako v roce 2013, i v roce letoš-

ním budou obyvatelé s trvalým pobytem 
ve Světlé n. S. a majitelé staveb slou-
žících k individuální rekreaci za svoz 
komunálního odpadu platit 540 korun. 
Výši poplatku schválilo na svém zasedá-
ní Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-
vou dne 11. 12. 2013. Splatnost poplatku 
za rok 2014 je stanovena na 31. březen 
téhož roku. Výše poplatku se nezvyšuje, 
zůstává stejná jako v předchozím roce. 
Od roku 2013 musí být zpoplatňováni 
i cizinci s přechodným pobytem delším 
než 3 měsíce, dále domy a byty, kde do-
sud nebyl nikdo přihlášen, a to poplat-
kem za 1 osobu.

Výpočet výše poplatku vychází podle 
zákona z údajů roku 2012. V tomto roce 
byly celkové náklady na komunální od-
pad (tříděný i separovaný) 5 423 tis. Kč. 
Z toho náklady na sběr, svoz a uložení 
netříděného komunálního odpadu činily 
3 436 tis. Kč a ostatní náklady (sběrný 
dvůr) byly 1 987 tis. Kč. Na místním po-
platku se každoročně vybere asi 3 400 tis. 
Kč, to znamená, že město v roce 2012 
doplácelo na systém ze svého rozpočtu 
asi 2 023 tis. Kč.

Celkové náklady na komunální odpad 
(tříděný i netříděný) na počet poplatní-

ků v roce 2012 (6 782 obyvatel a cizinců 
s trvalým pobytem + 174 rekreačních 
objektů) na rok 2012 činily 779 korun na 
osobu a rok. 

Odhad výše nákladů na komunální 
odpad v roce 2014 je vyšší z různých 
důvodů (např. vyšší ceny vstupů), proto 
i odhad nákladů na jednoho obyvatele 
v roce 2014 je vyšší a pohybuje se okolo 
890 Kč. Rozdíl mezi schválenou sazbou 
poplatku a náklady na komunální odpad 
uhradí město ze svého rozpočtu. 

Výše poplatku je stanovena ve vyhláš-
ce města č. 5/2013, která upravuje zpo-
platnění nakládání se směsným komu-
nálním odpadem od občanů.

Poplatek lze uhradit dvěma způsoby. 
Při převodu na účet městského úřadu 
(č. 19-0002621521/0100) je nutné vždy 
uvádět správný variabilní symbol po-
platníka. V případě nesprávného vari-
abilního symbolu nemůže být platba 
zaúčtována a poplatek bude považován 
za neuhrazený. Informace o variabilních 
symbolech bude poskytnuta na telefon-
ním čísle 569 496 632, případně dota-
zem na e-mailové adrese vankatova@
svetlans.cz. Druhou možností úhrady je 
složení hotovosti na pokladně městské-
ho úřadu.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF

Výměna vchodových dveří 
a oprava oken v kulturním domě 
v Závidkovicích (foto č. 20.1)
Na základě požadavku osadního výbo-

ru v Závidkovicích byla v červnu v kul-
turním domě v Závidkovicích provedena 
výměna starých dosloužilých vchodo-
vých dveří za nové a byla opravena okna 
(bylo vyměněno těsnění a byly doplněny 
a opraveny kličky u oken). Celkové ná-
klady 33 000 Kč.

Umístění melioračního žlabu na 
návsi v Opatovicích 
Meliorační žlab odvádí dešťovou vodu 

z návsi do kanalizace. Náklady na vybu-
dování žlabu 14 000 Kč.

Osázení záhonů a betonových 
květináčů ve městě 
Na jaře bylo provedeno nové osázení 

záhonu pod obchodním domem v uli-
ci Horní, dvou obloukových záhonů na 
křižovatce pod náměstím, záhonu u lé-
kárny na náměstí, dvou bývalých kašen 
na náměstí a betonových květináčů před 
budovou městského úřadu, před Českou 
poštou, před nádražím a u zámku. Cel-
kové náklady 46 000 Kč.

Nové kovové oplocení za 
tréninkovým hřištěm na fotbalovém 
stadionu 
Na fotbalovém stadionu za tréninko-

vým hřištěm bylo demontováno staré 
dřevěné oplocení a bylo nahrazeno no-
vým kovovým oplocením. Celkové ná-
klady 16 000 Kč.

Dokončení chodníku v lokalitě Pod 
Vodárnou 15 RD (foto č. 24.1)
V letošním roce bylo dokončeno vy-

budování chodníku v lokalitě připravené 
pro výstavbu nových rodinných domů, 
náklady prací 90 000 Kč. 

Stavební úpravy kulturního centra – 
komplex budov Městské restaurace 
čp. 986, společenského sálu čp. 217 
a kina čp. 906, náměstí Trčků z Lípy 
(foto č. 25.1 a 25.2)
V letošním roce byly zahájeny staveb-

ní práce v rámci rekonstrukce kulturní-
ho centra. Jedná se o stavební úpravy 
domu čp. 986 – rekonstrukce střechy, 
stavební úpravy domu čp. 217 – rekon-
strukce střešní krytiny a klempířských 
prvků, zesílení konstrukce krovu, umís-
tění vzduchotechnické jednotky, staveb-
ní úpravy společenského sálu a stavební 
úpravy domu čp. 506 (kinosál) – kom-

plexní rekonstrukce terasy včetně přístu-
pového schodiště. Ukončení celé staveb-
ní akce v březnu 2014. V letošním roce 
bylo proinvestováno 2 360 000 Kč.

Přemístění VTL regulační stanice 
plynu (foto č. 26.1)
Jedná se o práce spojené s přemístě-

ním vysokotlaké regulační stanice plynu 
ze stávajícího místa v lokalitě Pod Vo-

dárnou na pozemek parc. č. 93, k. ú. Dol-
ní Bohušice. Tato přeložka plynárenské-
ho zařízení se zajišťuje ve spolupráci se 
společností RWE GasNet, s. r. o., a bude 
dokončena v roce 2014. V letošním roce 
bylo proinvestováno 819 000 Kč. 

Mgr. Jan Tourek
starosta města
Foto: OMIRR
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Z odboru sociálních věcí

Sociální práce na obcích - 3. část 
V podzimních měsících loňského 

roku jsme se snažili čtenářům při-
blížit obsah sociální práce na obcích 
a přislíbili uvést některé konkrétní, ale 
anonymní případy. Abychom nový rok 
začali optimisticky, podělíme se s Vámi 
o jeden lidský příběh s dobrým koncem, 
ve kterém se sociální práce prolíná 
s agendou sociálně-právní ochrany dětí 
(dále jen SPOD).

Prvním impulsem byl dotaz ze stra-
ny nadřízeného metodického orgánu, 
zda by sociální pracovnice města Svět-
lá nad Sázavou byly ochotny podpořit 
svým doporučením pro Úřad práce ČR 
poskytnutí mimořádné jednorázové 
pomoci na úhradu nákladů interrupce. 

Rozhodnutí nesneslo odkladu s ohle-
dem na termín, do kterého bylo možno 
provést miniinterrupci. Dle předběž-
ných informací bylo dítě počato bě-
hem dlouhodobějšího, ale konfliktního 
soužití nesezdaných partnerů. Těhotná 
žena odmítala slovní a fyzické napadá-
ní dále snášet a od svého partnera ode-
šla. Bohužel její sociální poměry nebyly 
dobré, kromě finančních potíží neměla 
také zajištěno stabilní bydlení. I laik 
jistě vnímá, o jak citlivou záležitost jde 

- důsledkem materiální podpory inter-
rupce je ukončení života lidského plodu 
a do budoucna možné psychické problé-
my ženy, pokud je přijato nezralou bu-
doucí maminkou neuvážené rozhodnutí 
v časové tísni.

odlišného vlastníka než pozemek 
pod stavbou. Nabytím účinnosti nové-
ho občanského zákoníku se již nebude 
jednat o dvě samostatné věci a nebude 
možné prodat pouze stavbu a pozemek 
si ponechat. (Výjimka bude platit pro 
takzvané dočasné stavby.) V evidenci 
katastru nemovitostí bude provedeno 
automatické sloučení staveb a pozemků, 
které mají evidovaného stejného vlast-
níka. V případě, že je vlastník rozdílný, 
vzniká vzájemné předkupní právo, kte-
ré by v budoucnu mělo vést ke spojení 
vlastnictví stavby a pozemku.

Součástí pozemků je tedy nově také 
prostor nad i pod povrchem. Další usta-
novení občanského zákoníku o součás-
tech nemovité věci umožňují výhradu 
odděleného vlastnictví ke strojům a ji-
ným zařízením sice již s nemovitou věcí 
pevně spojených, ale náležejících jinému 
vlastníkovi. Inženýrské sítě, jako vodo-
vody, kanalizace nebo energetická vede-
ní, však nejsou součástí pozemku.

Nový občanský zákoník navrací také 
takzvané právo stavby, které se zřizuje 
na dobu maximálně 99 let a umožňuje 
osobě, jíž přísluší, vybudovat novou 
stavbu na pozemku, jehož není vlastní-
kem.

Dalšími novinkami je zavedení řady 
nových věcných práv, která dosud ne-
existovala, a zápis mnoha dalších sku-
tečností, které se nově budou do katas-
tru nemovitostí zapisovat. Všechny tyto 
změny si tak vynutily přípravu nového 
katastrálního zákona, který byl schválen 
dne 8. 8. 2013. Nový katastrální zákon 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitos-
tí nabývá účinnosti rovněž 1. 1. 2014. 
Tímto dnem se také zrušují mj. zákony 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitos-
tí České republiky (katastrální zákon) 
a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlast-
nických a jiných věcných práv k nemo-
vitostem.

Toto téma je velice obsáhlé, nelze ho 
probrat v omezeném rozsahu tohoto 
článku, ale některými vybranými otáz-
kami se budeme zabývat i v příštích vy-
dáních Světelského zpravodaje.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Příprava občanů k obraně státu 
(POKOS)
Problematika přípravy občanů k obra-

ně státu je explicitně zahrnuta do rámco-
vého vzdělávacího programu a do škol-
ních vzdělávacích programů základních 
škol. Následně bude zahrnuta i do výu-
ky středních škol. Měla by tak vytvářet 
u žáků a studentů pozitivní hodnotový 
systém opřený o historickou zkušenost 
a ovlivňovat jejich postoje v oblastech 
obrany státu a ochrany fyzického i du-
ševního zdraví, životů, životního pro-
středí a majetku při různých rizikových 
situacích a mimořádných událostech 
vojenského charakteru. Na této úrovni 
je příprava občanů k obraně státu zamě-
řena zejména na zdravotnickou přípravu, 
přípravu k civilní ochraně a přípravu 
k sebeobraně a vzájemné pomoci v kri-
zových situacích vojenského i nevojen-
ského charakteru. 

Žáci a studenti v rámci vzdělávání 
získají základní informace o současném 
bezpečnostním prostředí, o výhodách 
členství ČR v mezinárodních bezpeč-
nostních a politicko-vojenských organi-
zacích, o principech obrany státu a o úlo-
ze ozbrojených sil ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí nevojen-
ského charakteru. Zároveň se seznámí 
s povinnostmi, které jim, jako občanům 
ČR, ve vztahu k obraně státu vyplýva-
jí z platných právních norem. Příprava 
občanů k obraně státu je koncipována 

a v rámci jednotlivých oborů vzdělání 
musí být prováděna tak, aby rozvíjela 
občanské a právní vědomí žáků a stu-
dentů, posilovala jejich smysl pro osobní 
i občanskou odpovědnost, motivovala 
je k aktivní a kvalitní účasti na životě 
demokratické společnosti v souvislosti 
s plněním úkolů obrany státu.

V upraveném Rámcovém vzděláva-
cím programu pro základní vzdělávání 
platném od 1. 9. 2013 je nově zařazena 
problematika přípravy občanů k obra-
ně státu. Zařazení této oblasti do RVP 
vychází z Koncepce přípravy občanů 
k obraně státu, kterou vláda schválila 
dne 16. 1. 2013 svým usnesením č. 38. 
Obsah přípravy občanů k obraně státu je 
začleněn do vzdělávacích oblastí Člověk 
a jeho svět a Člověk a společnost. Minis-
terstvem obrany byl vytvořen pro pomoc 
učitelům základních škol, vedoucím pra-
covníkům těchto škol a koordinátorům 
školních vzdělávacích programů ma-
teriál Metodické doporučení k proble-
matice přípravy občanů k obraně státu. 
Materiál obsahuje rozložení učiva pro 
1. a 2. stupeň základních škol včetně 
očekávaných výstupů, doporučené for-
my a metody výuky, přehled základních 
pojmů a podklady pro výuku. Návrhy 
cílů, očekávaných výstupů a učiva jsou 
pouze doporučené.

Jaroslava Zatočilová
úředník OSŠaŽ
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Z odboru dopravy

Dopravní nehody
Alkohol a drogy za volantem se čím 

dál více podepisují na tragických do-
pravních nehodách. Za posledních 
dvacet let vzrostl jejich počet téměř 
jedenáctinásobně. To je s ohledem 
na nulovou toleranci alkoholu za vo-
lantem varující. Počet obětí nehod od 
roku 1993, při nichž asistoval alkohol, 
dosáhl 2 386. Více než polovinu ne-
hod mají na svědomí řidiči, kteří měli 
v krvi přes 1,5 promile. Riziko, že ta-
kový řidič havaruje, je dvaadvacetkrát 
vyšší než u střízlivého jedince. Ovšem 
riziko, že daná nehoda skončí s fatál-
ními následky, se dokonce zvyšuje 
dvěstěkrát! V Evropě má alkohol na 
svědomí každou čtvrtou oběť doprav-
ní nehody. V České republice je prů-
měr nižší – podíl je jedenáctiprocentní. 
Avšak vzhledem k tomu, že patříme 
mezi čtyři evropské státy s nulovou to-
lerancí alkoholu, se jedná o alarmující 
statistiku. 

Podstatnou roli bezpochyby sehrává 
tradiční vysoká míra tolerance poží-
vání alkoholu v naší společnosti. Dle 
WHO je Česká republika světovým 
premiantem ve spotřebě alkoholu na 

hlavu. I v oblasti spotřeby drog patří-
me ke světovým lídrům. Podle agentu-
ry Bloomberg je naše země nejneřest-
nějším státem na světě.

Ovšem nejen alkohol zabíjí. Mezi 
roky 1993 až 2012 došlo k 1 443 ne-
hodám zaviněným řidiči pod vlivem 
léků a narkotik. V roce 2012 bylo za-
viněno řidiči pod vlivem léků a nar-
kotik téměř jedenáctkrát více nehod 
než v roce 1993. Za poslední rok stou-
pl jejich počet o patnáct. Specialisté 
z Kolumbijské univerzity (USA) došli 
k závěru, že marihuana zvyšuje riziko 
nehody téměř dvojnásobně, narkotika 
trojnásobně a antidepresiva téměř pě-
tinásobně. Řidič pod vlivem alkoholu 
a současně drog ovšem představuje 
více než 23 krát větší riziko vzniku 
fatální dopravní nehody. Řízení vo-
zidla pod vlivem alkoholu může být 
nejen přestupkem, ale může se snadno 
stát i trestným činem. Hrozí tak nejen 
citelný peněžitý trest, vyslovení záka-
zu řízení a přidělení sedmi trestných 
bodů, ale v případě spáchání trestného 
činu i vězení.

Pokud se zaměříme pouze na ORP 
Světlá n. S., tak za minulý rok zde 

Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v listopadu 
celkem 43 přestupků, z toho na místě 
v blokovém řízení 40 přestupků a 3 byly 
oznámeny správním orgánům k přije-
tí dalších opatření. Doručili jsme dvě 
písemnosti na žádost ostatních orgánů, 
jednou jsme poskytli součinnost soudu. 
Provedli jsme odchyt tří psů, všechny 
jsme předali majitelům. V odchytovém 
zařízení nemáme k 30. 11. žádného pej-
ska.

Dne 9. listopadu při hlídkové služ-
bě strážníci v Sázavské ulici v nočních 
hodinách zastavili vozidlo. U řidiče pro-
vedli dechovou zkoušku, která prokáza-
la 1,35 promile alkoholu. Na místo byla 
přivolána Policie ČR a vše si převzala. 

Dne 15. listopadu v odpoledních ho-
dinách strážníci předváděli osobu na žá-
dost správního orgánu. Dne 20. listopadu 
v odpoledních hodinách strážníci v ulici 
Nová čtvrť uviděli zaparkované osobní 
vozidlo. Díky místní a osobní znalosti 
věděli, že řidič tohoto vozidla má sou-
dem vyslovený zákaz řízení. Netrvalo 
dlouho a řidič byl zastaven. Na místo 
byla přivolána Policie ČR a vše jí bylo 
předáno. Tento měsíc jsme provedli čtyři 
měření rychlosti.

Zdeněk Novák
velitel MP

Sociální pracovnice po konzultaci 
s pracovnicí SPOD přistoupily k jinému 
řešení. Při společném setkání na úřa-
du vysvětlily budoucí mamince, proč 
odmítají podpořit její akutní žádost 
o mimořádnou jednorázovou pomoc na 
úhradu miniinterrupce a nabídly jí jiné 
řešení. Pokud žena po porodu sdělí, že 
má v úmyslu dítě zanechat v porodnici 
a opustit jej, pak porodnice neprodleně 
kontaktuje SPOD. Pracovnice SPOD 
nabídne matce, aby šest týdnů po naro-
zení dítěte dala písemný souhlas s osvo-
jením bez vztahu ke konkrétním osvo-
jitelům. O takové miminko je nadále 
postaráno ve zdravotnickém zařízení 
a jeho dokumentace je předávána Kraj-
skému úřadu Kraje Vysočina k rychlé-
mu zprostředkování náhradní rodinné 
péče.

Další možností je, že žena po porodu 
svůj názor změní, a pokud nemá pod-
poru širší rodiny nebo jiných blízkých 
osob, může využít pomoc sociální pra-
covnice města např. v oblasti nepojist-

ných nebo pojistných sociálních dávek, 
zajištění bydlení atd. Tato pomoc může 
být dle potřeby doplněna i službami 
Oblastní charity Havlíčkův Brod – so-
ciálně aktivizační službou pro rodiny 
s dětmi či ranou péčí. 

Na základě poskytnutých informací 
budoucí maminka svůj záměr s miniin-
terrupcí změnila a bylo dohodnuto, že 
zatím žádnou pomoc nechce využívat, 
ale po porodu miminko ponechá v péči 
porodnice a zkontaktuje pracovnici 
SPOD.

S blížícím se termínem porodu sociál-
ní pracovnice města a pracovnice SPOD 
napjatě očekávaly konečné rozhodnutí 
matky.  Po porodu zdravého chlapečka 
maminka však k dítěti přilnula a mož-
nost osvojení vůbec nepřicházela v úva-
hu. Navíc se obnovily i kontakty s ro-
dinou matky, která zajistila jak pomoc 
materiální, tak umožnila společné byd-
lení.  Pro narozené dítě to bylo nejlepší 
možné řešení – vyrůstat ve vlastní mi-
lující rodině zajišťující dostatečnou péči 
o jeho základní životní potřeby.

Pro úplnost je potřeba uvést, že bez-
radným těhotným ženám, které nemají 
podporu mezi svými blízkými, nemají 
kam jít, cítí se ohroženy svým partne-
rem apod., pomáhají, kromě pracovní-
ků veřejné správy, i nestátní neziskové 
organizace, např. občanské sdružení 
Na počátku s celostátní působností (tel.: 
548 221 405, 774 440 821, e-mail: po-
radna@napocatku.cz). Konkrétně toto 
sdružení poskytuje poradenství, uby-
tování v azylovém domě nebo následně 
v bytech na půli cesty.

V souvislosti s účinností nového ob-
čanského zákoníku došlo také od led-
na tohoto roku ke změně v přijímání 
souhlasu s osvojením, kdy tento úkon 
již nezajišťují pracovnice SPOD, ale 
dle § 813 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, souhlas s osvojením 
od jednoho nebo obou rodičů (pokud je 
otec stanoven dle domněnky otcovství 
nebo uveden) přijímá soud.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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▶ Kriminalita na Světelsku

V teritoriu Policie ČR Obvodního oddě-
lení Světlá n. S. a Policejní stanice Ledeč 
nad Sázavou došlo v období od 1. 1. do 
16. 12. 2013 ke spáchání 288 trestných činů. 
Některé závažnější trestné činy byly po-
stoupeny kriminální policii.  Ve srovnání 
s loňským rokem došlo k nepatrnému zvý-
šení trestné činnosti. Z 288 trestných činů 
se jich podařilo objasnit 176, statistická ob-
jasněnost činí 61 %. Skladba nápadu trest-
ných činů za uvedené období je v regionu 
Světlá n. S. zejména majetkového charak-
teru, dále jsou to trestné činy, např. maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení 
pod vlivem návykové látky a další. Na 
Obvodním oddělení Světlá n. S. působí 
detašované pracoviště kriminální policie, 
jehož pracovníci pomáhají při objasňování 
trestné činnosti.

Co se týká přestupkového řízení, za výše 
uvedené období bylo zaevidováno celkem 
1480 přestupků, z nichž 1102 bylo vyřeše-
no na místě blokově. Nejčastější jsou pře-
stupky v dopravě v rámci dohledu nad bez-
pečností a plynulostí silničního provozu, 
kdy těchto bylo 1018 s uložením blokových 
pokut ve výši 290 000 Kč. Z tohoto po-
čtu bylo 219 přestupků zasláno do BODY-

Su na referát dopravy. Mezi dalšími sledo-
vanými činnostmi Policie ČR lze uvést, že 
za uvedené období bylo zadrženo celkem 
17 řidičských průkazů a bylo zjištěno 26 ři-
dičů pod vlivem alkoholu, bylo vypátráno 
13 osob v celostátním pátrání, dále jsme 21 
osob dodali na Protialkoholní záchytnou 
stanici v Jihlavě. Co se týče domácího ná-
silí, tak za uvedené období bylo policisty 
OOP Světlá n. S. a PS Ledeč n. S. zaevi-
dováno celkem 24 incidentů se znaky do-
mácího násilí, kdy v jednom případě byla 
osoba ze společného obydlí vykázána.

Závěrem bych chtěl touto cestou podě-
kovat všem občanům za jejich obětavost 
a pomoc při objasňování jednotlivých 
skutků, které policie každý den řeší. Této 
pomoci si velmi vážíme s vědomím, že 
společně můžeme zajistit lepší bezpečnost 
v našem regionu.

Vážení spoluobčané, jménem celého 
kolektivu Policie ČR Obvodního oddělení 
Světlá n. S. Vám v roce 2014 přeji všech-
no dobré, aby tento rok byl lepší než ten 
předchozí, pevné zdraví, hodně osobních 
a pracovních úspěchů.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení Policie ČR Světlá n. S.

policejní stanice Ledeč n. S.  

V Čechách
• před 900 lety v lednu 1114 vystu-

puje poprvé český panovník (kní-
že Vladislav I.) na císařském dvoře 
v hodnosti říšského číšníka; z to-
hoto úřadu vzniklo právo českého 
krále patřit mezi kurfiřty, kteří vo-
lili císaře;

• před 90 lety 25. ledna 1924 byla po-
depsána československo-francouz-
ská spojenecká smlouva.

Ve světě vědy a techniky
• před 1390 lety v roce 624 se arci-

biskup Isidor Sevillský (v roce 1598 

byl svatořečen, 2003 prohlášen za 
patrona internetu) zmiňuje o přípra-
vě piva z chmele; nejdříve se pivo 
vařilo patrně na Kavkaze a pak ve 
Finsku, v Praze se první pivovarní-
ci uvádějí v roce 1082;

• před 260 lety v roce 1754 Prokop 
Diviš konstruuje svůj bleskosvod, 
který byl na rozdíl od Franklinova 
uzemněn.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 420 lety v roce 1594 Maxmi-

lián Trčka z Lípy na žádost starších 
a konšelů městečka Světlé potvrdil 

privilegia získaná od císaře Ferdi-
nanda I., např. dva výroční a pravi-
delné týdenní trhy;

• před 120 lety v roce 1894 byly vy-
pracovány stanovy pro světelskou 
organizaci tělovýchovného spolku 
Sokol. 

Josef Böhm

Stalo se

bylo zadrženo a potrestáno osm-
náct řidičů za alkohol pokutou v celko-
vé výši 155 000 Kč, dále pak tři řidiči 
za řízení pod vlivem drog, kteří dostali 
sankci ve výši 50 000 Kč. 

Neméně nebezpečný jev, který je 
u nás poměrně rozšířen, je jízda bez ři-
dičského oprávnění. Tedy řidič vůbec 
nevlastní žádné oprávnění, nebo jen na 
určitou skupinu vozidel, ale řídí jinou 
skupinu (tedy má např. skup. B osobní 
vozidla a jede s vozidlem nákladním). 
Z tohoto přestupku bylo obviněno 
a usvědčeno dvanáct řidičů a uložena 
sankce ve výši 221 000 Kč. 

Nebezpečná je rychlá jízda v obci. 
Ať již městskou policií nebo Policií ČR, 
DI Havlíčkův Brod, bylo na náš odbor 
oznámeno 65 řidičů, kteří nedodrželi 
rychlost. Zde bylo vybráno na poku-
tách 117 000 Kč. 

V neposlední řadě vede ve statisti-
kách našeho odboru špatné parkování, 
bylo oznámeno 83 řidičů a vybráno na 
pokutách 21 400 Kč. 

Na závěr bych chtěl tedy všem, ať již 
řidičům nebo neřidičům, popřát do no-
vého roku hodně zdraví a mnoho kilo-
metrů bez nehod.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD
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Přečetli jsme za vás...

… v Časopise turistů, který vyšel 
v březnu 1939:

Melechov u Ledče nad Sázavou
Až dosud bylo na Melechov zapo-

mínáno zcela neprávem, ač lyžařský 
sport se zde již dlouho a dobře rozvíjí. 
Historický Melechov, dominující celé-
mu kraji, jest vysoký 709 m. Přibližně 
stejná výše (Melechov o něco vyšší), 
stejné sněhové poměry i ostatní podo-
ba jsou předpokladem, aby Melechov 
stal se právě tak známým, jako byla 
Zvičina.

Má několik velmi pěkných nově 
upravených sjezdů, na zvaném „Msti-
slavickém“ najde pole své působnosti 
jak lyžař začátečník, tak i lyžař ruti-
novaný k sjezdu do Mstislavice (strmý 
a na úzkých lesních cestách!).

Město Ledeč n. Sáz. postavilo v těch-
to dnech na vrcholu Melechova u tri-
gonometrické věže pěknou lyžařskou 
boudu, kde každý návštěvník najde 
dobré a laciné občerstvení a útulný 
odpočinek.

V případě, že bude o Melechov dosta-
tečný zájem, budou z Prahy do Ledče 
n. Sáz. vypravovány zvláštní lyžařské 

vlaky. Ale i jinak má Ledeč n. Sáz. vý-
hodné vlakové spojení s Prahou, ať již 
přes Čerčany či přes Kolín a Světlou 
n. Sáz., nebo autobusem společnosti 
JAS, vypraveným z Prahy od Vyšehrad-
ské radnice v 17.30 hod. a přijíždějícím 
do Ledče n. Sáz. ve 20.30 hod. Opět-
ný odjezd z Ledče n. Sáz. v 17.30 hod. 
Zpáteční jízdenka za 46,- K jak vlakem, 
tak autobusem má platnost 5 dnů.

Město Ledeč má možnost umístiti 
kdykoliv více jak 400 hostů, a to jednak 
ve vzorně upravených hotelích a penzi-
onech s ústředním topením a koupele-
mi, jednak v soukromí. Každou neděli 
a svátek jest zřízeno z Ledče n. Sáz. 
autobusové spojení s Melechovem.

Ledeč n. Sáz. se svým vrchem Šeptou-
chovem, kdež jest postavená rozhledna, 
se svými krápníkovými jeskyněmi, se 
svým okolím (Stvořidla, Čertovy díry 
u Kožlí) stane se všem druhým domo-
vem, stane se jistě vaším nejmilejším 
místem po celý rok.

***
Proč byla v roce 1939 propagová-

na lyžařská turistika na Melechově 
a v okolí? Pražskými turisty – lyžaři 

oblíbená místa, dostupná vlakem nebo 
autobusem (Krušné hory, Jizerské 
hory, Krkonoše) ležela na území od-
stoupeném Třetí říši a možnost volně 
cestovat do pohraničních hor ležících 
v Sudetech nebyla. 

Vedení Klubu českých turistů muse-
lo proto začít propagovat lyžařské teré-
ny ve vnitrozemí, náhradu za ztracená 
místa v pohraničí nacházelo ve Žďár-
ských vrších, u Nového Města na Mo-
ravě, v okolí Melechova, Křemešníku 
a Javořice.

I v dnešní době, pokud jsou dobré 
sněhové podmínky, nabízí Melechov 
spolu se Šafranicí u osad Horní Pase-
ky a V Horách krásné lyžařské terény, 
nemluvě o melechovském okruhu, na 
který se dá nejlépe nastoupit u lyžař-
ského vleku nad rybníkem Homole.

Miroslav Plachý

Ulice Nové město 
– dům čp. 132
První zmínka o domě je z roku 1836, 

jeho prvním známým majitelem je An-

ton Prášek. V roce 1860 je uváděn An-
tonín Prášek a výměnek pro Antonii 
Práškovou. Od roku 1902 byla majitel-
kou nemovitosti Anna Dušátková, ro-

zená Prášková, a od roku 1915 řezník 
Alois Procházka (*1882) s manželkou 
Marií (*1887). Podle volebního seznamu 
z roku 1921 zde kromě nich bydlela ještě 
soukromnice Anna Pejcharová (*1897).

Dne 27. března 1931 podali Alois 
a Marie Procházkovi žádost o povolení 
přestavby a přístavby svého vyhořelého 
domu. V protokole sepsaném později 
pro evidenci katastru daně třídní se píše: 

„Po ohni byl dům vyhořen až na pokoj 
a znovu na témž místě postaven, zčásti 
na zeleném drně.“

Stavba byla započata 11. května 1931 
a dokončena 10. listopadu 1931, dům měl 
po přestavbě tři místnosti obytné (pokoj, 
kuchyň a spíž), prádelnu a stáj, vzadu 
dřevník a kolnu.

V roce 1950 byla v domku výrobna 
uzenin nákupního a výrobního druž-
stva Rozvoj Havlíčkův Brod, dnes je zde 
cukrárna.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Koza v tísni

Chcete udělat o Vánocích radost nejen 
svým blízkým? Toto heslo si naše škola 
vzala tento rok k srdci. Nadace Člověk 
v tísni letos opět uskutečnila projekt 
s názvem Skutečný dárek, jehož smys-
lem je pomoci chudým rodinám v Afri-
ce nebo Asii. Členové našeho školního 
parlamentu proto přišli s myšlenkou, že 
každý žák naší školy by mohl přispět 
malým finančním obnosem a přitom by-
chom nashromáždili zajímavou částku, 
za kterou bychom pořídili hospodářské 
zvíře, školní pomůcky nebo pitnou vodu. 
Za několik dní se nám podařilo vybrat 
2 000 Kč a za tyto peníze jsme zakoupili 
školní tabuli, pomůcky do školy pro 21 
dětí a veselou kozu, která znamená pro 
chudou rodinu zdroj příjmů a čerstvé 
mléko. 

Organizace Člověk v tísni pomáhá ve 
více než 25 zemích celého světa a její 
činnost je závislá především na veřej-
ných sbírkách. Proto jsme také my rádi 
přispěli na dobrou věc. 

Anežka Šebestová a Kateřina Bártová
8. B, ZŠ Komenského

Zimní olympiáda  
ZŠ Komenského

Poslední předvánoční týden jsme 
si zpestřili zimní olympiádou, kterou 
uspořádala naše škola. Celá akce se 
odehrála na zimním stadiónu. Soutěži-
ly mezi sebou vždy dvě třídy stejného 
ročníku, a to v disciplínách na ledě, 
v posilovně a v místnosti stolního teni-
su. Z každého ročníku byla odměněna 
jedna nejlepší třída, která dostala slad-
kou odměnu. Nakonec se vyhlašovala 
třída s největším počtem bodů a tou se 
stala třída 8.b. 

I když byly disciplíny náročné, bylo 
vidět, že se žáci pobavili a všechny 
toto vánoční sportování zaujalo.

Kukeňová Kristýna 8. a, Bártová 
Kateřina 8. b, Franclová Leona 8. B,  

ZŠ Komenského

Nová třída v ZŠ Komenského

Od 1. 2. 2014 vznikne v Základní ško-
le v Komenského ulici (v budově v Jele-
nově ulici) třída pro děti se zdravotním 
postižením. Zdravotním postižením se 
podle § 16 školského zákona rozumí 
mentální, tělesné, zrakové nebo slucho-
vé postižení, vady řeči, souběžné posti-
žení více vadami a vývojové poruchy 
učení a chování.

Třídu budou navštěvovat žáci 
1. a 2. třídy. Škola tímto vyřeší hned dva 
problémy. Žáci, kteří vyžadují zvýšenou 
péči, se budou učit podle upravených 
osnov a pro ně vhodnými metodami. 
V ostatních třídách se následně zmen-
ší počet dětí a vyučující se budou moci 
výrazněji věnovat nadaným dětem. Naše 

škola se tak zase o krůček přiblíží ide-
álnímu modelu, který známe například 
z Finska, které má pověst vynikajícího 
školského systému a tradičně nejlepší 
výsledky ve srovnávacích PISA testech. 
Zmiňovaný model je postaven na di-
ferenciaci dětí s různým nadáním a na 
účasti několika dospělých ve vyučování, 
tzn. asistentů pedagoga, což naše škola 
již tradičně splňuje. 

Za možnost vybavit novou třídu nad-
standardním výukovým materiálem 
patří poděkování zřizovateli Městu 
Světlá n. S., odboru školství a sponzo-
rům, zejména firmě MBCOMP Martin 
Bezouška. 

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

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

„Za oponou“ – rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.

„Chobotnice“ – společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.
17:00	hodin-18:00	hod. - Hodina pro 
předškoláky – koná se v nových prosto-
rách MC Rolnička – Pěšinky 971

Úterý:	 19:00	hod.
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička.

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

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

Pohybové	aktivity	Klokánek:
 17. 1.  Opičí dráha
 31. 1. Horolezecká stěna. 

Výtvarná	dílna:
 3. 1.  Tříkrálová koruna z papíru
 6. 1.  Sněhulák z mačkaného papíru
 8. 1.  Tučňák-prostorovými barvami.                                 
 10. 1.  Fimo
 13. 1.  Veselé vařečky
 15. 1.  Výroba prostírání
 20. 1.  Závěsná hvězda do okna z čajových 

svíček
 22. 1.  Kolíčková zvířátka
 24. 1.  Fimo
 27. 1.  Výroba řetězů na karneval
 29. 1.  Obtištěný obrázek

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…
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Z domova pro seniory

Dne 26. 11. proběhla další přednáška 
Univerzity slunečního věku. Předná-
šejícími byla slečna Monika Horáková 
a pan Zdeněk Besmák. Hovořili o své 

výpravě do země hor a koní – Kyrgyz-
stánu. 

27. 11. nás po dlouhé době navštívili psí 
terapeuti z canisterapeutického sdružení 

Jarmark

Ve čtvrtek 9. 12. bylo v odpoledních 
hodinách v přízemní aule ZŠ Lánecká 
živo: sice mumraj, ale pohodový a ve 
sváteční atmosféře. Jak by ne, když 
se zde konal již tradiční „Vánoční jar-
mark“. 

S jeho přípravou žije škola mnoho 
dní dopředu. Zapojují se děti ze všech 

tříd a ročníků, učitelé i ostatní zaměst-
nanci, aktivizují se mnozí ochotní ro-
diče. A tak se peče, zdobí, shání, vyrá-
bí - zkrátka dělá se všechno proto, aby 
bylo co nabídnout k občerstvení, pro-
deji či jen potěše srdce a duše.

Do vánočně vyzdobené školy se za-
čali trousit první návštěvníci jarmarku 
už před patnáctou hodinou – krátce po 
ní se už hrnuly zástupy. I v občasné tla-
čenici, chvályhodně svědčící o velkém 
počtu příznivců školy, padala vlídná 
slova a hřály spokojené úsměvy. Vždyť 
bylo co nabídnout! 

Za doprovodu reprodukované vánoč-
ní hudby se improvizované prodejní 
stánky prohýbaly pod nabízeným zbo-
žím ryze domácí provenience a ad-
ventního charakteru. Hodné obdivu 
byly důkazy šikovnosti žáků i ochotné 
spolutvůrčí činnosti rodičů: vánoční 
pečivo, krásně zdobené perníčky, svá-
teční přáníčka, upomínkové předměty 
a dárečky…

Nejen ruce dětí, ale i dospělých si 
mohly ověřit svou šikovnost v nain-
stalovaných „uměleckých dílničkách“. 
Bufet poskytl bohaté občerstvení. Po-
chvalu sklidily grilované klobásy, je-
jichž vůně soupeřila s chutnými řízky.

Po 17. hodině úspěšná akce dospěla 
k závěru. A všichni k jednomyslnému 
názoru i nezvratnému rozhodnutí: po-
vedlo se a hezká tradice „vánočního 
jarmarku“ musí zůstat zachována! 

F. Šafránek

Odborná praxe žáků oboru „Sociální činnost“ 
v Německu

Obor Sociální činnost má ve Světlé 
n. S. již tradici. Nedílnou součástí studia 
tohoto maturitního oboru je odborná pra-
xe vykonávaná na speciálních pracoviš-
tích. Naše škola využívá také možnosti 
nabízené evropským vzdělávacím progra-
mem Leonardo da Vinci. V r. 2011 jsme 
navázali kontakty se střední školou v Ně-

mecku za účelem výměnných stáží v rám-
ci tohoto projektu. Partnerskou školou se 
tak stala soukromá škola v Lipsku (Beruf-
sfachschule für Altenpflege), která připra-
vuje žáky v oboru ošetřovatelské péče.

Pět žáků ze 4. ročníku oboru Sociální 
činnost mělo štěstí a byli vybráni na za-
hraniční odbornou stáž. Dobrá jazyková 
vybavenost byla podmínkou aktivní účasti 
v tomto projektu. Jednalo se o čtyřtýdenní 
pobyt v Lipsku, během kterého naši žáci 
vykonávali odbornou praxi v Domově 
s pečovatelskou službou, který je součástí 
lipské školy. Celý měsíc na žáky dohlíželi 
a odborně je vedli pedagogové z naší part-
nerské školy v Lipsku. Paní učitelka Fran-
ziska Wiesenhaken se našim stážistům 
věnovala i ve volném čase, doprovázela je 

na nejznámější lipské památky, samozřej-
mě nezapomněli navštívit vánoční trhy.

Koncem listopadu odjížděli žáci ze 
„zkušené“ v zahraničí plni dojmů. Získa-
li nové zkušenosti i odborné dovednosti, 
zdokonalili se v německém jazyce, pozna-
li zajímavá místa, navázali nové kontakty; 
vyzkoušeli si, jaké to je pracovat v zahra-

ničí, žít s neznámými lidmi a dorozumívat 
se v cizím jazyce.  

Žáci obdrželi z rukou vedení lipské 
školy Europassy mobility a certifikáty 
vystavené německou školou. V cizině si 
naši účastníci stáže vedli dobře, o čemž 
svědčí i vážná nabídka zaměstnání ze 
strany vedení lipské školy. Někteří z nich 
mají po maturitní zkoušce v Lipsku dveře 
otevřené.

V tomto školním roce se uskuteční cel-
kem dvě pracovní stáže v rámci projek-
tu Leonardo da Vinci, 2. stáž proběhne 
v červnu 2014.

Text a foto: Ing. Zdenka Šmídová
Uměleckoprůmyslová akademie 

Světlá n. S.

Zleva: L. Ondráčková, L. Černá, F. Wiesenhaken, A. Heyne (ředitel školy),  
Ing. Z. Šmídová, K. Heyne, Mgr. P. Pekárková, R. Staněk, A. Křípalová
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▶

Škubánek opět na cestách

Díky podpoře Evropské unie Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj, EURO-
PEAN TERRITORIAL CO – OPERA-

Kamarád. Těšíme se na další návštěvu, 
která jistě proběhne v co nejbližší době. 

Ve čtvrtek 28. 11. se uskutečnila další 
z tradičních kavárniček. Protentokrát ale 
proběhla poměrně netradičně. Sice k po-
slechu zahrál opět pan Černý, ale jeho 

vystoupení doplnily děti z tanečního sou-
boru Lentilky z Ledče n. S. Vystoupení 
se všem velice líbilo. Děkujeme za milou 
návštěvu. 

V sobotu 30. 11. jsme se společně vy-
pravili na výlet do zámku v Úsobí, kde se 

konala kulturní akce spojená s Vánocemi. 
Měli jsme možnost prohlédnout si vánoč-
ně vyzdobené sály a zhlédnout bohatý 
kulturní program. Za pozvání děkujeme.

Dne 3. 12. se uskutečnila mikulášská zá-
bava za doprovodu kapely Č. A. S. S. Při-
šli nás potěšit čerti v doprovodu s krás-
nými anděly a vznešeným Mikulášem. 
Mikuláš pronesl řeč a seznámil přítomné 
s tím, odkud vlastně pochází a proč je tu. 
Následovalo předání mikulášské nadílky 
a čertí rej. Program doplnily děti z níz-
koprahového klubu eNCéčko, které měly 
připraven blok tanečních a pěveckých vy-
stoupení. Taneční zábava pokračovala až 
do večeře. Všem, kteří přidali ruku k dílu, 
děkujeme. 

Ve čtvrtek 5. 12. se na světelském 
náměstí uskutečnily mikulášské trhy, 
kterých jsme se s naším modrým stán-
kem zúčastnili. K prodeji byly výrobky 
z našich dílen. Měli jsme možnost se zú-
častnit programu, který byl pro ten den 
připraven a nahlédnout do pekelného 
podzemí. 

Monika Horáková

TION AUSTRIA – CZECH REPUBLIC 
2007-2013, Fondu malých projektů – Vy-
sočina – Dolní Rakousko se náš folklórní 

soubor Škubánek spolu se členy folklór-
ního souboru Pramínek z Jihlavy podíval 
ve dnech 23. a 24. listopadu do rakouské-
ho městečka Schwarzenau. 

Všichni společně jsme měli za úkol 
obohatit vánoční atmosféru na jarmarku, 
který se konal po oba dny v prostorách 
místního zámku.

Zámek není veřejnosti stále otevřen, 
tak i proto byla návštěvnost veliká.

Před cestou jsme měli obavy z jazyko-
vé bariéry, ale vše dopadlo nad naše oče-
kávání. Velice nám pomohla paní Eva, 
překladatelka pocházející z Česka, ale 
i vydolované znalosti jazyka ze školních 
let maminek cestujících s námi.

Ubytovaní jsme byli po skupinách 
v penzionech, na statcích nebo v soukro-
mí po celém městečku a okolí. Na obědy 
a večeři jsme se vždy sešli v nádražní re-
stauraci a snídani jsme měli v místě uby-
tování. V sobotu počasí docela přálo, tak 
Škubánek i Pramínek zpívaly venku 
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▶

11. února od 9 hod. v divadelním sále
Broučci
Divadelní pohádka na motivy knížky Jana Karafiáta 

z  repertoáru Hálkova městského divadla Nymburk. Známý 
příběh začíná v chaloupce pod Jalovcem, kde bydlí malý brouček 
s tatínkem a maminkou. Brouček se učí létat a při jednom ze 
svých prvních letů potká zlou žlunu. Jak pohádka pokračuje 
a nakonec dopadne, to se necháme překvapit...

19. února od 19 hod. v divadelním sále
Minipárty
Nový zábavný pořad baviče, moderátora a textaře Karla Šípa s hostem 

Josefem A. Náhlovským, který volně navazuje na oblíbenou Všechnopartičku.

Kulturní zařízení KyTICe připravujena nádvoří zámku. Při slavnostním 
zahájení jarmarku byli přítomni i zástup-
ci našeho města, pan starosta a pan ta-
jemník s manželkou jako překladatelkou.

V neděli začalo foukat, tak jsme naši 
milou mládež na zpívání přemístili do-
vnitř zámku, do prostoru, kde své vý-
robky nabízeli zástupci ze Světlé nad 
Sázavou a okolí. Broušené sklo, ručně 
vyrobené šperky a košíkářské výrobky.

Při vystoupení bylo plno a úspěch byl 
určitě zasloužený.

Velké poděkování všem maminkám, 
které s námi cestovaly a se vším, co bylo 
zapotřebí, pomohly. Velký dík patří také 
našemu dvornímu řidiči za trpělivost 
s našimi „kvítky z čertovy zahrádky“.

Táňa Siková

Škubánek v čase vánočním

Tradičně v čase vánočních svátků náš 
folklórní soubor Škubánek rozdává ra-
dost lidem nejen ve Světlé nad Sázavou.

30. listopadu byl pozván na vánoční 
jarmark na nádvoří zámečku v Úsobí, 
aby zpíváním koled zpříjemnil atmosfé-
ru návštěvníkům při nakupování perníč-
ků, svíček, ozdob a jiných drobností při-
pomínajících blížící se dobu Vánoc.

Vystupoval zde také dětský folklorní 
soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu. 
V závěru vystoupení děti obou souborů 
zazpívaly společně koledu a za odměnu 
dostaly od pořadatelů balíčky s dobrota-
mi.

Táňa Siková
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Nový sborník Havlíčkobrodsko

Jako každý rok v prosinci, i letos 
vydávají Muzeum Vysočiny Havlíč-
kův Brod a Moravský zemský archiv 
v Brně – Státní okresní archiv Havlíč-
kův Brod rukou společnou sborník 
příspěvků o historii regionu Havlíč-
kobrodsko. 

Nad stránkami jeho již 27. čísla si na 
své přijdou všichni milovníci dějin Ha-
vlíčkova Brodu i širšího okolí našeho 
města na Českomoravské vrchovině.

Začněme vyčerpávající prací Tomáše 
Somera Patronátní kostely vilémovské-
ho kláštera ve druhé polovině 14. a na 
počátku 15. století, kde se autor na ně-

kolika desítkách stran zabývá obtížnou 
tématikou kostelů pod správou vilémov-
ského kláštera.

Následuje další skvělá studie, tento-
kráte od Pavla Rouse, který dlouhá léta 
tvořil Soupis dvorů a jiných vybraných 
samot v okolí Havlíčkova Brodu. Čtená-
ře čeká krátká historie více jak 70 tako-
vých míst.

Aleš Veselý nám představuje Nábo-
ženské bratrstvo při kostele Narození 
sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Ukazu-
je tak zajímavé, ale dnes zapomenuté, 
sdružení, které v době baroka pomá-
halo svým členům připravit se na po-
smrtný život.

Význam deníku Vojtěcha Weidenhof-
fera pro dějiny prusko-rakouské války 
z roku 1866 v podání Josefa Šrámka 
je článkem, který zasazuje vzpomínky 
jednoho brodského měšťana do kontex-
tu tehdejších válečných událostí a upo-
zorňuje na jejich případnou výjimečnost.

Nedávné výzkumy v Chotěboři se 
staly podkladem pro článek archeolo-
ga Aleše Knápka Opevnění Chotěboře 

– mýty a skutečnost, který tak podává 
nová fakta a teorie o původní podobě 
dnes již zcela zmizelých hradeb v Cho-
těboři.

Ze stejného regionu je zpráva Jana 
Musila. Nese název Soubor výžlabko-
vých kachlů z Chotěboře. Příspěvek 
k rozšíření jedné skupiny pozdně stře-
dověkých kachlů. Autor popisuje jed-
notlivé zajímavosti a upozorňuje, že jde 
v případě tohoto typu pozdně středo-
věkých kachlů o jejich doposud nejvý-
chodnější naleziště.

Jak se projevoval Sionismus v Ně-
meckém Brodě? To nám popsala Alena 
Jindrová, která k zajímavému povídání 
připojila fascinující vzpomínky Ester 
Hermannové o její cestě z našeho regi-
onu do Palestiny.

Slévárna a strojírna Josefa Dymáka 
ve Starém Ransku, to je v pořadí třetí 
práce Eduarda Veselého z posledních 
let na téma významných živností tohoto 
typu v oblasti Starého Ranska.

Samotný závěr sborníku tradičně pa-
tří výročním zprávám obou vydavatelů, 
tj. Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Moravského zemského archivu v Brně 

– Státního okresního archivu Havlíčkův 
Brod, za předchozí rok (2012).

Aktuální 27. číslo Havlíčkobrodska 
má 264 stran, vychází v nákladu 200 
výtisků a lze jezakoupit za 150 korun 
v návštěvní době v sídle Muzea Vysoči-
ny Havlíčkův Brod na náměstí, případně 
ji lze tamtéž objednat.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz, 

knihovna@muzeumhb.cz
tel.: 569 429 151
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Mikulášské odpoledne a večer pro malé i velké

To je upřesňující podtitul akce A mož-
ná přijde i Mikuláš, která se konala ve 
čtvrtek 5. prosince na náměstí a v nej-
bližším okolí.

V devět ráno začínaly Mikulášské 
trhy, které trvaly až do 18 hodin a me-
zitím probíhal další program. Ve 13 hod. 
byla v Galerii Na Půdě slavnostně ote-
vřena výstava Chaloupka na vršku aneb 
Večerníčky z ateliéru Šárky Váchové. 
Jedná se výstavu loutek, scén a foto-
grafií z večerníčků, divadelních loutek, 
návrhů scén, kostýmů a grafik známé 
pražské výtvarnice, režisérky a scená-
ristky. Vernisáž zahájila směs koled za-
zpívaných dětskými hlásky z mateřské 
školky Bambino a krátké úvodní slovo 
ředitelky KyTICe Jany Kupčíkové. Na 
ně navázal rozhovor s  výtvarnicí, která 
přítomným hostům mimo jiné vysvět-
lila, kterým loutkám se říká marionety, 
javajky a maňásci, a jak pod jejíma ru-
kama vznikají. 

V 15 hodin se ve středověkém podze-
mí otevřelo peklo. Bylo to již posedmé, 
přesto zájem neklesá. 

Po 16. hodině předvedly dětem od-
souzené ženy z místní věznice na pódiu 
před radnicí Loutkovou pohádku a o půl 

hodiny později se v kašně uprostřed ná-
městí rozsvěcela Světýlka naděje. Je to 
připomínka jednoho z nejstarších vá-
nočních obyčejů, kdy děti za pomoci an-
dělů pouštěly na vodu lodičky z ořecho-
vých skořápek s hořící svíčkou. Říkalo 
se, že komu lodička odpluje od břehu, 
ten se vydá do světa.

V 17 a v 17.30 hod. vystoupil u kašny 
folklorní soubor Škubánek a současně 
se v kostele sv. Václava konalo vystou-
pení pěveckých sborů Zvonek a Zvone-
ček ze Základní školy v Lánecké ulici.

V 18 hodin pak nastal zlatý hřeb celé 
akce – slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Pochybnost o příchodu Miku-

láše, obsažená v názvu akce, se stejně 
jako v minulých letech ukázala zbyteč-
ná, protože jaký by to byl Mikulášský 
den bez Mikuláše? Spolu se dvěma an-
děly doprovázel faráře Marka Marce-
la Šavela, starostu Jana Tourka a Janu 
Myslivcovou. Ta na úvod zazpívala, fa-
rář krátce promluvil o svatém Mikuláši, 
také starosta pronesl pár slov a pak už 
následovalo ono toužebně očekávané 
rozsvícení vánočního stromu. Krásnou 
podívanou odměnilo zaplněné prostran-
ství před kostelem potleskem a celá akce 
skončila vystoupením mysliveckých 
trubačů.

Text a foto: Jaroslav Vála

Nový kalendář akcí

Kalendář s přehledem kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, které se 
od ledna do dubna uskuteční ve Světlé 
n. S. nebo v blízkém okolí, je zájemcům 
zdarma k dispozici v turistickém infor-
mačním centru. Vydavatelem kalendáře 
je kulturní zařízení KyTICe.

-zh-

Sázavafest – předprodej 
vstupenek 

Dnem 6. prosince zahájilo turistické 
informační centrum ve Světlé n. S. před-
prodej vstupenek na Sázavafest. Pro 
občany Světlé n. S. cenově zvýhodněné 
vstupenky budou prodávány za 450 Kč 

– pouze jeden kus po předložení občan-
ského průkazu (pro kontrolu trvalého 
bydliště).

Za tuto cenu si vstupenku budete moci 
zakoupit až do pátku 28. února 2014.

-jv-
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Tip na knihu

Tomáš Zdechovský vydal svou první 
prózu 
Nedávno vyšla kniha známého české-

ho básníka a autora Tomáše Zdechovské-
ho původem z Kožlí u Ledče n. S. s ná-
zvem Nekonečné ticho, kterou poprvé 
představil ve Spojených státech. Dopo-
sud se Tomáš Zdechovský převážně vě-
noval básnické tvorbě, avšak studium 
a život v Itálii mu byl natolik inspirativ-
ní, že se rozhodl přenést tam děj své prv-
ní knihy, která si na českém trhu ihned 
našla své čtenáře.

„Do distribuce šlo několik kusů, při-
čemž většina z nich byla vyprodána 
během několika dní. O povídku byl sku-
tečně velký zájem,“ říká Pavel Sejkora 
ze svitavského nakladatelství Trinitas, 
který knihu vydal. „Tomáš Zdechovský 
se ve svých básních, ale i v nové knize 
Nekonečné ticho věnuje tématům, jako 
je láska, intimita či ženství, což přitahu-
je celou řadu čtenářů a čtenářek. Právě 
jeho pohled na věci trochu jinak poutá 
pozornost a z každé knihy dělá originál,“ 
poukazuje na jedinečnost knihy Sejkora.

„V Nekonečném tichu dává Tomáš Zde-
chovský možnost nahlédnout do příběhu, 
který se udál před mnoha lety v Itálii. 
Některé pocity však čas neodvane, a pro-
to autor otevírá dveře, které možná měly 
zůstat navždy zavřené. Kniha představu-
je vyzrálou výpověď muže, který se léta 
trápil mlčením ženy, kterou miloval, aby 
nakonec dostal odpověď na své otázky,“ 
přibližuje děj příběhu režisérka Micha-
ela Rozbrojová, která napsala ke knize 
úvod. 

Kniha zaujme i po grafické strán-
ce. Knihu totiž ilustrovala světoznámá 
česká grafička a malířka žijící v Pardu-
bicích Klára Klose. Právě provokativní 
grafické náměty na Zdechovského nove-
lu přitahuje pozornost umělecké veřej-
nosti. Ten se chce nyní věnovat dopsání 
poměrně rozsáhlého románu z dob první 
republiky inspirovaného příběhem člo-
věka z Vysočiny, který by měl vyjít nej-
dříve za rok.

(kráceno)
Gabriela Vaňková

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Lasicová Hana
O dcerách a milenkách

 – Irmin otec má novou přítelkyni 
a chce, aby se s ní jeho dcera sezná-
mila. Maša je příliš mladá a pochá-
zí ze „Sovětského svazu“. Tato dvě 
zjištění stačí k probuzení Irminy 
nedůvěry. Proč si hezká mladá dív-
ka vybrala právě jejího stárnoucího, 
plešatého otce? A tak se s přímo de-
tektivním nasazením a notnou dáv-
kou humoru pustí do pátrání. Autor-
ka je dcerou známých slovenských 
herců Magdy Vašáryové a Milana 
Lasici.

Link Charlotte
Zapomenuté dítě

 – V poklidném městečku na sever-
ním pobřeží Anglie byla nalezena 
brutálně zavražděná studentka. Za 
pár měsíců dojde na nedaleké farmě 
k dalšímu podobnému zločinu. Nic 
nenapovídá tomu, že by obě oběti 
něco spojovalo. Policistka Almon-
dová se upne na druhý případ, ale 
stále jí uniká otřesné tajemství, kte-
ré rodinu navždy poznamenalo. 

Harmel Kristin
Sladké zapomínání

 – Se šestatřicetiletou Hope se život 
zrovna nemazlil. Nedávno jí zemře-
la matka, manžel ji opustil kvůli 
dvaadvacetileté blondýnce, její účet 
zeje prázdnotou a ona se ze všech 
sil snaží vychovávat dospívající 
dceru a zároveň udržet krachující 
pekárnu. Přitom jejich rodinné re-
cepty jsou vyhlášené po celém kra-
ji. Hopina milovaná babička Rose 
ztrácí paměť kvůli Alzheimerově 
chorobě. Pokud neřekne Hope prav-
du o své minulosti teď, nevyjde na-
jevo už nikdy.

Alpsten Ellen
Sestry rudého slunce

 – Tento román se odehrává v rovní-
kové Africe. Vypráví o vzájemném 
přátelství tří žen, které postupně 
dospějí do okamžiku, kdy se budou 
muset rozhodnout, jestli napnou 
síly a spolu zachrání chátrající far-
mu nebo budou sledovat čistě vlast-

ní linii a půjdou tam, kam je vede 
srdce. Přežije jejich přátelství exis-
tenční krizi?

Naučná literatura
Nováková Plevová Eva
Vzhůru ke hvězdám

 – Při listování knihou uvidíte ba-
revné i černobílé fotografie a dopis-
nice více než čtyřiceti kostelů po-
stavených v městech a vsích našeho 
regionu. Jsou řazeny abecedně po-
dle názvu obcí, počínaje Bohdančí 
a konče Zahrádkou. V textu obje-
víte kromě stručné historie i lidové 
pověsti, básně či nejrůznější dobo-
vé zápisy.

Matušková Olga
Waldemar a Olga. Zákulisí našeho 
života

 – Teprve nyní se čtenářům dostává 
do rukou Waldemarův pohled na 
kontroverzní skutečnosti, ke kte-
rým se nikdy neměl možnost vyjá-
dřit, a jeho myšlenky, které považo-
val za nutné sdělit. Ale nebyl by to 
Waldemar, aby nezavzpomínal i na 
zážitky příjemné, které v jeho živo-
tě určitě převažovaly. 

Kříženecký Jaroslav
Jiří Adamíra: noblesní král českého 
jeviště

  – Jiří Adamíra patřil k nejlepším 
českým hercům druhé poloviny 
dvacátého století. Jeho úchvatné 
herecké výkony byly vystavěny 
nejen na nesporném talentu, ale 
také na pronikavém intelektu, hlu-
bokých znalostech, přemýšlivosti 
o rolích a zodpovědnosti k divá-
kovi. S jeho fascinujícím osobním 
charismatem se pojila i přesná dáv-
ka odzbrojujícího suchého humoru 
a ironie. 

Knihy pro děti a mládež
Fraczek Agnieszka
Čtyři tlapky a ocásek aneb povídání 
o zvířátkách

 – Taška byla zelená jako tráva, ale 
uši měla čtyři. Dvě plátěné a dvě 
chlupaté. S takovou taškou k nám 
přišla babička poprvé. V této kníž-
ce se začínající čtenáři seznámí se 
zrzavým králíkem Šikulou, s mrňa-
vým černobílým klubíčkem, které 
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eNCéčko – od slunných prázdnin k vánočním svátkům

eNCéčko je nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež, jež zřizuje Oblastní 
charita Havlíčkův Brod. Cílovou skupi-
nu zařízení tvoří děti, mládež a mladí 

dospělí ve věku od 10 do 20 let, kteří se 
nacházejí v tíživé či nepříznivé životní 
situaci nebo jsou takovou situací ohro-
ženi. eNcéčko se nachází ve Světlé nad 
Sázavou v ulici Sázavská 598 a je otevře-
no od pondělí do pátku od 14:00 – 19:00 
hod. (od 13:00 do 14:00 hod. pouze na 
rozhovory). Mezi služby, které nabízíme 
bezplatně a anonymně, patří například 
doučování, informační servis, poraden-
ství či doprovod.

Začátkem srpna letošního roku byl do-
plněn pracovní tým a jsme tedy již kom-
pletní, což je znát na kvalitě pravidelného 
programu i jiných činnostech. Mimo to, 

že se v létě dodržovaly již známé středy 
v parku, rozhodli jsme se také pro „po-
choďák“ na známá Stvořidla, který byl 
spojen s opékáním buřtů. Rovněž jsme 
poctivě připravovali podzimní informač-
ní nástěnky a besedy, které byly zamě-
řeny na témata týkající se zdravého ži-
votního stylu, rasismu, šikany, tolerance, 
respektu, sebevědomí a náhledu na svět.  

V rámci týdne nízkoprahových klubů, 
který pořádá Česká asociace streetwork, 

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

pořád spalo, a s koťátkem, které se 
našlo v jahodovém záhoně.

Čapková Blanka
Zpívající kuchyň

 – Pavel se po rozvodu rodičů přestě-
hoval z Prahy s maminkou k příbuz-
ným na venkov. Nový domov, nová 
škola, nová paní učitelka. A jak ho 
přijmou noví spolužáci? Pražák, 

Pražák, chachá! A co teprve až 
všichni zjistí, že se občas zakoktává?

Prášková Markéta
Klobouky z Agarveny 3 Bílá věštba

 – Adamovi je patnáct, Evce o rok 
méně. Přijíždějí na prázdniny k  
babičce a dědovi do Jižních Kří-
žů. Vzpomínají na všechny zážitky 
a události z neblahé cesty Agarve-

nou a myslí na přátele, které tam 
zanechali. Nicméně nemají v úmy-
slu se tam vracet. Evce se však po 
koupání ve studené vodě opět vrací 
podivná nemoc, kterou se nakazila 
v Agarveně a která jí hrozila smrtí. 
Bez ohledu na svůj strach se musí 
oba neprodleně přesunout do Agar-
veny, aby se Evka mohla vyléčit.

Eva Kodýmová

proběhl v eNCéčku 24. září den otevře-
ných dveří. Od 8 hod. byl klub otevřen 
pro základní a střední školy ze Světlé 
n. S. a od 14 hod. pro širokou veřejnost. 
Cílem programu bylo seznámení po-
tencionálních klientů i široké veřejnosti 
s činností a cíli nízkoprahových center 
pro děti a mládež. V rámci programu ne-
byla připravena pouze samotná prohlíd-
ka zařízení, ale také příležitost zahrát si 
různé hry či diskutovat na různorodá té-
mata týkající se nízkoprahových zařízení. 
V neposlední řadě měli návštěvníci šan-
ci zhlédnout dokumentární film, který 
z velké části natočili sami o sobě klienti 
nízkoprahových klubů s názvem „Čekár-
na na dospělost“, zobrazující netradiční 
pohled na dnešní mládež.

3. prosince jsme společně s klienty eN-
Céčka navštívili Domov pro seniory ve 
Světlé n. S., kde naše klientky předvedly 
týdny nacvičovaná taneční vystoupení 
a zazpívaly několik připravených vánoč-
ních koled. Pro seniory, mimo vystou-
pení, byly také připraveny drobné dary 
v podobě přáníček a keramických výrob-
ků, jež zhotovovali sami klienti našeho 
centra. Společným darem pro všechny 
uživatele služeb zmíněného domova pro 
seniory a jeho personál byl vzpomín-
kový obraz, který je zdoben technikou 
Quillin a fotografiemi, jež znázorňují 
průběh nacvičování na vystoupení i pří-
pravu drobných darů.

Silvie Kameníková, DiS.
sociální pracovnice eNCéčka
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Ze zámeckého parku

Město Světlá n. S. je vlastníkem zá-
meckého parku, a tak se jako dobrý hos-
podář stará o jeho údržbu. Vždyť park 
je celoročně cílem procházek mnoha 
obyvatel města a závidí nám jej i cizí 
návštěvníci. Před koncem loňského 
roku se v parku událo mnoho zajímavé-
ho. Rozsáhlou rekonstrukci prodělal ná-
vštěvníky vyhledávaný Čertův mostek, 

když si jej začátkem listopadu do své 
dílny odvezli kováři z Havlíčkova Bro-
du, aby ošetřili všechny jeho části a dali 
mu kvalitní povrchovou úpravu s anti-
korozní ochranou. Dostalo se i na další 
tři dřevěné mostky a byl revitalizován 
vstup do parku u kovárny. 

Možná až na jaře zjistí návštěvníci, že 
v parku přibyl další altán. On tam po celý 

Na běžkách po Vysočině

Tak se jmenuje nový propagační 
materiál, který nechala vyrobit jih-
lavská příspěvková organizace Vyso-
čina Tourism za využití spolufinan-
cování Evropskou unií z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. V obalu 
se skrývá mapa Kraje Vysočina v mě-
řítku 1:175 000 a padesátistránková 
brožura. 

Na lícové straně mapy jsou zakresleny 
jednotlivé běžkařské okruhy, na rubo-
vé straně jsou o nich uvedeny podrob-
nější informace, jako délka, náročnost 
a převýšení včetně jeho grafického zná-
zornění, někde je i barevná fotografie. 
Abecedně řazený seznam turistických 
informačních center představuje bonus, 
kterým uživatelé jistě nepohrdnou. Bro-
žura obsahuje popis jednotlivých tras, 
zajímavosti na trase a v nejbližším okolí, 
detailní kilometráž a další údaje, ale pře-
devším podrobné mapky s vyznačením 
trasy.

Největší koncentrace běžkařských tra-
tí je logicky v okolí Nového Města na 
Moravě a Žďáru nad Sázavou, další jsou 
v okolí Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, 
Třebíče či Havlíčkova Brodu. Smutnou 
pravdou je, že v okolí Světlé n. S. (a Led-
če n. S) žádné vyznačené strojně upra-
vované trasy běžkařům nabídnout nemů-
žeme.

Jaroslav Vála

Svět objektivem světelského Fotoklubu

Tak se nazývala výstava prací čle-
nů Fotoklubu Světlá nad Sázavou, je-
jíž vernisáž se konala 15. prosince ve 
vestibulu Sportovního centra v Pěšin-
kách. 

Zahájení obstarali sourozenci Cudlí-
novi úchvatnou hudební produkcí na bicí 
a po úvodním slově předsedy fotoklubu 
Jakuba Čapka pronesl krátkou řeč také 
starosta města Jan Tourek. 

Na dvanácti výstavních panelech byly 
vystaveny barevné i černobílé snímky 

představující krajinu (České Švýcarsko, 
Trosky), architekturu, ale také portréty 
či makro. 

Velký zájem návštěvníci projevovali 
o 3D brýle, pomocí nichž si mohli pro-

hlížet 3D fotografie dvou členů z Ledče 
n. S. 

Výstava byla prezentací jednotlivých 
fotografů, každý panel s fotografiemi byl 
opatřen vizitkou, z níž se návštěvník mohl 
dozvědět podrobnosti o jejich autorovi.

Text a foto: Jaroslav Vála



strana 23 leden 2014 Světelský zpravodaj

Opravená kaplička 
v Závidkovicích

Kaplička na návsi v Závidkovi-
cích podle letopočtu 1864 vysazené-
ho ve štítu oslaví v letošním roce své 
150. narozeniny, a tak se na ně doko-
nale vyšňořila, když prošla řádnou 
rekonstrukcí. 

Nejprve bylo provedeno oddrenážo-
vání základů a potom přišla na řadu 

střecha. Ta dostala novou vazbu včetně 
věžičky, ve které je schován asi deseti-
kilový zvon, který byl též restaurován. 
Opravena byla také fasáda, a to i uvnitř 
kapličky. Rekonstrukci z poloviny hra-
dilo město Světlá n. S., z poloviny Fond 
Vysočiny z programu Péče o památky 
místního významu. Restaurování zvonu, 
které přišlo na téměř pět tisíc, zaplatilo 
město Světlá n. S.

jiv
Foto: J. Víšek (1), I. Černohubová (1)

Projekt Řeky se mění

Zvýšit bezpečnost vodácké turistiky 
na Sázavě a Berounce a zpřístupnit je 
široké veřejnosti je hlavním cílem pro-
jektu Řeky se mění. Společně ho reali-
zují společnosti Posázaví, o. p. s., Lípa 
pro venkov, o. s., Královská stezka, 
o. p. s. a Rakovnicko, o. p. s. Jejich sna-
hou je podpořit šetrný turistický ruch, 
zlepšit infrastrukturu kolem řek, přispět 
k rozvoji aktivní turistiky i k výchově 
a vzdělávání návštěvníků regionu. Ná-
klady na projekt jsou 3,8 milionu korun, 
z toho 3,4 milionu korun pokryje dotace 
z Programu rozvoje venkova.

Projekt vychází z dlouholeté spolu-
práce všech zainteresovaných subjektů. 
Jeho vznik iniciovaly společnosti Povodí 
Vltavy, s. p. a Bisport, s. r. o., které také 
podporují tradiční jarní úklid řeky Sá-
zavy organizovaný obecně prospěšnou 
společností Posázaví. Ta vznikla v břez-
nu roku 2004 a ve spolupráci se svazky 
obcí, orgány samosprávy, podnikatel-
skými subjekty a neziskovými organiza-
cemi usiluje o rozvoj a propagaci Posá-
zaví jako místa s vysokým turistickým 
potenciálem a zároveň místa pro kvalitní 
život obyvatel regionu.

Součástí projektu je nejen rozmístění 
informačních panelů podél řeky nebo 
vydání knihy Řeka Sázava v průběhu 
času, ale také označení nebezpečných 
jezů, u některých jejich rekonstrukce či 
zabezpečení a vybudování odpočinko-
vých míst s přístavními kolíky pro lodě.

Text a foto: Jaroslav Vála

čas byl, ale ukrytý v křoví jako v pohád-
ce O Šípkové Růžence. Po vyčištění pro-
storu kolem něj od náletových dřevin 
a trav jeho ocelovou konstrukci rozebra-
li kováři z dílny uměleckého kovářství 
ve Štokách a ve své dílně všechny díly 
opravili a též opatřili antikorozní ochra-
nou. Koncem listopadu celý altán opět 
na místě smontovali, ale ještě před tím 
byla v altánu zhotovena kamenná dlaž-

ba s mozaikou, která celému objektu do-
dala pěkný vzhled. 

Park postupně dostává nové dřevěné 
oplocení. Jelikož se nedochovaly žádné 
historické fotografie, které by prozradi-
ly, jak původní oplocení vypadalo, to 
současné navrhly a postupně realizují 
Technické a bytové služby města Světlá 
n. S.

Text a foto: jiv
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Turnaj volejbalového potěru

50 volejbalových začátečníků se sešlo 
o první prosincové neděli v tělocvičně 
Základní školy Lánecká při prvním tur-
naji okresní soutěže minivolejbalu dvojic 
HAVL. BALL 2013/2014, která je určena 
nejmenším adeptům volejbalu. Její pravi-
dla jsou nastavena tak, aby se děti postupně 
učily základním volejbalovým dovednos-

Přijetí Jozefa Fot‘ka na radnici

V pondělí 16. prosince loňského roku 
přijala rada města Světlá n. S. v čele se 
starostou Janem Tourkem bývalého vy-
nikajícího handicapovaného sportovce 
a nyní úspěšného trenéra mládeže Jo-
zefa Foťka u příležitosti jeho životního 
jubilea. Byla tak oceněna jeho záslužná 
práce s mládeží. Jozef Foťko nepodlehl 
nepřízni osudu, když mu byla amputo-
vána noha, vrhl se na sport, ve kterém 
dosáhl mnoho významných úspěchů, 
a později se převtělil do role trenéra. Ke 
sportu přivedl nespočet dětí, ať již ve 
fotbale nebo atletice. Vychoval mnoho 

úspěšných sportovců. Jeho svěřenci se 
dokázali probojovat na atletická mist-
rovství republiky a reprezentují přední 
východočeský atletický klub Hvězdu 
SKP Pardubice v soutěžích družstev, do-
konce i v extralize dospělých. Při malém 
občerstvení se rozproudila neplánovaná 
beseda, během které jubilant vyprávěl 
například o svých startech na paralym-
pijských hrách v Barceloně a Atlantě, 
stejně jako o současné trenérské práci, 
při které se věnuje i těm začínajícím 
sportovcům.

Text a foto: jiv

Členové rady města s jubilantem Jozefem Foťkem. Zleva: F. Aubrecht, J. Myslivcová, 
starosta J. Tourek, Jozef Foťko, tajemník Jiří Moučka, V. Prokopová Tyčová 

a V. Špatenka

Víte že…

…město Světlá n. S. se spolu s dalšími 
sedmi místy na Vysočině zapojilo do ce-
lostátního projektu regionálních Deníků 
Česko zpívá koledy? 

Akce se konala  po celé naší zemi sou-
časně ve středu 11. prosince od 18 hodin. 
Hlavním účinkujícím zpívání ve Světlé 
byly děti z folklorního souboru Šku-
bánek. Pět známých koled Nesem vám 
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma, Štědrej večer nastal 
a Pásli ovce Valaši si spolu se Škubán-
kem zazpívali členové patronátní redak-
ce Havlíčkobrodského deníku, rodiče 
dětí z folklorního souboru a další účast-
níci tohoto nevšedního koncertu, kteří 
přišli na náměstí Trčků z Lípy a vytvo-
řili tak společně více než stohlavý pě-
vecký sbor. V České republice se letošní 
zpívání koled konalo ve dvou stech osm-
desáti místech a dokonce se připojily 
české spolky v Mnichově a Klub Čechů 
a Slováků v Madridu.

Text a foto: jiv

tem, proto se hraje ve třech výkonnostních 
kategoriích. Ta první je označena jako 
žlutý minivolejbal, je to přehazovaná, při 
které se děti učí chytit míč a dostat jej přes 
síť. Druhá kategorie oranžový minivolej-
bal – chytni a pinkni, učí děti základní vo-
lejbalové činnosti, přijmout míč a pinknout 
jej přes síť. Pro pokročilé je určen modrý 

minivolejbal, při kterém již dvojice hraje 
volejbal na menším hřišti přes sníženou síť. 

Na první turnaj této soutěže přijeli za-
čínající volejbalisté z Havlíčkova Brodu, 
Chotěboře, Okrouhlice, Bezděkova, Lípy 
u Havlíčkova Brodu a pochopitelně nechy-
běli ani domácí zástupci z volejbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. V nej-
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V. Dejmalová. V modrém minivolejbalu 
hrálo dvanáct dvojic a na stupni nejvyš-
ším skončili chlapci z Lípy L. Golemba, 
R. Pecha, hned za nimi na místě druhém 
se umístila světelská děvčata D. Dvořá-
ková, E. Jiříková. Umístění dalších dvo-
jic Světlé: 8. K. Píšková, V. Buňatová, 
10. A. Benešová a Š. Válová. 

Takový velký turnaj by se neuskutečnil 
bez podpory ochotných sponzorů, proto 
pořadatelé tímto způsobem děkují za po-
moc městu Světlá nad Sázavou, společ-
nosti Konkordia – kukuřičný mlýn, PWB 
Havlíčkův Brod, s. r. o., a OK parts, s. r. o.

Text a foto: jiv

nižší kategorii žluté neměla Světlá za-
stoupení, vyhrála ji dvojice A. Málková 
a P. Řádek z Bezděkova. V kategorii oran-
žového minivolejbalu startovalo 9 dvojic 
a nejlepší byla havlíčkobrodská dvojice 

Stojící zleva: K. Píšková, E. Jiříková, D. Dvořáková, V. Vellinga, A. Holoubková, 
M. Prášková, K. Pecová, v podřepu zleva: V. Buňatová, A. Nováková, A. Benešová, 

Š. Válová, M. Prášková, V.  Dejmalová, R. Stejkozová
Osmé skončily v modrém minivolejbalu 

V. Buňatová s K. Píškovou (zleva)

B. Najbrtová, A. Salivarová. Na 5. místě 
skončilo družstvo Světlé M. Prášková, 
A. Nováková, na 6. místě byla další svě-
telská dvojice A. Vavrochová, V. Vellinga 
a 7. v pořadí skončily domácí M. Prášková, 

Florbalové dorostenky hrají ligu

Florbalová liga dorostenek se ve své 
první části hraje ve skupinách podle re-
gionů a nejlepší družstva skupin postou-
pí na mistrovství republiky. Dorostenky 
oddílu Sklo Bohemia Světlá n. S. hrají 
skupinu Kraj Vysočina + Jihočeský kraj. 
V předcházející sezoně svoji skupinu 
suverénně vyhrály a následně na mist-

rovství republiky skončily na 4. místě. 
Z úspěšného družstva odešlo kvůli věku 
sedm hráček včetně spolehlivé brankářky, 
muselo tedy dojít ke značné obměně kád-
ru. Trenér Tomáš Rosecký k tomu dodá-
vá: „Máme nyní velmi mladý tým, z těch 
zkušených zůstaly pouze Kohoutová s Či-
hákovou, takže tu je obrovská perspektiva. 

Objevili jsme dvě šikovné brankářky a ty 
se pravidelně střídají.“

A jak si jeho svěřenkyně vedou v sou-
těži? Po osmi odehraných utkáních byly 
na čtvrtém místě osmičlenné tabulky s 18 
body za 6 vítězství a 2 prohry, ale druž-
stva na druhém a třetím místě měla o zá-
pas více a pouze o jeden bod byla lepší než 
děvčata ze Světlé. 

Bodové zisky první čtveřice napovída-
jí, jak je soutěž vyrovnaná. 1. FbK Tábor 
8 zápasů, 20 bodů, 2. FBŠ Jihlava 9/19 b, 
3.  BC UNITED České Budějovice 9/19 b, 
4. Sklo Bohemia Světlá n. S. 8/18 b, 5. FBC 
Štíři České Budějovice 8/12 b. Příští utkání 
odehrají světelské florbalistky až 12. ledna 
2014 v hale v Ledči n. S., kde našly svůj 
azyl a tam hrají svá domácí utkání. Kádr 
družstva dorostenek Sklo Bohemia Svět-
lá n. S. má složení: brankářky M. Titzová 
a A. Sadílková, v poli nastupují N. Dole-
žalová, N. Slavíková, K. Poláková, I. Ko-
houtová, V. Císařová, L. Franclová, K. Sla-
bíková, A. Kratochvílová, T. Kolouchová, 
D. Bártová, T. Kořínková, L. Čiháková, 
K. Kukeňová, K. Císařová a A. Matušková.

Text: jiv 
Foto: Martina Olišarová
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Úspěšné volejbalové žákyně

finálové. Sem postoupí první dvě druž-
stva z každé základní skupiny a skupiny 
o další umístění. Mladší žákyně Světlé 
jsou po vánoční přestávce zatím na tře-
tím místě skupiny Západ, ale pořadí ve 
skupině je zkresleno. Vedoucí družstvo 
Sokola Bedřichov a druhý Tatran Čer-
vená Řečice mají shodně odehraných 18 
utkání a volejbalistky Světlé pouze 15. 

Aktuální pořadí a bodové zisky trojice 
družstev bojujících o postup do finálové 
skupiny: 

1. Sokol Bedřichov 15 vítězství / 3 pro-
hry, 41 bodů. 2. Tatran Červená Řečice 

11/7, 36 bodů. 3. TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. 11/4, 31 bodů. Ještě lépe je na tom 
po 15 utkáních družstvo starších žákyň. 
Na kontě mají 14 vítězství a pouze 1 
prohru, což znamená zasloužené vedení 
v průběžné tabulce skupiny Západ KP se 
ziskem 42 bodů. 

Pořadí na prvních třech místech tabul-
ky po vánoční přestávce: 1. TJ Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. 14/1, 42 bodů. 2. So-
kol Bedřichov 9/6, 27 bodů. 3. Jiskra 
Humpolec 6/9, 17 bodů.

Text: jiv
Foto: Jaroslava Holoubková

Mladší žákyně zleva: Kořánová, Jiříková, Vellinga, Boudníková, Dejmalová, Surovcová, 
Kukeňová, Vavrochová

Starší žákyně (stojící zleva): Přichystalová, V. Semerádová, Kubíčková, Myšičková. 
V pokleku zleva: Hrstková, Š. Semerádová, Remarová

Dobře si opět vedou v soutěžích kraj-
ského přeboru Vysočiny družstva mlad-
ších i starších žákyň volejbalového oddí-
lu TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. Krajský 
přebor žákyň obou kategorií se nejprve 
hraje ve dvou základních skupinách a te-
prve po odehrání třiceti utkání u mlad-
ších a čtyřiadvaceti utkání u starších 
žákyň se soutěže rozdělí na skupiny 

Pěšinky,  
to není pouze hokej

V I. patře Sportovního centra Pěšinky 
najdeme vedle různých kluboven a her-
ny stolních tenistů též dveře, u kterých 
je štítek MÍSTNOST PRO MAMINKY 
S DĚTMI. Původním záměrem bylo, že 

tato místnost bude sloužit především 
těm maminkám s malými dětmi, jejichž 
starší ratolesti budou například na ho-
kejovém tréninku nebo na pingpongu. 
Takových maminek zatím příliš není, 
ale zmíněná místnost rozhodně nezeje 
prázdnotou. 

Našla se parta maminek, která s ra-
dostí využívá azylu v Pěšinkách. Jedna 
z maminek to vysvětlila: „Při návštěvě 
zimního stadionu jsme jednou dosta-
li v recepci nabídku, že je zde zařízená 
místnost pro maminky s dětmi, kterou 
můžeme využívat. Tak jsme se toho chyt-
li a chodíme sem s našimi mrňaty docela 
pravidelně, většinou jednou týdně, ze-
jména když venku podzimní počasí za 
nic nestojí. Jsme za to rády a moc se nám 
tu líbí.“

Text a foto: jiv
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Turistika

DP Za posledním puchýřem
Ve dnech 15. – 17. listopadu se 

v Humpolci konal 42. ročník dálkové-
ho pochodu Za posledním puchýřem, 
akce pořádané k symbolickému ukon-
čení turistické sezony. Z pověření sekce 

pěší turistiky PR KČT ji pořádaly Ob-
last KČT Vysočina a odbor KČT TOM 
Šlápoty Hněvkovice u Humpolce. Ke 
zdárnému průběhu přispěli i světelští 
turisté, jmenovitě předseda odboru Ja-
roslav Mikeš, který se zasloužil o zís-
kání dvou sponzorů, a jednatel Jaroslav 
Vála, který zorganizoval jeden z pěti 
pátečních autobusových zájezdů.

Zájezdu na Ledečsko a Světelsko se 
zúčastnilo 47 předem přihlášených zá-
jemců z různých koutů republiky (dva 
turisté byli z Německa). V bohatém 
programu byl výstup na rozhlednu Boh-
danka, exkurze v bohdanečské palírně, 
návštěva v Huti Jakub Tasicích, koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, 
vycházka ke geografickému středu Čes-

ké republiky a nakonec prohlídka stře-
dověkého podzemí a sklárny Crystalite 
Bohemia ve Světlé nad Sázavou. 

Večer se v humpoleckém kině konal 
slavnostní galavečer, na němž krátce 
promluvili Mgr. Marie Vincencová, 
předsedkyně oblasti KČT Vysočina, 

Ing. Jaroslav Šlechta, místopředseda 
předsednictva KČT, PhDr. Jan Stráský, 
předseda předsednictva KČT, Ing. Jan 
Havelka, čestný předseda, Mgr. Jiří Ku-
čera, starosta Humpolce a Peter Perha-
la, předseda Klubu slovenských turistů. 
Po oficiálních proslovech následoval 
komponovaný program žáků Základ-
ní umělecké školy Gustava Mahlera 
v Humpolci, složený z vystoupení de-
chového orchestru mladých hudebníků 
a pěveckých nadějí, doplněný nápadi-
tými tanečními vstupy. Zaplněný sál se 
bavil a po posledním vystoupení ocenil 
výkony talentovaných žáků neutichají-
cím potleskem, a vyžádal si tak alespoň 
jeden přídavek. 

Na sobotu pořadatelé připravili čtyři 
pěší trasy od 14 do 50 kilometrů. Ty delší 
vedly kolem tří přehrad – Trnávky, Malé 
a Sedlické. Turisté měli možnost prohléd-
nout si klášter v Želivi a mimořádně také 
značně zchátralý zámek v Červené Ře-
čici. Na kratších trasách navštívili zříce-
ninu hradu Orlík, v samotném Humpolci 
mohli vystoupit na věž kostela, navštívit 
Muzeum Aleše Hrdličky a Hliníkárium. 
Velký zájem byl také o exkurzi do Rodin-
ného pivovaru Bernard.

Monika Sobotková opět 
v reprezentaci

Čtrnáctiletá hokejová brankářka druž-
stva starších žáků HC Světlá n. S./HC 
Ledeč n. S. Monika Sobotková se zú-
častnila v polovině prosince přátelského 
dvojutkání dívčí reprezentace do 15 let 
s reprezentantkami Německa v Roud-
nici nad Labem. České hokejistky obě 
utkání jasně vyhrály, to první 6:0 a v tom 
druhém, ve kterém byla v brance české 
reprezentace Monika Sobotková, zvítě-
zily 6:1.

Text a foto: jiv

Turisté v Huti Jakub

Kromě toho byly připraveny cyklo-
trasy 20, 30 a 60 km a mezi desátou ho-
dinou a jednou vyrazili rodiče s dětmi 
do Pohádkové lesa, který končil na hra-
dě Orlík. Počasí turistům přálo, svítilo 
sluníčko a teplota se vyšplhala nad de-
set stupňů. Večer se konaly dvě Puchý-
řovské zábavy – v Kejžlici a v Jiřicích, 
jichž se zúčastnilo na šest set turistů.

V neděli pořadatelé pozvali účastníky 
akce do slavnostního průvodu městem, 
který za doprovodu koňských spřeže-
ní, mažoretek a dechového souboru 
mladých putoval z Horního náměstí na 
jezdecké závodiště Zlaté podkovy, kde 
se konala slavnostní Hubertova jízda 
a o dvanácté hodině byl Poslední pu-
chýř slavnostně ukončen.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Novoroční přání
Vážení spoluobčané, naši členové, 
přátelé a sympatizanti,
ZO KSČM ve Světlé n. S. a komunisté z oko-

lí Vám přejí do nového roku především zdraví 
a odhodlání čelit všem případným obtížím. Če-
lit jim můžeme jen ve vzájemné solidaritě. 

Současně s přáním všeho dobrého Vám děku-
jeme za důvěru, kterou jste nám v roce 2013 pro-
jevili podporou našich kandidátů v předčasných 
volbách a účastí na našich akcích. 

Do roku 2014 vykročme společně s úsilím 
o dosažení lepších časů, než byly ty současné 
a minulé.

Výbor ZO KSČM Světlá n. S.

Uspořádáním koncertu Těšíme se na Vánoce při-
pravilo kulturní oddělení KyTICe v podvečerním čase 
20. prosince malé pozastavení se v předvánočním shonu. 
Přítomnému publiku se představili mezzosopranistka 
Pavla Švestková, flétnista Jan Riedlbauch a kytarista 
Miloslav Klaus. 

Text a foto: Z. Horní
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