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Úvodní slovo
Milí	Světeláci,	dámy	a pánové,

je	tu	už	druhý	měsíc	nového	roku.	Vánoční	ozdoby	zmizely	
jak	z domácností,	tak	z náměstí,	strom	byl	rozřezán	a dřevo	
bylo	vráceno	majiteli.	Pomalu	si	už	zvykáme	na	psaní	data	
s  dvacítkou	 na	 konci.	 Jedno	 známé	 pořekadlo	 říká:	 „Únor 
bílý, pole sílí.“	Když	píšu	tyto	řádky,	tak	stále	doufám,	že	nás	
zima	 ještě	obdaruje	alespoň	trochou	sněhu,	aby	si	hlavně	
děti	mohly	užít	bobování,	 lyžování	a  třeba	 i postavily	 sně-
huláka.

Únor	je	také	měsícem,	kdy	mají	rada	a zastupitelstvo	hlav-
ní	úkol	–	projednat	a schválit	rozpočet	města	na	rok	2020.	

V  roce	2019	dosáhly	výdaje	města	k 300	milionům	Kč.	Dá	
se	předpokládat,	 že	v  letošním	roce	budou	výdaje	obdob-
né.	 Chystáme	 revitalizaci	 náměstí,	 opravu	 fasády	 a  výmě-
nu	oken	v základní	škole	v Komenského	ulici,	rekonstrukci	
osvětlení	 nad	 ledovou	 plochou	 v  Pěšinkách,	 rekonstrukci	
kuchyně	v mateřské	škole	Na	Sídlišti,	rekonstrukci	Městské	
restaurace	a mnoho	dalšího.

Těším	se,	 jak	naše	město	zase	o kus	vylepšíme	a uděláme	
hezčím	pro	život.

Přeji	vám	všem	krásný	poslední	zimní	měsíc.

Jan Tourek, starosta města

Z radniceZ radnice

V pondělí 16. 12. 2019 proběhlo 28. jednání rady města, kde 
se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Byl schválen termín konání Svatováclavské pouti, a to v ter-

mínu od 25. do 28. září 2020. Vzhledem ke státnímu svát-
ku (28. 9.), který v letošním roce připadá na pondělí, bude 
i provoz atrakcí prodloužen do pondělního dne. Stánkový 
prodej bude probíhat do neděle 27. 9. 2020.

 2) Bylo schváleno přidělení městského bytu 1+2 v Čapkově 
ulici paní J. Č.

 3) Šachovému klubu Světlá nad Sázavou, z. s., bude zapůjče-
na vnitřní klubovna č. 212 v objektu Sportovního zaříze-
ní města Světlá nad Sázavou, s. r. o., Pěšinky 971, 582 91 
Světlá nad Sázavou, za cenu 700 Kč/měsíc včetně DPH.

 4) Po zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 724/209 
v k. ú. Světlá nad Sázavou o výměře 25 m2 na úřední des-
ce MěÚ Světlá nad Sázavou projevila zájem o pronájem 
paní M. J. jako jediná. Byl tedy schválen pronájem pozem-
ku s účinností od 1. 1. 2020 za cenu nájemného ve výši 
200 Kč/ rok.

 5) Základní škola v Komenského ulici obdrží fi nanční dar od 
soukromého dárce, pana M. H., ve výši 100 000 Kč, který 
je určen pro nákup 3D interaktivní obrazovky a dále na 
sportovní dresy pro sportovní soutěže.

V pondělí 23. 12. 2019 proběhlo 29. jednání rady města, kde 
se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Bylo schváleno poskytnutí fi nančního daru ve výši 

20 000 Kč volejbalovému oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou na pokrytí nákladů spojených s pořádáním 
čtvrtfi nálového utkání Českého poháru ve volejbalu mužů.

Ve středu 11. 12. 2019 proběhlo 9. zasedání zastupitelstva 
města, kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Bylo schváleno navýšení poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

Z jednání rady a zastupitelstva města

ňování komunálních odpadů. Pro rok 2020 byl stanoven 
poplatek ve výši 600 Kč na jednoho obyvatele. V letech 
2010–2012 činil poplatek 492 Kč, od roku 2013 po dobu 
7 let se poplatek ustálil na 540 Kč za osobu. Výpočet výše 
poplatku na rok 2020 vychází podle zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích z údajů na rok 2018, kdy skuteč-
né náklady vynaložené městem na jednoho občana čini-
ly 1 433 Kč. Rozdíl mezi poplatkem skutečným a stanove-
ným na zastupitelstvu hradí město ze svého rozpočtu.

 2) Bylo schváleno znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 
o místním poplatku ze psů.

 3) Byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity.

 4) Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde sazba 
poplatku za užívání veřejného prostranství pro reklamní 
akce činí 10 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý 
den užívání veřejného prostranství.

 5) Byl schválen prodej 20 ks nepotřebných zvonových kontej-
nerů na plast společnosti HBH odpady, s. r. o., Havlíčkův 
Brod, za celkovou cenu 70 180 Kč

 6) Pan P. N. podal žádost o pomoc při zaplavování pozemků 
p. č. 55 a 292/2 v k. ú. Dolní Bohušice dešťovou vodou 
a splašky. Jeho žádost byla vzata na vědomí a byly odsou-
hlaseny závěry pro zajištění pomoci.

 7) V rámci pomoci Lyžařskému spolku Kadlečák se město 
rozhodlo do svého vlastnictví získat pozemek p. č. 136/8 
v k. ú. Benetice, který je využíván jako horní část sjez-
dovky. Pozemek je v majetku Lesů České republiky, s. p., 
a spolu s pozemky p. č. 26/12 a 26/22 v k. ú. Leštinka 
u Světlé nad Sázavou bude směněn za pozemek p. č. 285/4 
v k. ú. Horní Dlužiny, který je v majetku města.

 8) Byl schválen prodej pozemku p. č. 16 o výměře 169 m2 
v k. ú. Opatovice u Světlé n. S. za cenu 20 449 Kč vč. DPH 
manželům L. B. a B. B.
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▶  9) Byl schválen prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 679/9 
o výměře 130 m2 a parc. č. 679/10 o výměře 70 m2 
v k. ú. Dolní Březinka za cenu 24 200 Kč paní L. Č.

 10) Byl schválen prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 311/9 
o výměře 36 m2 a parc. č. 311/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Be-
netice u Světlé nad Sázavou za cenu 5 203 Kč manželům 
J. R. a A. R.

 11) Byl schválen prodej pozemku parc. č. 837/25 o výměře 
97 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou za cenu 23 474 Kč.

 12) Bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2020.
 13) Byl schválen návrh 1. části rozpočtu města, 2. oblast – vý-

stavba, správa a údržba, na rok 2020 ve výši 50 milionů Kč.
 14) Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-

2022, který je zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
 15) Zastupitelstvo města bude v roce 2020 jednat v těchto ter-

mínech: 29. 1., 26. 2. (projednání rozpočtu města), 29. 4., 
24. 6., 23. 9. a 9. 12.

Jan Tourek, starosta města

1) Vážení občané, pro upřesnění uvádíme: v současné 
chvíli probíhají jednání s paní doktorkou, která projevila 
zájem nám pomoci s problémem nedostatku zubních lékařů 
v našem městě. Jakmile se doladí všechny podmínky a sta-
noví datum spuštění registrace nových klientů, uveřejníme 
tyto informace všemi dostupnými prostředky.

2) V termínu od 17. 2. do 21. 2. 2020 dojde na železničních 
přejezdech ve Světlé nad Sázavou v ulicích Komenského a Čap-
kova k vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení z čin-
nosti. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při přechá-
zení a přejíždění obou dotčených míst.

3) Od 13. ledna 2020 došlo ke změně v jízdních řádech auto-
busových linek č. 350320 Humpolec – Světlá n. S. a č. 350350 
Humpolec – Kejžlice. Důvodem změn bylo zajištění přestupů. 
Situaci vysvětluje Ing. Ludmila Blahoudková z odboru dopra-
vy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina: 

„Na spoji linky 350350/7 dochází k posunu o mínus 5 minut, 
odjezd z Humpolce, aut. nádr., nově již v 6:17 místo v 6:22, 
příjezd do Kejžlice je 6:33. Autobus pokračuje jako spoj linky 
350350/10 hned v 6:35, příjezd zpět do Humpolce, aut. nádr., je 
tedy 6:58. Důvodem tohoto posunu je zajištění přestupu směr 
Jihlava spojem linky 760740/2. Přestup směr Pelhřimov je za-
jištěn linkou 350950/7 společností ČAD Blansko, a. s.

Na spoji linky 350350/19 došlo k posunu o plus 13 minut, od-
jezd z Humpolce, aut. nádr., nově v 14:18 místo v 14:05, příjezd 
do Kejžlice je tedy 14:40. Autobus pokračuje jako spoj linky 
350350/18, odjezd z Kejžlice v 14:41, dojezd do Humpolce je 
nově v 14:58. Důvodem tohoto posunu je zajištění přestupu od 
Pelhřimova 350030/21 a od Jihlavy 760410/27.

Na spoji linky 350320/6 dochází k posunu o mínus 10 minut, 
odjezd ze Světlé nad Sázavou, žel. st., nově již v 6:15 místo 6:25, 
příjezd do Humpolce, aut. nádr., je v 7:00. Důvodem změny je 
zajištění přestupu v 7:03 směr Jihlava spojem linky 760740/2“.

4) Kraj Vysočina se chystá ocenit nejlepší sportovce a ko-
lektivy, kteří v roce 2019 dosáhli významných sportovních 
výkonů minimálně na republikové úrovni. Od 6. do 31. led-
na 2020 mohly jednotlivé sportovní svazy, kluby a organiza-
ce nominovat své svěřence v 7 kategoriích. Od 6. února 2020 
bude na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/sportovec 
spuštěna elektronická anketa, která potrvá do 6. března 2020. 
Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kra-
je Vysočina naplánovali organizátoři na 9. dubna 2020 v Jih-
lavě.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

co se děje

upozornění

informace Finančního úřadu pro kraj vysočina

poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Oznamujeme	 občanům,	 že	 poplatky	 za	 komunální	 odpad	
pro	 letošní	 rok	ve	výši	600	Kč	 za	osobu	platí	 každý	občan	
(včetně	dětí,	důchodců,	studentů),	který	je	přihlášen	k trva-
lému	pobytu	ve	Světlé	nad	Sázavou	nebo	v místních	částech.	
Majitelé	 chat	 a	 rekreačních	 chalup	 hradí	 poplatek	 ve	 výši	
600	Kč	za	každou	stavbu	určenou	k individuální	rekreaci.	Po-
platek	je	splatný	dle	vyhlášky	města	Světlá	nad	Sázavou	do	
31. 3.	2020	a	lze	ho	hradit	v hotovosti	nebo	platební	kartou	
v  pokladně	Městského	 úřadu	 ve	 Světlé	 nad	 Sázavou,	 dále	

bankovním	 převodem	 na	 číslo	 účtu:	 19-0002621521/0100,	
variabilní	symbol	je	nutné	uvést	–	jedná	se	o	symbol	poplat-
níka.	Upozorňujeme	občany,	že	za	včas	nezaplacený	popla-
tek	vyhláška	ukládá	vyměřovat	penále.

poplatek ze psů pro rok 2020

Oznamujeme	 držitelům	 psů,	 že	 dle	 vyhlášky	 o	 místních	
poplatcích	mají	povinnost	zaplatit	poplatek	do	30. 6.	2020.	
Dále	je	velmi	důležité	všechny	změny,	týkající	se	nároku	na	
osvobození	platby,	či	týkající	se	držení	psa,	ohlásit	do	15	dnů	
od	nastalé	skutečnosti	na	pokladně	městského	úřadu.

Finanční	úřad	pro	Kraj	Vysočina,	Územní	pracoviště	v Havlíč-
kově	Brodě	oznamuje,	že	bude	v měsíci	březnu	zajišťovat	vý-
běr	daňových	přiznání	k dani	z příjmů	fyzických	osob	též	na	
Městském	úřadu	ve	Světlé	nad	Sázavou,	ve	velké	zasedací	
místnosti	ve	dnech:

úterý 10. 3. 2020 a 17. 3. 2020 
v čase 8.00–11.30 a 12.00–15.00 hodin

Bližší	 informace	 lze	 získat	 přímo	na	ÚzP	 v Havl.	 Brodě	 na	
tel.	č. 569	474	330	nebo	569	474	120.

Tiskopisy	 jsou	k vyzvednutí	na	fi	nančních	úřadech.	Tiskopi-
sy	k dani	z příjmů	fyzických	osob	budou	rovněž	v omezené	
míře	k dispozici	i na	Městském	úřadu	ve	Světlé	nad	Sázavou.

Kompletní	databáze	daňových	tiskopisů	 je	přístupná	na	 in-
ternetových	 stránkách	 české	 daňové	 správy:	 www.fi	nanc-
nisprava.cz
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Je příjemnou tradicí, že město Světlá nad Sázavou každoročně 
slavnostně vítá své nové občánky. Ani v letošním roce tomu nebu-
de jinak. První letošní vítání je naplánováno již na středu 12. úno-
ra 2020 od 14.30 hod v obřadní síni městského úřadu.

V minulosti novopečení rodiče dostávali pozvánku na vítání au-
tomaticky. Nyní, vlivem zákona o zpracování osobních údajů, je 
třeba svůj zájem o účast dát najevo vyplněním žádosti, která je 
k dispozici na webových stránkách města www.svetlans.cz v sekci 

Nejčastěji hledáte nebo na odboru správním, školství a živnosten-
ském v kanceláři č. 211. Vyplněnou přihlášku je zapotřebí následně 
doručit na podatelnu MěÚ nebo ji odevzdat přímo na odbor správ-
ní, školství a živnostenský. Vítají se děti ve věku od šesti týdnů až 
do přibližně devíti měsíců, které mají trvalý pobyt od narození ve 
Světlé nad Sázavou a jejich místních částech (Benetice, Dolní Bře-
zinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, 
Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovi-
ce, Závidkovice, Žebrákov). Vítání se pořádá zpravidla čtyřikrát 
do roka, a to v únoru, květnu, září a listopadu. Rodiče, kteří pro-
jevili zájem nechat své dítko přivítat mezi občany města, obdrží 
pozvánku zhruba jeden až dva týdny před konáním obřadu. I v le-
tošním roce jsou připraveny pro miminka krásné dárky – hrací 
deka, dětská jídelní sada, příbory, plyšová hračka a nahřívací pol-
štářek s krtečkem. Maminky obdrží od zastupitele města květinu 
a pamětní list. Zhruba po čtrnácti dnech od slavnostního uvítání 
bude možné vyzvednout fotografi e, a to rovněž v kanceláři č. 211.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí
Ing. Vlasta Königerová, OSŠaŽ

vítání občánků v roce 2020

Počet obyvatel k 31. 12. 2019… 6 350
Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži Ženy
Benetice 19 10 9
Dolní Březinka 220 107 113
Dolní Dlužiny 16 7 9
Horní Březinka 76 41 35
Horní Dlužiny 37 22 15
Josefodol 127 65 62
Kochánov 55 22 33
Leštinka 39 21 18
Lipnička 112 56 56
Mrzkovice 145 71 74
Opatovice 50 25 25
Radostovice 60 29 31
Světlá nad Sázavou 5 263 2 587 2 676
Závidkovice 102 50 52
Žebrákov 29 15 14
Celkem 6 350 3 128 3 222

 
Průměrný věk podle částí obce ke dni 31. 12. 2019

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži Ženy
Benetice 51,80 42,22 62,45
Dolní Březinka 46,79 46,24 47,30
Dolní Dlužiny 58,49 52,73 62,98
Horní Březinka 35,13 33,18 37,40
Horní Dlužiny 41,03 38,22 45,16
Josefodol 47,24 43,46 51,21
Kochánov 47,10 47,77 46,65

Leštinka 43,00 46,90 38,44
Lipnička 41,85 44,19 39,51
Mrzkovice 41,86 42,88 40,89
Opatovice 38,95 39,53 38,37
Radostovice 49,23 49,48 48,99
Světlá nad Sázavou 45,34 43,88 46,74
Závidkovice 43,81 44,51 43,15
Žebrákov 51,59 45,56 58,06
Celkem 45,18 43,86 46,47

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2019

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži Ženy
0–6 369 175 194
7–18 663 335 328
19–30 755 405 350
31–40 819 442 377
41–50 996 518 478
51–60 851 407 444
61–70 1 112 543 569
71–80 543 238 305
81–90 209 58 151
91–100 32 6 26
101 a více 1 1 0
Celkem 6 350 3 128 3 222

V roce 2019 se narodilo 51 dětí, z toho 29 mužů a 22 žen, 
a zemřelo 82 osob, z toho 35 mužů a 47 žen. Sňatků bylo uza-
vřeno celkem 54. Průměrný věk v našem městě je 45,18 roku. 
Nejstarší občan: 102 let, nejstarší občanka: 96 let.

Eva Pejcharová, matrikářka

statistika obyvatel světlé nad sázavou k 1. lednu 2020
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Ve čtvrtek 20. února 2020 jsou občané města srdečně zváni do 
kinosálu Společenského domu, kde budou od 17 hodin slavnostně 
oceněni nejlepší sportovci Světlé nad Sázavou za rok 2019. 

Každým rokem jsou k slavnostnímu aktu přizvány i známé 
osobnosti. Pro letošní rok přijali pozvání Horst Siegel (čtyřná-
sobný král střelců české fotbalové ligy, celkem 176 ligových gólů) 
a Ladislav Vízek (držitel zlaté olympijské medaile z roku 1980, 

bronzové medaile z ME 1980 a účastník MS 1982, člen ligových 
kanonýrů), kteří spolu s místostarostou města Josefem Hnikem 
předají ceny hned v několika kategoriích. 

Oceněni budou 3 jednotlivci z řad dospělých, 3 jednotlivci za 
mládež, 3 trenéři, 2 osobnosti, které nesou zásluhy za rozvoj spor-
tu, a 3 nejlepší sportovní kolektivy.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

ocenění nejlepších sportovců roku 2019

poděkování sponzorům

Vedení	města	Světlá	nad	Sázavou	touto	cestou	děkuje	všem	
níže	 uvedeným	 sponzorům,	 kteří	 se	 svými	 fi	nančními	 pří-
spěvky	podíleli	na	konaní	tradičního	novoročního	ohňostro-
je	dne	1. 1.	2020.

Dárci:

•	 Tost.cz,	s.	r.	o.,	Ledeč	n.	S.

•	 JUDr.	Lubomír	Málek,	Havl.	Brod

•	 ADORES	centrum	pojištění,	s.	r.	o.,	Humpolec

•	 Robert	Benda,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 Elektro	Dvořák,	Světlá	n.	S.

•	 Pneuservis	Ing.	Milan	Šmíd,	Světlá	n.	S.

•	 JOCHOVO,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 Bui	Linh	Cam	–	Lukas	EL,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 AR-KOVO,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 mbcomp	IT,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 Eva	Huderová,	Služátky

•	 Pham	Ngoc	Han	–	Simhan	Centre	Star,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

•	 EVOS-HYDRO,	s.	r.	o.,	Ledeč	n.	S.

•	 JUDr.	Jarmila	Endrlová,	Havl.	Brod

•	 JAHAMI	BOHEMIA,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.

Jan Tourek, starosta města
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Jedním z projektů, které v letošním roce město chystá, je vý-
sadba stromů v lokalitě sídliště Na Bradle.

V současné chvíli zažádal odbor majetku, investic a regionál-
ního rozvoje o dotaci ministerstva životního prostředí z Národ-
ního programu Životní prostředí. V případě získání dotace bude 
celý projekt realizován najednou – touto cestou bychom také rádi 
pozvali všechny občany, kteří budou chtít přiložit ruku k dílu. 
Přijďte si zasadit „svůj strom“ – termín konání bude v předsti-
hu zveřejněn. Pokud bychom v žádosti o dotaci nebyli úspěšní, 
rozdělí se projekt do několika etap v průběhu následujících let.

Cílem navržených výsadeb je zlepšit funkční stav zeleně 
na sídlišti doplněním prostorově a druhově vhodných stromů, 
které zajistí novou generaci dřevin a které přispějí k výrazné-

mu zlepšení mikroklimatu sídliště. Stávající zeleň v lokalitě je 
málo věkově rozrůzněná, chybí zde nové výsadby, které by za-
jistily kontinuální životnost stromového patra. V západní části 
sídliště mezi dlouhými panelovými domy je výrazný nedosta-
tek stromů, které by zde mírnily tepelné a vlhkostní výkyvy 
v průběhu roku. Nové stromy přispějí i ke snížení větrnosti 
a prašnosti lokality. Při návrhu stromů byla snaha nezpůsobit 
zastínění bytů, tj. v blízkosti domů byly voleny spíše menší 
druhy stromů. Druhy dřevin byly voleny domácí (pouze u třeš-
ně ptačí byl zvolen plnokvětý kultivar Plena, který neplodí a ne-
znečisťuje okolí opadem plodů). Zvolené druhy jsou vhodné do 
daného vegetačního stupně i do předpokládaných stanovištních 
podmínek. Výsadbou domácích druhů stromů dojde vytvoření 

výsadba stromů na sídlišti na bradle
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Ve dnech 6.–19. dubna 2020 se uskuteční úklid prostranství 
u silnic Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina v rám-
ci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Účastníci se mohou na akci přihlásit do 29. 2. 2020 prostřed-
nictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách 
kraje www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Další možností přihlá-
šení je nahlásit se na MěÚ Světlá n. S., odbor životního prostředí, 

u paní Gögeové (tel.č. 569 496 644) v termínu do 15. 2. 2020. Od-
bor životního prostředí následně provede hromadné přihlášení 
na krajském úřadu.

Začátkem dubna budou pro účastníky akce k dispozici pytle 
na odpadky na pokladně Městského úřadu ve Světlé n. S. v úřed-
ních hodinách.

Jitka Gögeová, DiS., referentka odboru životního prostředí

Čistá vysočina 2020

podmínek pro volně žijící menší živočichy a zároveň ke zkva-
litnění veřejného prostoru. Stromy mají schopnost město ochla-
zovat, a tak zmírňovat efekt tzv. městského tepelného ostrova, 
díky kterému má městská zástavba výrazně vyšší teploty než 
okolní krajina. Stromy zadržují vodu a zlepšují kvalitu (čistotu) 
ovzduší, které současně zvlhčují. Všechny stromy budou vy-
sázené do stávajících ploch trávníku a budou dodány ve formě 

„alejových stromů“ se zapěstovaným kmenem a korunkou nasa-
zenou ve výšce min. 2,2 m.

Celkem je v zájmovém území navržena výsadba 40 ks stro-
mů. Převážná většina stromů bude soustředěna v západní 
polovině sídliště, tj. ohybu ulice Na Bradle mezi panelovými 
domy. Navržena je zde alej z 8 ks okrasných plnokvětých třešní. 
V okolí stávajícího dětského hřiště jsou navrženy nepravidelné 
výsadby stromů tak, aby doplnily stávající zeleň. Navrženo je 
zde 13 ks javorů (babyky, mléče a kleny), 3 lípy a 1 dub. U ma-
lého hřiště na jihozápadě území jsou navrženy 3 okrasné třešně. 
Část výsadeb je navržena i ve východní části sídliště, tj. u ul. 
U Rybníčků. Na jihu území u skateparku je navržena kratší alej 
z javorů mléčů (6 ks). Mezi ulicí U Rybníčků a pečovatelským 
domem je navržena jedna okrasná třešeň. V severní části úze-
mí jsou podél ulice navrženy jako dosadba stávajících porostů 
u rybníků tři lípy a dvě olše.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

V pondělí 27. ledna 2020 při příležitosti mezinárodního 
Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 

proti lidskosti položili místostarosta Josef Hnik a tajemník 
MěÚ Jiří Moučka kytici k památní desce na přední stěně 
městského úřadu a uctili tak památku mj. i občanů Světlé 

n. S. a přilehlých obcí, kteří byli násilně odvlečeni 
do koncentračních táborů.
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Z historie
Ani třicetiletá válka (1618–1648) se bez účasti Trčků neo-

bešla. V té době z kdysi rozvětveného rodu žil již pouze Jan 
Rudolf (1557–1634) se svou manželkou a dětmi. Po bělohorské 
porážce stavovského povstání se tato tradičně kališnická rodina 
vrátila do lůna katolické církve a byla proto ušetřena konfi ska-
cí. Starší Rudolfův syn Adam Erdman (1599–1634) se v srpnu 
1627 oženil s Maxmiliánou Harrachovou, a stal se tak švagrem 
císařského generála Albrechta z Valdštejna a zeťem Karla z Ha-
rrachu1. To mu velice pomáhalo v jeho rychlé vojenské kariéře. 
V roce 1630 obdržel plukovnický patent a o rok později sbírá 
v Hradeckém kraji deset praporců pro svůj pěší pluk, který se 
pak zúčastnil řady bitev hlavně se Švédy a Sasy.

Již v listopadu 1633 byl povýšen na polního podmaršálka2 
a pověřen funkcí zástupce velitele při nezdařeném pokusu 
o vpád do Bavor. O rok později se stává generálem jízdy. To už 
ale bylo v době, kdy se nad jeho dalším osudem začíná smrákat. 
Jako důvěrník Albrechta z Valdštejna byl zasvěcen do jeho taj-
ných jednání s představiteli české nekatolické emigrace i dal-
šími nepřáteli císaře. Např. na jaře 1633 jednal Valdštejnovým 
jménem s velitelem saské protestanské armády Janem Jiřím 
Arnimem. Zúčastňoval se i většiny tajných jednání s emisary 
Švédů.

Na začátku roku 1634 se stalo Valdštejnovo postavení ne-
udržitelným. Pokoušel se sice zavázat si císařské plukovníky 
zvláštní přísahou, ale ti až na výjimky poslouchali příkazy cí-
saři věrných generálů. Valdštejn s malým doprovodem míří ze 
země. K jeho věrným už patřili jen generálové Kristian Ilov 
(1585–1634) a Trčka a sekretář rytmistr Dr. Neumann. Ironií je, 

že vojenským doprovodem prchajícího Valdštejna byl hlavně 
Trčkův pluk. Jednalo se však o jiný, než ten naverbovaný v roce 
1631. Tento byl naverbován ve Skotsku a velel mu plukovník 
Gordon, jehož zástupcem byl podplukovník Leslie. Oni dva 
a plukovník dragounů3 Butler naplánovali vraždu Valdštejna 
a jeho důvěrníků. K té došlo 25. února 1634 v Chebu.

Při hostině na chebském hradě byli jmenovaní Valdštejnovi 
důvěrníci společně s civilistou Vilémem Kinským4 napadeni 
dragouny Butlerova pluku a zabiti. Sám Trčka se bránil svým 
kordem, dokonce mu z kuchyně přispěchal na pomoc jeho slu-
ha, který za to zaplatil životem. Trčka se probil až k hradní brá-
ně, ale tam byl sražen k zemi mušketami dragounů. Zkrvavený 
Trčka žádal o milost, ale Butlerův kapitán Mac Daniel ho pro-
bodl kordem. O čtyři hodiny později probodl kapitán Walter 
Deveroux i Valdštejna.

Místo Trčkova pohřbení bylo dlouho neznámé. Až v listopa-
du 1953 při úpravách bývalého minoritského kláštera ve Stříbře 
pro účely školy a kuchyně byly objeveny lidské kosti. Údajně se 
jednalo o pozůstatky Trčky a Kinského a alespoň něco z nich je 
uloženo v depozitáři tamějšího muzea.

A jaký byl osud Adamova mladšího bratra Viléma Trčky? 
I on po létech prožitých v cizině vstoupil do císařových služeb 
jako plukovník. Sice 20. února 1634 podepsal s jinými přísahu 
Valdštejnovi, ale již za dva dny psal ponížený dopis císaři a pří-
sahal mu bezmeznou věrnost. Zemřel náhle na jaře 1634.

Jejich otec Jan Rudolf se musel dívat na rozpad trčkovské-
ho dominia po jeho konfi skaci, než si ho vzala milosrdná smrt 
v Německém Brodě v září 1634.

světelská vrchnost na válečných polích ii.

Z činnosti městské policie

Městská	 policie	 v  roce	 2019	 řešila	 celkem	 595	 přestup-
ků.	 Z  tohoto	 počtu	 bylo	 na	místě	 řešeno	 v  blokovém	 říze-
ní	 530	 přestupků,	 65	 bylo	 oznámeno	 správním	 orgánům	
k  přijetí	 dalších	 opatření.	 Doručili	 jsme	 17	 písemností	 na	
žádost	ostatních	orgánů.	Ve	dvou	případech	nás	požádaly	
o součinnost	soudy.	Provedli	 jsme	odchyt	17	psů.	Všechny	
se	nám	podařilo	předat	majitelům	a do	útulku	 jsme	nemu-
seli	za	celý	rok	odvézt	žádného	psa.	V odchytovém	zařízení	
k 31. 12. 2019	nebyl	žádný	pes.

Rychlost	 jsme	 v  uplynulém	 roce	 měřili	 šestapadesátkrát.	
Nejvyšší	 naměřená	 rychlost	 na	 povolené	 padesátce	 byla	
velká.	Úseky,	kde	máme	Policií	ČR	schválená	místa	k měření,	
jsou	ulice	Lánecká,	Sázavská,	Komenského	a Nádražní.	Dále	
jsou	to	místní	části	Josefodol,	Lipnička,	Mrzkovice,	Leštinka,	
Radostovice,	Závidkovice	a Dolní	Bohušice.	Máme	uzavřené	
čtyři	 veřejnoprávní	 smlouvy	 s  obcemi	 Kynice,	 Vilémovice,	
Nová	Ves	u  Světlé	 a nově	 s obcí	Pavlov.	V  roce	2019	 jsme	
měřili	 rychlost	vozidel	v obci	Kynice	devětkrát	a v Pavlově	
osmkrát.

Provedli	jsme	7	kontrol,	zda	není	podáván	alkohol	osobám	
mladším	osmnácti	roků.	V osmi	případech	jsme	podali	ozná-
mení	orgánům	péče	o dítě.	Z ulic	v našem	městě	jsme	zařídili	
odstranění	pěti	 vraků	a odstavených	vozidel.	Nařídili	 jsme	
odtah	 jednoho	 vozidla,	 které	 tvořilo	 překážku	 v  silničním	
provozu.	Zjišťovali	jsme	převoz	dvou	osob	na	PZS	v Jihlavě,	
tato	přeprava	byla	 v obou	případech	 zajišťována	ve	 spolu-
práci	s Policií	ČR.	Dále	jsme	jedné	osobě,	která	byla	pod	vli-
vem	alkoholu,	poskytli	první	pomoc	a zařídili	její	převoz	do	
nemocnice	v Havl.	Brodě.	V jednom	případě	jsme	Policii	ČR	
předávali	 řidiče,	 který	měl	 soudem	 vyslovený	 zákaz	 řízení	
motorových	vozidel.

K  příjemnému	 zpestření	 naší	 práce	 patří	 návštěvy	 základ-
ních	škol	v našem	městě,	především	žáků	čtvrtých	a osmých	
tříd,	dále	výuka	dětí	na	dopravním	hřišti	 ve	Světlé	nad	Sá-
zavou.	V tomto	roce	jsme	strávili	příjemné	chvíle	s dětmi	z,	
Rolničky“	a dětské	skupiny,	Letadélko“.

Zdeněk Novák, velitel městské policie
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▶

***
Zkonfi skovaný trčkovský majetek sloužil císaři k placení dlu-

hů, které měl u svých plukovníků a generálů. Světelské panství 
získali Volf Adam hrabe z Pappenheimu, Bruno hrabě z Mans-
feldu a Burian Ladislav hrabě z Valdštejna. Valdštejn vyplatil 
první dva a až do roku 1651 panství náleželo jemu a po jeho 
smrti vdově po něm.

Z těchto tří šlechticů byli dva generály v císařské armádě. 
Volf Adam z Pappenheimu (1618–1647) byl synem mnohem 
známějšího Gottfrieda Heinricha Pappenheima5. V roce 1639 
byl Volf již plukovníkem, později se stal generálem. Osudným 
mu byl souboj s jiným císařským generálem Martinem Max-
miliánem Goltzem, který ho v červnu 1647 zastřelil v Praze na 
Mariánských hradbách. Goltz byl rovněž majitelem části trč-
kovského panství, Golčova Jeníkova, který mu vděčí za jméno.

Mnohem významnějším vojevůdcem byl Ladislav Burian 
z Valdštejna (1591–1649), který na rozdíl od svého slavnější-
ho příbuzného zachoval vždy věrnost císaři. Víme o něm, že 
v roce 1642 měl hodnost nejvyššího strážmistra a verboval ke 
svému pluku 12 praporců pěchoty, pro které v Praze objednal 
vyšití praporů. Jeho pluku velel podplukovník Baltazar Schmi-
dt, který se s Valdštejnovým plukem zúčastnil bitvy u Jankova6, 
byl zajat a vykoupen za 500 říšských tolarů. Několik praporů 
Valdštejnova pluku je dodnes vystaveno jako válečná kořist ve 
válečném muzeu ve Stockholmu.

Již rok předtím ale Burian velel císařským, kteří se marně 
pokoušeli dobýt Olomouc obsazenou Švédy. Jeho pluk se nej-
více vyznamenal při obraně Prahy proti Švédům v roce 1648. 
Šesti praporcům pluku velel stále podplukovník Schmidt, sám 
Valdštejn prý pobýval ve Světlé.

Pro úplnost dodejme, že z rodu Valdštejnů se generálem v cí-
sařské armádě stal ještě Jan Antonín Albrecht Michael (1714–
1781), který to dotáhl na polního podmaršálka.

Z majitelů Světlé, kterých se v následujících letech tolik vy-
střídalo, se vojenské službě věnoval ještě Rudolf z Rabatty. 
Byl nejvyšším strážmistrem a majitelem kyrysnického pluku7. 
Světlou vlastnil mezi roky 1672 a 1679. V seznamu císařských 
generálů Válečného archivu ve Vídni je uveden Michal Rudolf, 
hrabě z Rabatty (1636–1688), který byl v roce 1674 nejvyšším 
strážmistrem, 1681 polním podmaršálkem, 1683 generálem 
jezdectva a rok před smrtí se stal dokonce polním maršálem. 
Žádný jiný Rabatta mezi generály není, bude se tedy jednat 
o majitele Světlé.

***
V roce 1748 koupil konečně Světlou rod, který si ji ponechal 

déle, než několik málo let. Byli to Krakovští z Kolovrat, kteří 
vlastnili Světlou až do roku 1817 a zanechali po sobě v našem 
kraji mnoho dobrého. Příslušníci tohoto rodu se věnovali vo-
jenské službě poměrně často a mnozí to dotáhli hodně vysoko.

Tím, kdo Světlou koupil, byl Filip Nerius Krakovský z Ko-
lovrat (1688–1773). Ten vynikl v dvorských službách, za vlády 
Marie Terezie se stal dokonce nejvyšším purkrabím Českého 
království. Vojenské službě se nevěnoval ani on, ani jeho syn 
a dědic světelského panství Leopold Vilém (1727–1809). I on 
zastával významné civilní úřady. K válečnému úsilí přispěl 
v roce 1809 v době války proti Napoleonovi, když na svém pan-
ství ve Světlé a v Golčově Jeníkově zřídil vojenské nemocnice.

Jeho dva bratři ale ve službách Marie Terezie ztratili to nej-
cennější, co měli, své životy. Oba dva se zúčastnili v sedmileté 
válce8 bitev, které skončily rakouským vítězstvím, ale ani jeden 
z nich triumf vítězů nezažil. Starší z bratrů Filip Krakovský 
(1732–1757) sloužil jako rytmistr některého z kyrysnických 
pluků. Padl v bitvě u Kolína při závěrečném útoku císařské jíz-

dy, který vedl k porážce a všeobecnému ústupu Prusů. Jeho tělo 
bylo převezeno do Světlé nad Sázavou a pohřbeno v místním 
kostele.

Mladší z bratrů František Xaver (1740–1757) zemřel v bitvě 
u Vratislavi. Oba zcela naplnili slova rodového hesla Kolovratů 

„Věrně a stále“.
V habsburských službách dosáhlo generálské hodnosti pět 

dalších Kolovratů Krakovských, příbuzných majitelů Světlé.
Kajetán František Xaver Krakovský z Kolovrat (1689–1769) 

byl v roce 1738 polním zbrojmistrem, o dvacet let později pol-
ním maršálem.

Emanuel Václav Krakovský z Kolovrat (1700–1769) byl ne-
jen velkopřevorem řádu Maltézských rytířů, ale i generálem 
jezdectva a majitelem dragounského pluku9. Zúčastnil se bitvy 
u Kolína, ve které velel jezdectvu levého křídla 1. sledu.

Jan Karel Krakovský z Kolovrat (1748–1816) velel v bitvě 
u Slavkova čtvrté koloně, u Wagramu III. armádnímu sboru. 
V roce 1809 byl povýšen na polního maršála.

Leopold Jan Nepomuk Krakovský z Kolovrat (1804–1863) 
byl pravou rukou maršála Radeckého a sám dosáhl maršálské 
hodnosti.

Theodor Krakovský z Kolovrat (1806–1875) měl v roce 1849 
hodnost generálmajora a na italském bojišti velel pěší brigádě 
II. sboru. O dva roky později byl penzionován.

Poslední šlechtičtí majitelé Světlé, starohrabata ze Salm – 
Reifferscheidtu, se vojenské službě věnovali jen málo, ačkoli 
dědic Světlé Franz Josef (1819–1887) v armádě sloužil a dotáhl 
to na plukovníka. V seznamu generálů nalezneme pouze Le-
opolda Antonína (1699–1769), který dosáhl hodnosti polního 
podmaršálka. Sloužil pod Evženem Savojským a nejvíce se 
vyznamenal při dobývání Bělehradu r. 1717. Jejich nejznáměj-
ší předek se ale proslavil právě jako voják. Byl jím Mikuláš 
(Niklas) ze Salmu (1459–1530), který bojoval v mnoha válkách 
15. a 16. století. Jeho bravurním kouskem bylo uhájení Vídně 
při jejím prvním obležením Turky v roce 1529. Byla mu po-
smrtně postavena řada památníků. Jedna z jeho soch stojí spolu 

Socha Mikuláše ze Salmu 
ve Vídni

Socha Mikuláše ze Salmu 
ve Světlé
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Národní politika 
29. 10. 1901

psalo se
o Leštině a okolí

vysvětlivky
1	 Karel	z Harrachu	(1570–1628)	byl	rakouský	šlechtic,	

nejvlivnější	rádce	císaře	Ferdinanda II.	Jeho	dcera	
Isabela	 Kateřina	 se	 provdala	 za	 Albrechta	 z  Vald-
štejna,	další	dcera	Maxmiliána	za	Adama	Erdmana	
Trčku	z Lípy.

2	 Hodnosti	v císařské	armádě	v 17. století:

 Důstojníci :
	 Fähnrich	(praporčík)	u pěchoty,	kornet	u jízdy
	 Leutenant	(poručík)
	 Hauptmann	(kapitán)	u pěchoty,	rytmistr	u jízdy
	 Obrist	Wachtmeister	(major)
	 Obrist	Leutenant	(podplukovník)
	 Obrist,	Obrst	(plukovník)

 Generálové:
	 General	 Wachtmeister	 (nejvyšší	 strážmistr),	 po	

roce	1750	generálmajor
	 Feldmarschalek	Leutenant	(polní	podmaršálek)
	 General	der	Cavalleria	(generál	jízdy)	nebo	General	

Zeugmeister	(zbrojmistr)	u dělostřelectva
	 Feldmarschalek	(polní	maršál)

3	 Dragouni	byli	jízdní	pěchota,	koně	jim	sloužili	pou-
ze	k rychlému	přesunu	po	bojišti.

4	 Vilém	Kinský	z Vchynic	byl	prominentní	exulant	žijí-
cí	v Drážďanech	a Valdštejnův	prostředník.	Byl	Trč-
kovým	švagrem,	oženil	se	s jeho	sestrou	Kateřinou.

5	 Gottfried	Heinrich	z Pappenheimu	(1594–1632)	byl	
dobrodruh	a císařský	generál,	padl	v bitvě	u Lütze-
nu.

6	 Bitva	u Jankova –	6. března 1645	švédská	armáda	
vedená	Lennartem	Torstetsonem	porazila	císařské,	
kterým	velel	Melchior	Hatzfeld.

7		 Kyrysníci	byli	příslušníky	těžké	jízdy.	Byli	kryti	zbro-
jí	až	pod	kolena	a vyzbrojeni	krátkou	puškou,	pisto-
lemi	a mečem,	zpočátku	i kopím.	Zbroj	se	postupně	
zmenšovala,	až	zůstal	jen	přední	a zadní	plech	(ky-
rys)	a přilba.

8	 Sedmiletá	válka	(1756–1763)	bývá	označována	jako	
první	 celosvětový	 konflikt,	 protože	 byla	 vedena	
nejen	v Evropě,	ale	i v Americe	a Asii.	Na	jedné	stra-
ně	byla	koalice	vedená	Británií	a Pruskem,	na	dru-
hé	Francií,	Rakouskem	a Ruskem.	Rakousko	v mno-
ha	 bitvách	 této	 války	 nezvítězilo,	 bitvy	 u  Kolína	
(18.  6.  1757)	 a  u Vratislavi	 (22.  7.  1757)	byly	 spíše	
výjimkou.

9	 V  18.  století	 v  období	 stálých	 armád	 byl	 institut	
majitele	 pluku	 (Inhaber)	 již	 jen	 čestným	 vyzname-
náním	 pro	 zasloužilé	 generály,	 členy	 vládnoucího	
rodu	nebo	cizí	panovníky.	Pluky	habsburské	armá-
dy	měly	čestné	majitele	až	do	roku	1918.

Národní listy 
10. 7. 1893

Národní listy 
26. 2. 1895

Národní listy 
21. 9. 1899

Národní politika 
6. 5. 1899

Národní politika 
28. 2. 1903

se sochami dalších osobností, které se zasloužily o město Vídeň, 
na náměstí před vídeňskou radnicí. Je dílem sochaře Mathiase 
Purkartshofera z roku 1867. Nápadná je její podoba se sochou 
Mikuláše Salma u východního vchodu do světelského zámku. 
Byla vídeňská socha pro tu „naši“ inspirací?

To už se ovšem blížilo 19. století a v habsburské monarchii se 
pomalu prosazovala občanská společnost. Jejím projevem bylo 
i zavedení všeobecné branné povinnosti a šlechta, dříve jediná 
nositelka vojenských tradic, zvolna ustupovala ze svých pozic, 
a to nejen v armádě.

Josef Böhm
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ŠkoLství
mc rolnička, sázavská 598

Koordinátorky:	 Ing. Jana	Špiňarová	(tel.:	723	558	528)
PhDr. Marie	Mašková	(tel.:	731	646	844)

Otevírací doba:	 Pondělí:	9:15–12:00
	 Středa:	15:30–18:00

stálý program

Pondělí
•	 9:15–12.00 hod. – informativní poradenství
•	 9:15–10:00 hod. –	Volné	hraní
•	 10:00–10:30 hod.	–	„Kolo-kolo“ –	pohybové	cvičení	s říka-

dly
•	 10:30–11:00 hod. –	Volné	hraní
•	 11:00–11:30 hod. –	Logohrátky –	procvičování	mluvení	

a vzájemné	učení	za	pomocí	obrázků,	knížek	a logopedic-
kých	pomůcek

•	 11:30–12:00 hod. –	Vlastní	světy –	samostatné	hraní	dětí	
pod	dohledem	rodičů	a koordinátorů	+	úklid	herny

Středa
•	 15:30–18:00 hod. – informativní poradenství
•	 15:30–16:00 hod. –	Volné	hraní
•	 16:00–18:00 hod. –	„Tvořílkové“ –	výtvarná	dílnička

plánované akce:

•	 hudební a pohybové hrátky
–	Jana	Špiňarová:	3.,	10.,	17.,	24. 2. od	8:30	do	9:15

•	 krŮČek Za krŮČkem –	Montessori	kurz	
–	Iva	Fryková:	10.,	17.,	24. 2. od	16:15	do	17:45

•	 první pomoc v koJeneckém a batoLecím věku 
–	Mudr.	Slávka	Pavlíková:	5. 2. v	16:00

•	 patchWork
–	Věra	Kopecká:	11. 2. v	15:00

•	 kurZ moderního háČkování
–	Andrea	Fišerová	12. 2. a	26. 2. v	16:00

•	 homeopatie –	Úrazy	a	nachlazení	
–	Zuzana	Nová	12. 2. v	16:00

•	 prevence Zdravých nohou a držení těLa 
v dětském věku 
–	fyzioterapeut	Věra	Kubíčková	19. 2. v	16:00

•	 dětský karnevaL s dJ davidem hamerským 
–	23. 2. od	14:00	do	17:30

Těšíme	se	na	Vás

Letošní školní rok jsme zahajovali v plném počtu – tedy 
s plně obsazenou kapacitou naší třídy pro dvou až tříleté děti. 
Ke „Koťátkům“ dochází 7 malých slečen a 9 kluků. I letos jsou 
naše dětičky už od začátku září velmi šikovné, takže adapta-
ce na zcela nové školkové prostředí proběhla téměř bez slziček 
a od prvních dní „bez maminek“ ve školce vyrábíme, cvičíme, 
zpíváme a tancujeme. Vyrážíme i na docela dlouhé procházky 

– byli jsme na „Podzimním putování zámeckým parkem“ nebo 

„Jak zvládly děti svoje první odloučení od rodiny, zejména od 
maminky?” Odpověd zní: „SKVĚLE”.

Pravdou je, že prvopočátky byly rozpačité, bojácné a u ně-
kterých dětí plačtivé. Ale pomalým a velmi citlivým postu-
pem a trpělivým oboustranným přístupem, jak od paní učitelek 
tak od rodičů dětí, se vše dostalo do správných kolejí. Děti si 
zvykly na nové školkové prostředí, nové kamarády, na paní 
učitelky i na běžný režim ve třídě. V průběhu prvního pololetí 
jsme se s dětmi účastnily několika hezkých divadelních před-
stavení, které navštívily naší MŠ, výstav v našem městě, besed 
a různých zajímavých a poutavých vyprávění. V prosinci také 
proběhlo vyrábění s rodiči a vánoční besídka pro rodinné pří-
slušníky. I zde můžeme říci, že první vystoupení našich dětí 

v LEGIOVLAKU na nádraží! A velmi rádi chodíme také krmit 
kačenky.

Spolupráce s rodiči je také výborná, za což všem moc děku-
jeme.

A doufáme, že i rodičům se u nás ve školce líbilo a líbí… Ve 
středu 27. listopadu jsme se sešli na „Předadventním posezení.“ 
Děti se nejprve představily početnému obecenstvu v krátkém 
programu a následně vyráběly a mohly si za asistence a pomoci 

proběhlo s natěšením, s dětskou roztomilostí a spontánností 
došlo ke zdárnému konci. Dětem se také líbí tzv. “čtení pohá-
dek před odpoledním spaním od babiček”, to zajišťuje světelské 
Sociálního Centrum. Babičky čtené pohádce dodají svým ži-
votním prožitkem ten správný tón a tečku. Jako každé děti, tak 
i naše „obláčkové” dostávají dárečky k různým příležitostem. 
Na Mikuláše jsme obdrželi pletené, háčkované a ručně šité dár-
ky z ženské věznice, které měly velký úspěch. Děkujeme touto 
cestou vedení věznice. Na závěr si přejeme, aby se nadále děti 
ve školce cítily bezstarostně, radostně a každý den si užívaly 
plnými doušky svého krásného dětství.

Učitelka Bc. Eva Novotná
MŠ Lánecká, Světlá n. S.

Jaké bylo první pololetí „u koťátek“?

první pololetí ve třídě „u obláčků”
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▶ rodičů či prarodičů vyzkoušet některé vánoční zvyky, o kte-
rých si „dospěláci“ i něco zajímavého přečetli. Za zvuků koled 
odpoledne příjemně ubíhalo a vyvrcholením celé slavnosti bylo 
zdobení stromečku v šatně a přivolávání kouzel Vánoc společ-
ným zpěvem a vyprskáním prskavek před školkou…

Aby nám čekání na přílet Ježíška do třídy rychleji utíka-
lo, uspořádali jsme pro děti ještě tvořivé dílničky, z nichž si 

„Koťátka“ odnesla domů vlastnoručně vyrobené vánoční deko-
race. A po svátcích myslíme samozřejmě i na zvířátka v zimě 
a opět krmíme kačenky a chystáme se na výpravu ke krmelci.

A protože děti rády „čtou“ a rodiče se aktivně zajímají o na-
bídku knížek v naší třídě, zřídili jsme v šatně „KNIHOBE-
DÝNKU.“ Je to taková malá knihovnička, ze které si děti s ro-
diči mohou půjčit knížku domů a po přečtení jí buď vrátit nebo 
si jí ponechat, ale dát do“BEDÝNKY“ jinou.

První pololetí bylo akční, ale při tom klidné. Do toho druhé-
ho si přejeme to samé! Ještě jednou moc děkujeme za příklad-
nou spolupráci všem rodičům a těšíme se na shledání!

Kristýna a Zdeňka, učitelky MŠ

Myslím, že téměř všichni považujeme Vánoce za jedny z nej-
krásnějších svátků v roce. Už od dětství mají pro nás kouzlo 
tajemství a očekávání. I v naší třídě se snažíme s dětmi prožít 
adventní období tak, abychom si co nejvíce čekání na příchod 
Ježíška zpříjemnili společnými prožitky.

S tradicemi adventu jsme se seznámili pomocí příběhů, které 
jsme si poslechli při návštěvě knihovny.

První týden adventu byl v naší třídě Berušek věnován přede-
vším přípravám na návštěvu Mikuláše, anděla a čertů. Mikuláš 
se v knize hříchů dozvěděl, že jsou ve třídě samé hodné děti, ale 
malé hříchy se přece jen našly. Abychom trochu napravili své 
chování a zasloužili si nadílku, kterou Mikuláš přinesl, před-
nesli jsme říkanku, zazpívali písničku a předvedli taneček. Ten 
si s chutí zatancoval i andílek s čerticemi.

Ve středu 11. 12. se v naší třídě uskutečnila vánoční besídka 
pro rodiče. Již od samého rána se děti těšily na tento velký den, 

kdy budou moci ukázat svým rodičům, co se naučily. Nechy-
běly básničky, písničky, tanečky se zimní tématikou a vánoční 
koledy, které si s námi maminky a tatínkové rádi zazpívali. Na 
závěr svého vystoupení rozdaly děti svým rodičům přáníčka, 
která pro ně vyrobily. Poté jsme si společné chvíle zpříjemnili 
pohoštěním, které pro nás připravily šikovné maminky. Tímto 
jim velice děkujeme.

Potěšily nás i obě místní základní školy. V ZŠ Jelenova pro 
nás měly paní učitelky s dětmi nachystanou ochutnávku toho, 
co se už naučily a posléze společné tvoření. Na ZŠ Lánecké si 
pro nás připravili vánoční koncert, který zakončili známými 
vánočními koledami, které jsme si zazpívali všichni.

Završením Vánoc v naší třídě byl příchod Ježíška. Po zazvo-
nění zvonečku děti přišly k ozdobenému a rozsvícenému stro-
mečku, kde našly spoustu dárků. Jejich úžas a rozzářené oči 
jsou pro nás tou největší odměnou. Poslední týden před Váno-

cemi jsme si užívali při různých vystoupeních, divadlech 
a hraním si s novými hračkami, které nám Ježíšek nadě-
lil pod stromeček.

Celé předvánoční období jsme se snažili zaměřit hlav-
ně na rozvíjení citových vztahů dětí ke svým nejbližším. 
Nejen z tohoto důvodu jsme uvítali pozvání do Denního 
stacionáře pro seniory. Děti předvedly babičkám a dě-
dečkům pásmo říkanek, písniček a tanečků. Poté jsme 
si společně zazpívali vánoční koledy, a chvilku si v pří-
jemné vánoční atmosféře popovídali. Za naše vystoupení 
jsme si odnesli krásnou velkou berušku, která nám zdobí 
šatnu. Návštěva měla velký přínos pro obě strany. Spo-
lečné chvilky vykouzlily úsměv na tvářích všem zúčast-
něným. Věříme, že se brzy uvidíme, a těšíme se.

Do roku 2020 přejeme všem zdraví, štěstí a plno poho-
dových chvilek s vašimi blízkými.

Děti a paní učitelky ze třídy Berušek MŠ Na Sídlišti.
Mochťaková Markéta, Neumannová Leona

předvánoční čas u nás v beruškách
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1. kolo talentových zkoušek za námi
Nový rok jsme zahájili s budoucími prváky
Rok 2019 včetně vánočních prázdnin se nám překulil a my 

jsme nový kalendářní rok začali talentovými zkouškami pro 
školní rok 2020/2021. V pondělí i v úterý k nám do školy při-
cházely skupinky rodičů, prarodičů i žáků. 

S mnohými uchazeči o studium u nás jsme se již několikrát 
potkali. V základních školách, které navštěvujeme, na přehlíd-
kách škol i při exkurzích ve Světlé n. S. Mnozí využili již tra-
diční nabídky a přijeli si vyzkoušet talentovky nanečisto, které 
pořádáme ještě před podáváním přihlášek, tedy před koncem 
listopadu.

Vzhledem k tomu, že talentovky nanečisto probíhají v téměř 
stejném duchu jako ostrá zkouška, nebyli uchazeči již tak ner-
vózní a věděli, co je čeká.

Po uvítacím ceremoniálu v aule školy si výtvarníci odvedli ty, 
kteří byli hlavními aktéry dne – budoucí prváčky. Kvůli počtu 
účastníků se pracovalo ve více třídách a skupiny se během do-
poledne na pracovních stanovištích střídaly.

V aule při kávě zatím vyčkávali trochu nervózní rodiče a vy-
měňovali si mezi sebou poznatky a zkušenosti ze života s do-
spívajícími potomky. Velká úleva byla na všech znát, když se 
přiblížilo poledne a děti se opět sešly s rodiči. Pak už všichni 
jen čekali na sdělení výsledků. Někdo byl radostnější, jiný roz-
pačitý, ale nakonec snad všichni spokojeni.

Bc. Helena Kotěrová, studijní referent

Světelská Akademie v Janských Lázních
První lednový týden roku 2020 patřil již tradičně lyžová-

ní a snowboardingu. Žáci prvních ročníků, doplněni svými 
staršími kolegy, se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu 
v krkonošských Janských Lázních. Po svazích Černé hory se 
proháněli od soboty 4. 1. do soboty 11. 1. ve čtyřech skupinách 
rozdělených dle svých dovedností a zaměření. Většina žáků 
dávala přednost lyžování před snowboardingem, ale našli se 
i jedinci, kteří dokáží obě tyto nelehké disciplíny kombinovat.

Součástí týdenního kurzu byly i přednášky na téma první 
pomoci a bezpečnosti na horách, techniky a vybavení nebo ma-
zání a údržby lyží a snowboardů. Vzhledem k tomu, že k horám 
neodmyslitelně patří i turistika a klasické lyžování, absolvovali 
žáci i dvanáctikilometrový okruh po hřebenech Černé hory na 
běžkách s výhledem na Sněžku, Obří důl nebo Studniční horu. 
Závěrem žáci stihli ještě otestovat získané dovednosti v závo-
du ve slalomu a mohli se bez zranění vrátit do svých domovů. 
Skol!

Mgr. Jakub Kořínek, zástupce ředitele školy
pro teoretické vyučování

co se děje v uměleckoprůmyslové akademii světlá nad sázavou?

okénko absolventa

 mvdr. martin kutlvašr

•	 Po	přijetí	na	Gymnázium	ve	Světlé	
nad	Sázavou	v roce	2008	odjel	stu-
dovat	střední	školu	do	USA.	V roce	
2009	 složil	 v  Coloradu	 americkou	
maturitu.	 Gymnázium	 ve	 Světlé	
nad	 Sázavou	 dokončil	 maturitou	
v roce	2013.

•	 Poté	byl	přijat	na	Veterinární	a	far-
maceutickou	 univerzitu	 Brno,	 na	
Fakultu	 veterinárního	 lékařství,	
kde	 studoval	 v  anglickém	 jazyce	
obor	 všeobecné	 veterinární	 lékař-
ství.	

•	 V roce	2019	po	dokončení	studia	na	
této	 fakultě	 získal	 titul	 doktor	 ve-
terinární	medicíny	–	MVDr.	Násled-
ně	byl	přijat	na	doktorské	studium	
na	 Fakultě	 veterinární	 hygieny	
a	ekologie.

•	 Kromě	vědecké	práce	na	univerzitě	
působí	ve	veterinární praxi	se	svým	
otcem.

„Na gymnázium vzpomínám velmi rád, především na dobrý 
kolektiv spolužáků a pozitivní přístup vyučujících. Navíc toto 
gymnázium bylo jediné v  okolí, které mi bylo ochotné vyjít 
vstříc s mým studiem v USA. S podporou pedagogů jsem měl 
možnost úspěšně reprezentovat jak sebe, tak školu i v  celo-
státním kole studentské odborné činnosti s  tématem „Ne-
tradiční odchov plůdku síha peledě“. Gymnázium studentům 
nabízelo a zajisté stále nabízí možnosti zpříjemnění studia, ať 
už ve formě zapůjčení notebooků, pořádání lyžařských kurzů 
nebo cest do zahraničí. Kladně hodnotím i různorodost mi-
moškolních aktivit a zájmových kroužků. Například volitelná 
výuka latinského jazyka mi na veterinární univerzitě velice 
pomohla. Celkově hodnotím světelské gymnázium jako vhod-
nou průpravu pro studium na vysoké škole.“

Motto:	„Adaptuj se, improvizuj, překonej.“
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Projektové aktivity Akademie 2. část
V jednom z minulých čísel Světelského zpravodaje jste se 

mohli seznámit se zajímavými aktivitami, které pro žáky rea-
lizuje naše škola v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ 
a VOŠ II. Nyní si v krátkosti přiblížíme některé z nich.

Využití ICT ve výuce
Z projektu jsme zakoupili dvacet kusů moderních notebooků 

a vybavili jimi mobilní počítačovou učebnu, která slouží dopo-
ledne pro žáky školy a odpoledne pro žáky ubytované na DM. 
Aktivita cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitál-
ních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do 
procesu výuky. Má za cíl rozvoj digitálních kompetencí peda-
gogických pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. stole-
tí. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod 
při využití ICT ve výuce. Žáci se učí univerzálním dovednos-
tem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru.

Doučování
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspě-

chem prostřednictvím doučování. V tomto pololetí realizujeme 
doučování v předmětu český jazyk. Doučování je bezplatné 
a koná se v odpoledních hodinách.

Klub pro žáky
Možnost realizovat klub byla pro naši školu velice zajímavá. 

Ale jak už to bývá, problémem byl prostor. Nabízelo se využít 
prostor knihovny, ale ta sama se nenacházela v kapacitě, kterou 
by si zasloužila. S knihovnou sousedil cvičný ošetřovatelský 
pokoj. Možností bylo tedy cvičný pokoj přesunout a knihovnu 
rozšířit. Hledali jsme řešení, ale neměli jsme moc času, proto-
že aktivita má nastavené velmi přísné podmínky a bylo nutné 
začít s realizací co nejdříve. Nakonec byl cvičný pokoj (v rámci 
akce kulový blesk) přesunut do malé třídy, která nebyla kme-
nová a naštěstí ani moc využívaná. Uvolněné prostory byly za 
pomoci naší party údržbářů skvěle opraveny a připraveny pro 
rozšíření stávající knihovny a možnosti vzniku klubu pro žáky.

Aktivita klub má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti 
a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání 
žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků.

Z pěti možných variant klubu jsme si vybrali tři. Jsou to:
• Čtenářský klub – čtvrtek – žáci si u nás knihy zdarma půj-

čí, čtou, doporučují navzájem, připravují se k maturitní 
zkoušce apod.

• Klub zábavné logiky a deskových her – pondělí – k dispo-
zici máme velké množství her k rozvoji strategického i lo-
gického myšlení žáků.

• Klub komunikace v cizím jazyce – úterý – klub je za-
měřen na rozvoj komunikačních schopností v jiném než 
mateřském jazyce, nabízí např. společné promítání fi lmů, 
dramatickou výchovu, překlady textů, přípravu k maturit-
ní zkoušce apod.

Kluby jsou pro všechny žáky bezplatné, mohou je navštěvo-
vat také žáci ZŠ a probíhají v odpoledních hodinách.

Ing. Andrea Kubínová, koordinátor projektu
a projektový manažer školy

„Bambíňata“ pod stromečkem
V úterý 17. 12. 2019 se u vánočního stromečku v naší škole 

rozezněly vánoční tóny a malé děti z mateřské školy Bambino 
nás přišly opět potěšit vánočními písničkami a koledami.

Kolem skupinky dětí se sešli zaměstnanci i studenti a v před-
vánočním shonu si užívali radost a rozzářené úsměvy těch nej-
menších.

Na tuto chvíli se již každoročně těšíme a jsme rádi, že se 
u nás Bambíňata pravidelně zastaví. Vystoupení v nás zanecha-
lo teplo a přimělo nás k zastavení a zamyšlení alespoň v tomto 
předvánočním čase.

Za svůj úžasný výkon dostaly děti malou výslužku, aby se 
posilnily před dalším vystoupením.

Text a foto: Bc. Helena Kotěrová, studijní referent
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kuLtura
kulturní zařízení kytice připravuje

7. března	2020	od	19 hod.	
v	divadelním	sále	ve	Světlé	nad	Sázavou

němý bobeš
Seminář	 s	 ukázkami	 dramatu	 Járy	 Cimrmana	 zničeného	
v	roce	1911	Josefem	Padevětem	a	obnoveného	po	60	letech	
Ladislavem	Smoljakem	a	Zdeňkem	Svěrákem.

To,	co	se	stalo	s	Cimrmanovou	hrou	Němý	Bobeš,	je	výsledkem	
střetnutí	 dvou	 myšlenkových	 živlů:	 nezkrotného	 tvořivého	
pudu	umělcova	se	stejně	nezkrotným	pudem	malého	českého	
samozásobitele.	Zatímco	na	jedné	straně	vidíme	obdivuhodné	
úsilí	poznat	a	ztvárnit	svět	a	dobrat	se	podstaty	lidského	konání,	
na	druhé	straně	setkáváme	se	jen	s	přízemní	snahou	nasušit	
na	zimu	pár	hub.	V	případě	Němého	Bobše	ten	malý,	zapšklý	
svět	Josefa	Padevěta	bohužel	vítězí.	Smyslem	naší	práce	bylo	
napravit,	co	se	dá.	Část	vzácného	díla	jsme	zachránili,	část	je	již	
nenávratně	ztracena.	Kdyby	se	nám	však	podařila	 jediná	věc,	
byli	bychom	spokojeni.	Totiž,	aby	si	každý	divák	po	zhlédnutí	
našeho	 představení	 řekl:	 „A co já? Na čem já suším houby?“	
L.	Smoljak,	Z.	Svěrák

Vstupné:	550,	490,	430	Kč	

Předprodej vstupenek od 17. února 2020 od 8 hodin v Infocentru 
Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@kyticesvetla.cz.

Telefonické a online rezervace vstupenek 
v první den předprodeje od 9 hodin.

11. března	2020	od	19 hod.	
v	divadelním	sále	ve	Světlé	nad	Sázavou

cavewoman
Po	 více	 než	 patnácti	 letech	
úspěšného	 uvádění	 inscena-
ce	 Caveman	 přichází	 agentu-
ra	 Point	 s  Cavewoman.	 „Ob-
hajoba	jeskynní	ženy“

Mysleli	 jste	 si,	 že	 Vás	 už	 nic	
nedokáže	rozesmát?

Přijďte	 se	 podívat	 na	 volné	
pokračování	 kultovní	 one	
man	 show	Caveman	 a	 sezná-
mit	 se	 s  hrdinkou	 nového	
představení	 o	 jeskynní	 ženě	
Cavewoman.	

Pobaví	Vás	trochu	jiný	pohled	
na	lásku	a	partnerské	vztahy,	
na	to,	co	dělá	muže	mužem	a	ženu	ženou,	v komedii,	která	se	
s vtipným	nadhledem	zamýšlí	nad	věčným	soubojem	obou	po-
hlaví.

Vstupné:	390,	350,	290	Kč	

Předprodej vstupenek od 4. listopadu 2019 od 8 hodin v Infocentru 
Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@kyticesvetla.cz.

Tři ze šesti klientů Domova Háj, kteří se před dvěma roky 
přestěhovali do komunitního bydlení, se již aktivně zapojili do 
pracovního procesu.

Od května 2018 pracuje na poloviční úvazek jedna z klien-
tek jako uklízečka na základní škole ve Světlé. V práci je vel-
mi spokojena a oceňuje, že se ostatní zaměstnanci školy k ní 
chovají velmi vstřícně. Další dva klienti byli před koncem roku 
2019 úspěšní při pracovním pohovoru ve fi rmě Crystalite Bo-
hemia, a. s., a začátkem roku 2020 nastoupili na dohody o pro-
vedení práce.

Klienti se snaží za podpory pracovníků vyhledávat vhodné 
pracovní nabídky na „volném“ trhu práce. Je jim poskytována 
podpora při přípravě na pracovní pohovory, při „zapracování“ 
a také při zahájení pracovní činnosti. Jsou rádi za nové sociální 
kontakty, a také za možnost zajistit si příjem vlastním přičině-
ním – prací.

Navíc dva z klientů komunitního bydlení se rozhodli zapojit 
do pravidelného dobrovolnictví pod Dobrovolnickým centrem 
Fokusu Vysočina a budou jednou za 14 dnů jezdit do nemocni-
ce v Humpolci na oddělení dlouhodobě nemocných. Navazují 
tak na jednorázové dobrovolnictví na Národní sbírce potravin 
a Čisté Vysočině, kterého se již opakovaně zúčastnili.

Andrea Šeredová
pracovnice pro komunikaci s veřejností Domova Háj

klienti komunitního bydlení se aktivně zapojují do pracovního procesu
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plesy v tanečním sále

21. února 2020 – maturitní ples 4.SV, 
Akademie, Světlá n. S.

29. února 2020 – Lyžařský ples

Opravdu vydařený byl varhanní koncert, který připravila 
v pátek 10. ledna Římskokatolická farnost Světlá nad Sázavou 
v kostele sv. Václava, potvrzením byl zcela zaplněný kostel. 
V pestrém programu, ve kterém vedle koled zazněly skladby 
světoznámých velikánů varhanní hudby, jakými byli napří-
klad Johann Sebastian Bach nebo francouzský skladatel León 
Böellmann, se představili střídavě dva varhaníci. Talentova-
ný, teprve dvanáctiletý domácí Stanislav Mühlfait a Petr Žák, 
který je uznávaným hudebním pedagogem ZUŠ v Pelhřimově, 

sbormistrem chrámového sboru a varhaníkem klášterního kos-
tela v Želivě. Za zmínku určitě stojí, že se světelský Stanislav 
Mühlfait stal především díky svému nadání žákem Petra Žáka. 
Ten večer nezněla v kostele sv. Václava pouze varhanní hudba. 
Více než hodinový program zpestřil svým vystoupením pěvec-
ký sbor Základní školy Komenského Světlá nad Sázavou, vede-
ný Markétou Práškovou, za hudebního doprovodu Jana Práška.

Text a foto: jiv

vydařený varhanní koncert v kostele sv. václava

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků světelska 
se letos posouvá

Jako	 každý	 rok,	 i  letos	 nastal	 čas	 připomenout	 neprofesio-
nálním	výtvarníkům	Světelska	blížící	se	tradiční	výstavu,	na	
které	 se	mohou	svými	díly	představit	občanům	 i návštěvní-
kům	města.	 Letošní	 ročník	 se	 z důvodu	 rekonstrukce	Měst-
ské	restaurace	posouvá	až	na	květen.	Výstava	se	uskuteční	
v termínu	od	5. do	31. května	v tanečním	sále	Společenského	
domu	ve	Světlé	n.	S.	Možnost	prezentovat	svá	díla	mají	nejen	
pravidelní	účastníci,	ale	také	noví	zájemci,	kteří	jsou	ochotni	
svá	díla	 ukázat	návštěvníkům	výstavy.	 Tito	noví	 zájemci	 se	
musí	přihlásit	v kanceláři	oddělení	kultury	kulturního	zaříze-
ní	KyTICe	(v prostoru	šaten	pro	účinkující	v budově	kina)	nebo	
na	e-mailu:	hrochova@svetlans.cz.

Za oddělení kultury KZ KyTICe Adéla Hrochová 
(tel. 569 496 660),

za výtvarníky Petr Křivský 
(tel. 724 716 585).

Pěvecký sbor ZŠ Komenského se svojí sbormistryní 
Markétou Práškovou

Sólisté koncertu varhaníci Stanislav Mühlfait 
a Petr Žák (zleva)
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Únor v městské knihovně

Beletrie
Monika Bittlová: Nech to plavat
– Autorka bestsellerů přichází tentokrát se zábavným romá-

nem o třech velmi odlišných ženách středního věku a jejich 
cestě ze životních krizí, o síle pospolitosti, hledání a na-
lézání lásky a kráse života. Pracovní stres, existenciální 
problémy, proradní milenci, vážná nemoc, fi nanční krach 

– tohle všechno stále osud staví do cesty Jessy, Charlottě 
a Wilmě.

Sandra Brownová: Zuřivost
– Televizní reportérka Kerra Baileyová udělá rozhovor s ma-

jorem Trapperem, který se proslavil jako hrdina, když před 
čtvrtstoletím zachránil hrstku lidí po bombovém útoku. 
V tu chvíli ještě netuší, že právě vykročila na cestu za dáv-
ným zločinem.

Roman Cílek: Zloděj snů
– Hlavní postava příběhu, mladý muž na prahu dospělosti, ne-

ukočíruje svou geny mu danou náturu, dopustí se hrdelního 
zločinu a pak prchá, stává se štvancem a je za dramatických 
okolností hledán a stíhán nejen kriminalisty, rodinou, ale 
i ostny svého vlastního svědomí.

Uljana Donátová: Matka v trapu
– Sylvie má dobré místo, krásné děti, za manžela nadaného 

malíře. Když jede do školy, aby vyřešila další z pravidel-
ných průšvihů svého syna Oskara, uvědomí si, že zatímco 
kvůli ostatním přicházejí oba rodiče nebo aspoň otcové, ona 
je tu jediná osamocená matka.

Anna Ekbergová: Ocejchovaná
– Ocejchovaná je napínavý thiller o vraždě, jejíž stopy ve-

dou z chladného Dánska až do africké Ugandy. Je to příběh 
o nespravedlnosti a odplatě, rodinných poutech a o tom, že 
člověk někdy nemá jinou možnost než vzít spravedlnost do 
vlastních rukou. A jako všechny romány Ekbergové i tenhle 
se čte jedním dechem.

Natasha Lesterová: Pařížská švadlena
– Estella a Fabienne – dvě propletená vlákna jednoho neoby-

čejného příběhu o snech, lásce a trnité cestě za úspěchem 
v zářivém newyorském světě módy. Osud Fabienne a její 
milované babičky Estelly, legendární módní návrhářky, 
propojuje Paříž s New Yorkem navzdory času, dějinným 
zvratům, předsudkům i tíze rodinného dědictví.

J. S. Monroe: Nepamatuji si své jméno
– Na letišti ztratila kabelku s doklady, peněženkou i klíči. 

U přepážky ztrát a nálezů si nedokáže vybavit své jméno. 
V ruce má jen lístek na vlak a adresu. Dorazí domů, jenže jí 
otevře mladý pár, který tu žije. Ona tvrdí, že tam bydlí, oni 
tvrdí, že ji neznají.

Mark Tilbury: Patříš mi
– Danny, Kieran, Rob a Josh. Parta kluků, která má tajemství. 

Tajemství, které dennodenně sužuje jejich životy. Ačkoliv 
šli každý svou cestou, zlo je spojuje a přivádí zpátky na mís-
to, kde to všechno začalo. Strhující a zvrácený psychologic-

ký thriller s brilantně vykreslenou psychologií postav, který 
vás donutí přemýšlet o temných zákoutích lidské mysli.

John Kennedy Toole: Spolčení hlupců
– Satirická groteska z Ameriky 60. let 20. stol. vyniká kri-

tickým postřehem, humorem, ale i výstředností hlavního 
hrdiny. Hrdinou románu je třicetiletý muž s akademickým 
vzděláním, který odmítá pracovat, leží před televizí a s te-
levizním programem proklíná i celý současný svět. Jedná se 
o karikaturu americké konzumní společnosti.

Hana Whittonová: Sága rodu Reissových
– Historický román o životě tří sester Reissových se navra-

cí do doby českého národního obrození. Johana, Karolína, 
Antonie – tři dcery Antonína Reisse, jenž se v roce 1820 
vydává do Prahy plné vlasteneckých idejí. Trojice krásných 
a chytrých dívek se stává ozdobou společnosti a vytváří si 
vlastní osudy.

Naučná literatura
Sabina Konečná: Co se děje, když se děje počasí

– Už vás někdy napadlo, jaký tvar má dešťová kapka? Proč 
fouká vítr? Odkud se bere sníh? Jak se to stane, že začne 
bouřka? Co je to jíní a co jinovatka? Odpovědi na tyto otáz-
ky a ještě mnoho dalšího se dozvíte na stránkách téhle kníž-
ky.

Knihy pro děti a mládež
Jaroslava Pechová: Rézička a čtvrtjadýrko
– Z oříšku, který ze stromu spadl příliš brzy, slunce vykouzlí 

skřítka Čtvrtjadýrko. Co si ale v lese počne? Veverka Rézič-
ka si ho vezme k sobě do domečku v dutině smrku a zažijí 
spolu spousty drobných příhod. M/1

Romana Suchá: Léčivé pohádky pro dětskou duši
– Objevuj kouzelný svět, díky kterému získáš odvahu, sílu 

i radost. Když otevřeš tuto knížku, objevíš říši plnou kouzel. 
Je plná zázračných pohádek, které ti můžou pomoci v těž-
kých chvílích. M/1

Klára Smolíková: Začarovaný Hvozd
– Končiny, kraj, kde ani lišky nedávají dobrou noc. Místo, za 

kterým je už jenom neprostupný les. Jednoho dne se do 
něj vydají děti Luna a Bolech, aby poprosily tamní duchy 
o vodu, která tak chybí ve vyprahlé zemi. Tím začíná jejich 
dobrodružství. M/2

Eva Dolejšová: Parkourista
– Příběh patnáctiletého Davida zasazený do prostředí parkou-

ru a party dospívajících kluků. Nachází tam opravdové přá-
telstí, ale i zradu falešných kamarádů a první lásky. Spáchá 
trestný čin, způsobí tragickou nehodu a řeší morální boj. M/3

Věra Řeháčková: Darja a Matyáš ve sněhové pasti
– Nerozluční kamarádi Darja a Matyáš žijí s rodiči na vesnici 

uprostřed krásné přírody. Kvůli svým aktivitám často nesklí-
zejí pochvalu, ale když o něco jde, dokážou pomoci. Knížka 
vypráví o přátelství, odvaze a dětské statečnosti. M/3

Eva Kodýmová
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co vás ZaJímá

Vím, že se tato pranostika týká denního světla, ale napadla 
mě v souvislosti s probíhající tříkrálovou sbírkou (TKS). Když 
se sejde přes 100 ochotných dobrovolníků a projdou dům od 
domu celé naše město a okolní vesnice, bude těch kroků spous-
tu. Možná to příští rok někteří koledníci zkusí spočítat díky 
chytrým hodinkám. 

Letošní kroky již nespočítáme, ale zato máme spočítáno, ko-
lik se sešlo peněz v zapečetěných pokladničkách. Díky štěd-
rým dárcům se ve Světlé n. S. a okolí vybralo zase o něco více 
(konkrétně o 4.278 Kč) než v roce minulém a na účet Charity 
ČR se poslalo 159.684 Kč. Všem dárcům moc děkuji, a to ne-
jenom za fi nanční dar, ale i za milé a vlídné přijetí ve všech 
domácnostech. Děkuji také malým i velkým koledníkům, kteří 
jsou ochotní vyrazit do ulic za každého počasí a věnovat svůj 
volný čas pro dobrou věc. Díky ochotným a zkušeným kuchař-
kám máme na faře po celý den teplý čaj a výborný tříchodo-
vý oběd, který se skládá již z tradiční nudlové polévky, rajské 
omáčky s knedlíkem a jako zákusek máme palačinky. Takže 
i jim moc děkuji a děkuji také ostatním, kteří pomáhají s oslo-
vením dětí, vytvářením zázemí na faře, s vypráním kolednic-
kých plášťů a potom také s počítáním výtěžku sbírky. Ten letoš-
ní bude použit především na nákup zdravotnického vybavení 
a dofi nancování mzdových a provozních nákladů pro Domácí 
hospicovou péči, na obměnu a vybavení Pů jčovny kompenzač-

ních pomůcek a na dofi nancování provozu Střediska charitní 
pomoci (Šatníku).

Přeji vám všem hojnost zdraví a i když koledníci s sebou ne-
měli velbloudy (ze závěrečného slova otce Pavla Jägera ke ko-
ledníkům při mši svaté) jako tři králové, věřím, že požehnání 
vašich domovů je stejně účinné jako v dávných dobách.

Jana Ptáčníková
Foto: jiv

na tři krále o krok dále

Obyvatelé Lipničky se již tře-
tím rokem sešli v novém roce na 
návsi u stromečku. Letos jsme 
setkání naplánovali na sobotu 
11. ledna v podvečer. Opékaly 
se vuřty, pilo se lahodné svařené 
víno a děti se pustily do zhasí-
nání a odstrojování ozdob na 
stromečku, poté se vyřádily na 
obecním hřišti. Malé děti pře-
strojené za panovníky z výcho-

du rozzářily úsměv na tvářích všem svým pěveckým vystoupe-
ním. Jsme rádi, že na námi pořádané akce přichází stále více lidí 
z obce, a to i když mají své ratolesti již odrostlé, a nenechají si 
tak ujít další příležitost k příjemnému setkání se svými sousedy 
a pohovoří mezi sebou. Předseda osadního výboru pan Vratislav 
Propílek v závěru našeho setkání popřál všem zúčastněným do 
nového roku pevné zdraví, štěstí a lásku. Přislíbil, že se nadále 
budeme snažit připravovat akce zejména pro děti a uvítáme další 
místní nadšence, kteří přijdou s nápadem či chutí nám pomoci 
při organizaci těchto akcí.

Bc. Martina Moravcová, DiS.

novoroční setkání v Lipničce

Oba vánoční koncerty Rybovy České mše vánoční v kostele 
sv. Václava měly charitativní podtext, když výnos ze vstupného 
a fi nanční dary sponzorů byly věnovány Oblastní charitě Ha-
vlíčkův Brod.

Na snímku jeden z pořadatelů koncertů Petr Trtík předává 
šek s částkou 36.370 Kč ředitelce Oblastní charity Havlíčkův 
Brod.

Text: jiv
Foto: archiv Oblastní charity Havlíčkův Brod

rybova Česká mše vánoční
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Česká poŠta, s. p.
Otevřeno:	 pondělí	 8:00–12:00	 12:30–17:30
	 úterý	 8:00–12:00	 12:30–17:30
	 středa	 8:00–12:00	 12:30–17:30
	 čtvrtek	 8:00–12:00	 12:30–17:30
	 pátek	 8:00–12:00	 12:30–17:30
	 sobota	 8:00–10:00
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	1045,	582	91	Světlá	n	S.
Tel.:	 954	258	291,	954	352	521
Infolinka:	 840	111	244	(zákaznická	linka)
E-mail:	 info@cpost.cz
Web:	 www.ceskaposta.cz

banky
Komerční banka, a. s.
Otevřeno:	 pondělí	 8:30–12:00	 13:00–16:30
	 úterý	 8:30–12:00	 13:00–16:30
	 středa	 8:30–12:00	 13:00–16:30
	 čtvrtek	 8:30–12:00	 13:00–16:30
	 pátek	 8:30–12:00	 13:00–16:30
	 Státní	a ostatní	svátky	zavřeno.
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	995,	582	91	Světlá	n.	S.	
Tel.:	 955	585	431	nebo	955	511	111
Infolinka:	 800	521	521
Klientská	linka	při	ztrátě	platební	karty:	955	512	230
E-mail:	 	mojebanka@kb.cz
Web:	 www.kb.cz
bankomat	24	hod	denně

Česká spořitelna, a. s.
Otevřeno:	 pondělí	 9:00–12:30	 13:30–17:00
	 úterý	 9:00–12:30	 13:30–16:00
	 středa	 9:00–12:30	 13:30–17:00
	 čtvrtek	 9:00–12:30	 13:30–16:00
	 pátek	 9:00–12:30	 13:30–16:00
Kontaktní	adresa:	 Komenského	240,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 956	742	390
Infolinka:	 800	207	207
E-mail:	 csas@csas.cz
Web:	 www.csas.cz
bankomat	24	hod	denně

bankomaty
Komerční banka, a. s.
náměstí	Trčků	z Lípy	995,	Světlá	n.	S.
GPS:	 N	49°40.06027‘,	E	15°24.20007‘

Česká spořitelna, a. s.
Komenského	240,	Světlá	n.	S.
GPS: 	 49°40’10.986‘N,	15°24’20.072‘E

MONETA, Money Bank, a. s.
náměstí	Trčků	z Lípy	515,	Světlá	n.	S.
GPS: 	 N	49°40.09183‘,	E	15°24.25085‘

ČSOB, a. s., Era, a. s., Poštovní spořitelna
nám.	Trčků	z Lípy	1196,	Světlá	n.	S.
GPS:	 49.6680000N,	15.4033000E

poJiŠŤovny
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., VIG
Otevřeno:	 pondělí	 8:00–16:00
	 středa	 8:00–16:00
	 Úterý,	čtvrtek	a pátek –	dle	tel.	dohody
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	23,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 608	889	632
E-mail:	 rudaprchal@tiscali.cz
Web:	 www.cpp.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
Otevřeno:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–17:00
	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–12:30	 14:00–16:00	
	 	 	 Habry
	 pátek	 8:00–17:00
	 sobota	 9:00–12:00
	 Je možné se dohodnout i na jiném 
 termínu, nebo pojistku uzavřít u Vás doma.
Kontaktní	adresa:	 Poštovní	313,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 603	538	173
E-mail:	 zmekjar@seznam.cz
Web:	 www.hasicskapojistovna.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Otevřeno:	 pondělí	 8:00–12:00	 13:00–17:00
	 úterý	 8:00–12:00	 13:00–15:30
	 středa	 8:00–12:00	 13:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–12:00	 13:00–15:30
Kontaktní	adresa:	 Lánecká	970,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 569	453	158
Infocentrum:	 810	800	000
E-mail:	 posta@cpzp.cz
Web:	 www.cpzp.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Otevřeno:	 pondělí	 8:00–11:00	 12:00–16:00
Kontaktní	adresa:	 Městský	úřad	Světlá	n.	S.,	nám.	Trčků	
	 z Lípy	18,	zasedací	místnost	č. 102,	
	 582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 952	222	222
E-mail:	 info@vzp.cz
Web:	 www.vzp.cz

Generali Česká pojišťovna, a. s.
Otevřeno:	 pondělí	 9:00–12:00	 13:00–17:00
	 úterý	 zavřeno
	 středa	 9:00–12:00	 13:00–17:00
	 čtvrtek	 9:00–12:00	 13:00–16:00
	 pátek	 9:00–13:00
Kontaktní	adresa:	 Horní	124,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.: 	 602	271	966
Infolinka:	 241	114	114
E-mail:	 ivana.milichovska@generaliceska.cz
Web:	 www.generaliceska.cz

Finanční služby
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Generali Česká pojišťovna, a. s.
Otevřeno:	 pondělí	 9:00–16:00
	 úterý	 13:00–16:00
	 středa	 9:00–16:00
	 čtvrtek	 13:00–16:00
	 pátek	 9:00–12:00
	 Individuálně dle dohody v kanceláři nebo 
 na jakémkoli jiném místě.
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	515,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 604	932	537
E-mail:	 jaroslav.malina@generaliceska.cz

Kooperativa, pojišťovna, a. s., VIG
Otevřeno:	 pondělí	 7:30–11:30	 12:00–16:00
	 úterý	 7:30–11:30	 12:00–16:00
	 středa	 7:30–11:30	 12:00–16:00
	 čtvrtek	 7:30–11:30	 12:00–16:00
	 pátek	 7:30–11:30	 12:00–16:00
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	1056,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 569	432	212
E-mail:	 info@koop.cz	nebo	jnajman@koop.cz
Web:	 www.koop.cz

Úřady
Městský úřad Světlá n. S.
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–11:30	 12:15–17:00
	 úterý	 není	úřední	den
	 středa	 8:00–11:30	 12:15–17:00
	 čtvrtek	 není	úřední	den
	 pátek	 8:00–11:30	 12:15–15:00
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	18,	582	91	Světlá	n.	S.
Tel.:	 569	496	611
Fax:	 569	456	549
E-mail:	 posta@svetlans.cz
Web:	 www.svetlans.cz

Finanční úřad – územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–17:00
	 středa	 8:00–17:00
Podatelna:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–15:30
	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–15:30
	 pátek	 8:00–14:00
Pokladna:	 pondělí	 8:00–17:00
	 středa	 8:00–17:00
Kontaktní	adresa:	 Štáflova	2003,	Havlíčkův	Brod,	580	02
Tel.:	 569	474	111
E-mail:	 podatelna2903@fs.mfcr.cz
Web:	 www.financnisprava.cz

Finanční úřad – územní pracoviště v Ledči nad Sázavou
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–17:00
	 středa	 8:00–17:00
Kontaktní	adresa:	 Poštovní	520,	584	01	Ledeč	nad	Sázavou
Tel.:	 569	474	113
E-mail:	 podatelna2906@fs.mfcr.cz
Web:	 www.financnisprava.cz

Celní úřad pro Kraj Vysočina
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–17:00	
	 středa	 8:00–17:00
Pracovní	doba:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–15:00

	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–15:00
	 pátek	 8:00–14:00
Podatelna:	 otevřena	denně	v úředních	hodinách
	 a v pracovní	dobu
Kontaktní	adresa:	 Střítež	5,	588	11	Střítež	u Jihlavy
Tel.:	 567	109	403
Fax:	 567	310	050
E-mail:	 podatelna630000@cs.mfcr.cz
Web:	 www.celnisprava.cz

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Světlá n. S.
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–12:00	 13:00–17:00
	 úterý	 8:00–11:00
	 středa	 8:00–12:00	 13:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–11:00
	 pátek	 8:00–11:00 ( jen	noví	uchazeči		
	 o zaměstnání	a pozvaní)
Kontaktní	adresa:	 nám.	Trčků	z Lípy	18,	582	91	Světlá	n.	S.
Telefony:	 Vedoucí	pobočky	 950	114	210

Zprostředkování	zaměstnání	 950	114	211
Státní	sociální	podpora	 950	114	214
Hmotná	nouze	 950	114	213
Soc.	služby,	příspěvky	na	péči	 950	114	216
Dávky	pro	osoby	se	zdrav.	postižením	 950	114	218

Fax:	 569	452	032
E-mail:	 podatelna.hb@uradprace.cz
Web:	 www.uradprace.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod
Úřední	hodiny:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–14:00
	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–14:00
	 pátek	 –
Podatelna:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–16:00
	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–16:00
	 pátek	 8:00–12:00
Pokladna:	 pondělí	 8:00–12:00	 13:00–16:30
	 středa	 8:00–12:00	 13:00–16:30
Kontaktní	adresa:	 Pražská	2893,	Havlíčkův	Brod,	580	03
Tel.:	 569	465	300
Fax:	 569	427	367
E-mail:	 posta.hb@cssz.cz
Web:	 www.cssz.cz

Katastrální úřad pro Vysočinu – pracoviště Havlíčkův Brod
Údaje	z KN:	 pondělí	 8:00-17:00
	 středa	 8:00-17:00
Podatelna:	 pondělí	 8:00–17:00
	 úterý	 8:00–14:00
	 středa	 8:00–17:00
	 čtvrtek	 8:00–14:00
	 pátek	 8:00–14:00
Státní	správa	
a samospráva pátek	 8:00–12:00
Kontaktní	adresa:	 Na	Písku	1346,	Havlíčkův Brod,	580	01
Tel.:	 569	668	111
Fax:	 567	109	101
E-mail:	 kp.hbrod@cuzk.cz
Web:	 www.cuzk.cz
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Lékařská pohotovost (Lps)
Provozní	doba	pohotovosti	je	stejná	ve	všech	nemocnicích:
Pracovní	dny	 pro	dospělé	 17:00–20:00
	 Pro	děti	a dorost	 17:00–20:00
Víkendy	a svátky	 pro	dospělé	 9:00–20:00
	 Pro	děti	a dorost	 8:00–20:00

Ambulance	LPS	pro	dospělé	se	nachází	v hlavní	budově	Ne-
mocnice	Havlíčkův	Brod	(1. nadzemní	podlaží	budova	č. 2)
Tel.:	 569	472	360
Ambulance	LPS	pro	děti	a dorost	se	nachází v hlavní budově	
Nemocnice	Havlíčkův	Brod 1. nadzemní	podlaží	budova	č. 2
Tel.:	 569	472	189

Mimo	provozní	dobu	pohotovosti	jsou	k dispozici	v obvyk-
lých	dopoledních	a odpoledních	časech	praktičtí	lékaři	ve	
svých	ordinacích	a ve	večerních	a nočních	hodinách	pak	dále	
i nemocniční	ambulance.	Lékařská	pohotovost	zajišťovaná	
Nemocnicí	Havlíčkův	Brod	má	k dispozici	také	výjezdní	sanit-
ku,	která	bude	využívána	bez	asistence	lékaře,	pro případy	
nevyhnutelných	převozů	k ošetření	na	pohotovosti.

praktický Lékař – dospěLí
MUDr. Brhelová Stanislava
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	146
mudr-stanislava-brhelova.zdravotniregistr.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 6:30–11:30	 14:00–18:00
	 	 (16:00–18:00	pro	objednané)
	 úterý	 6:30–11:30
	 středa	 6:30–11:30
	 čtvrtek	 13:00–16:30	
	 	 (15:00–16:30	pro	objednané)
	 pátek	 6:30–11:30

MUDr. Kateřina Lepešková
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	144
Ordinační	doba:	 pondělí	 6:00–11:00	 7:00–11:00
	 úterý	 6:00–15:00	 7:00–12:00		 		
	 	 13:00–15:00	
	 	 Lékař	domov	důchodců
	 	 13:00–15:00	Sestra	ordinace
	 středa	 6:00–18:00	 7:00–12:00
	 	 13:00–18:00	Pouze	objednaní
	 čtvrtek	 6:00–15:00	 7:00–12:00
	 	 13:00–15:00	
	 	 Lékař	domov	důchodců
	 	 13:00–15:00	Sestra	ordinace
	 pátek	 6:00–11:00	 7:00–11:00

Objednání	na	určitou	dobu.	Objednání	na	čísle	569	453	144.	
Akutní	případy	ihned,	bez	objednání.

MUDr. Kulíková Eliška
Na	Bradle	1113,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	154

Ordinační	doba:	 pondělí	 7:30–13:00	
	 	 (12:00–13:00	pro	zvané)
	 úterý	 7:00–12:00	 13:00–18:00
	 	 (17:00–18:00	pro	zvané)
	 středa	 7:00–12:00
	 čtvrtek	 7:00–12:00	
	 	 (11:00–12:00	pro	zvané)
	 pátek	 7:00–12:00
Poslední	klient	20 minut	před	koncem	ordinační	doby.

MUDr. Rogozová Marcela
Sklo	Bohemia, a. s.,	Zámecká	730,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	477	185
Ordinační	doba:	 pondělí	 9:00–14:00
	 úterý	 13:00–18:00
	 středa	 8:00–14:00
	 čtvrtek	 7:30–13:30
	 pátek	 7:30–13:00

MUDr. Kos Radovan 
Všeobecný	praktický	lékař,	internista,	geriatr
Zámecká	730	(bývalé	zdravotní	středisko	Sklo	Bohemia, a. s.),	
582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	477	187
E-mail:	 mudrkos@email.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 7:00–12:00
	 úterý	 7:00–12:00
	 středa	 7:00–11:00	lichý	týden	 		
	 	 12:00–18:00	sudý	týden
	 čtvrtek	 7:00–12:00
	 pátek	 7:00–12:00
Na	všechna	ošetření	prosíme	předem	objednat	telefonicky.

odborný Lékař
Ortopedie
MUDr. Trtík	Lubomír;	MUDr. Kašpar	Jakub
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	720
Ordinační	doba:	 pondělí	 16:00–19:00	
	 (ultrazvuky,	operace –	nutno	objednat)
	 úterý	 14:00–19:00
	 pátek	 15:00–18:00

Interní ambulance
MUDr. Kurák	Milan
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	452	254
Ordinační	doba:	 pondělí	 8:00–12:00	 12:30–14:30
	 úterý	 8:00–12:00	 12:30–14:30
	 středa	 8:00–12:00	 12:30–14:30
	 čtvrtek	 8:00–12:00	 12:30–14:30
	 pátek	 8:00–12:00	 -

Na	interní	ambulanci	objednáváme –	tato	doba	je	orientační,	
čas	vyšetření	se	může	posunout,	řešíme-li	závažnější	nebo	
složitější	obtíže	našich	pacientů,	případně	určí	pořadí	lékař	
nebo	sestra.

Zdravotnictví

25



▶

Kožní lékař
MUDr. Varjassyová	Ivana
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 722	093	575
Ordinační	doba:	 čtvrtek	 7:00–12:00	 13:00–15:00
Pacienti	budou	ošetřeni	dle	předchozího	objednání.	Objedná-
vejte	se	prosím		osobně	nebo	telefonicky	ve	dnech	po–čt	od	
8:00 do	14:00 hod.

Gynekologie
MUDr. Klatovský	Bohumil
náměstí	Trčků	z Lípy	23,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	432	204
Web:	 www.gynekologie-klatovsky.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 7:00–11:00
	 úterý	 14:30–18:00
	 středa	 9:00–11:00	pouze	sestra
	 čtvrtek	 11:00–16:00
	 pátek	 7:00–11:00

Oční lékař
MUDr. Šťastná	Sylvie
Na	Bradle	1113,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 734	866	933
Ordinační	doba:	 pondělí	 8:00–12:00	pro	objednané	
	 	 na	vyšetření	perimetru
	 úterý	 7:45–12:00
	 středa	 8:00–12:00	pro	objednané	
	 	 na	vyšetření	perimetru
	 čtvrtek	 7:45–12:00
	 pátek	 8:00–12:00	pro	objednané	
	 	 na	vyšetření	perimetru
Poslední	pacient	půl	hodiny	před	koncem	ordinační	doby.

Chirurgická a traumatologická ambulance
MUDr. Michek	Lubomír
Na	Bradle	1113,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	055
Ordinační	doba:	 pondělí	 16:00–19:00	 19:00–21:00
	 	 	 pro	objednané
	 čtvrtek	 16:00–19:00	 19:00–21:00	
	 	 	 pro	objednané

Ušní, nosní, krční ambulance
MUDr. Matějů	Josef
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	720
	 569	721	799	(Ledeč	n.	S.)
	 565	536	018	(Humpolec)
	 569	428	852	(Havlíčkův	Brod)
Ordinační	doba:	 pondělí	 9:15–12:55	(Světlá)	
	 	 15:00–18:30	(Humpolec)
	 úterý	 16:10–18:10	(Havlíčkův	Brod,				
	 	 dětská	poliklinika)
	 středa	 9:15–12:15	(Ledeč	n.	S.)
	 	 14:00–15:00
	 čtvrtek	 11:00–15:00	(Humpolec)
	 	 19:00–20:00	(Havlíčkův	Brod)
	 pátek	 9:05–12:05	(Ledeč	n.	S.)
	 	 14:00–15:00

Neurologická ambulance
MUDr. Vacek	Karel
Lánecká	970	
582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	146
Ordinační	doba:	 úterý	 13:00–18:00	 12:45–18:00
	 čtvrtek	 7:00–12:00	 7:45–12:00
Provozní	doba	je	shodná	s ordinačními	hodinami.	Vyšetření,	
kontrola	nebo	konzultace	jsou	možné	pouze	po	předchozím	
objednání	na	tel.	čísle	605	788	109.

Psychiatrická ambulance
MUDr. Andrea	Mašková
Lánecká	970	
582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 605	788	109
E-mail:	 andrea.maskova@seznam.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 8:00–11:00
	 	 Pacienti	ze	sociálních	zařízení
	 úterý	 8:00–13:00
	 středa	 8:00–13:00
	 čtvrtek	 8:00–13:00
V případě	dovolené	se	obraťte	na	psychiatrickou	ambulanci	
centrálního	příjmu	psychiatrické	nemocnice	Havlíčkův	Brod.

praktický Lékař – děti
MUDr. Šimková Alena
Soukromá	dětská	ordinace
Lánecká	970	
582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	148
Mobil:	 723	277	527
Web:	 www.detskylekar-svetla.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 6:30–11:30	
	 	 12:45–13:45	
	 	 Dolní	Město
	 úterý	 7:00–11:30
	 středa	 7:00–11:30
	 	 12:30–18:00	
	 	 poradna,	prevence
	 čtvrtek	 7:00–11:30
	 pátek	 6:30–11:30
Provozní	doba:	30 minut	před	začátkem	ordinačních	hodin.

MUDr. Slávka Pavlíková
Lánecká	970	
582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	452	533
Mobil:		 728	052	278
Web:	 www.pediatrie-svetla.cz
Ordinační	doba:	 pondělí	 7:00–12:00	 13:00–15:00
	 úterý	 7:00–10:30	 10:30–12:30		 	
	 	 	 pro	objednané
	 Středa	 9:30–12:00	 13:00–18:00	
	 	 	 pro	objednané
	 Čtvrtek	 7:00–10:00	 13:00–14:00	
	 	 	 pro	objednané
	 	 10:30–12:00	
	 	 Lipnice	n.	S.
	 pátek	 7:00–12:00
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Zubní Lékař
Dr. Alina Semchuk
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	246
Pracovní	doba:	 pondělí	 8:00–15:00
	 úterý	 8:00–15:00
	 středa	 8:00–15:00
	 čtvrtek	 8:00–15:00
	 pátek	 8:00–12:00
Polední	přestávka	dle	provozních	možností.

MUDr. Vosiková Veronika
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 606	136	302
Pracovní	doba:	 pondělí	 8:15–12:00	 12:30–15:00
	 úterý	 8:15–12:00	 12:30–15:00
	 středa	 8:15–13:15
	 čtvrtek	 13:00–18:00
	 pátek	 8:00–13:00
Provozní	doba	začíná	5 minut	po	a končí	5 minut	před	koncem	
pracovní	doby.

Lékárny
Lékárna Viola
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	452	362
Pracovní	doba:	 pondělí	 7:30–17:00
	 úterý	 7:30–17:00
	 středa	 7:30–17:00
	 čtvrtek	 7:30–17:00
	 pátek	 7:30–17:00
 
Lékárna Na Náměstí
náměstí	Trčků	z Lípy	162,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	452	756
 Pracovní	doba:	 pondělí	 7:30–12:00	 13:00–16:30
	 úterý	 7:30–12:00	 13:00–16:30
	 středa	 7:30–12:00	 13:00–16:30
	 čtvrtek	 7:30–12:00	 13:00–16:30
	 pátek	 7:30–12:00	 13:00–16:30
	 sobota	 8:30–11:00

ostatní Lékařské sLužby
Léčebná rehabilitace
Formanová	Marie
Zámecká	730,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 607	733	281,	569	432	238
Pracovní	doba:	 pondělí	 7:30–11:00	 12:00–16:00
	 úterý	 7:30–11:00	 12:00–15:00
	 středa	 7:30–11:00	 12:00–16:00
	 čtvrtek	 7:30–11:00	 12:00–15:00
	 pátek	 7:30–12:00

Rehabilitace – fyzioterapie
Kubíčková	Věra
registrovaný	fyzioterapeut
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	258
Fyzioterapeutky:	 Věra	Kubíčková,	Ivana	Rappová,	
	 Lenka	Brabencová

Pracovní	doba:	 pondělí	 7:00–16:00
	 úterý	 7:00–15:00
	 středa	 7:00–16:00
	 čtvrtek	 7:00–15:00
	 pátek	 7:00–12:00

Léčebná rehabilitace a akupunktura
MUDr. Martin	Vilím
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	453	258
Pracovní	doba:	 čtvrtek	 14:00–16:00

Ultrazvuk
MUDr. Jarmila	Atiová
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 737	766	468
Pracovní	doba:	 pondělí	 12:00–13:30
	 úterý	 8:00–13:00
	 středa	 12:00–13:00
	 čtvrtek	 12:00–13:30
Rentgen
MUDr. Jarmila	Atiová
Lánecká	970,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 737	766	468
Pracovní	doba:	 pondělí	 8:00–11:30
	 úterý	 14:00–17:30
	 středa	 8:00–11:00
	 pátek	 8:00–10:00	 14:00–16:30
Na	ultrazvukové	vyšetření	se	objednávejte	pouze	se	žádan-
kou	od	praktického	lékaře	(nebo	specialisty	jiné	odbornosti).	
Objednáváme	zde	na	RTG	pracovišti	nebo	na	tel.:	737766468	
(pouze	v prac.	době	RTG).	UZ	pracoviště	je	z druhé	strany	
budovy –	v přízemí	vlevo.

veterinární ambuLance
MVDr. Doktor Roman
Komenského	ulice	1028,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 569	452	052
E-mail:	 MVDr.dr@tiscali.cz
Pohotovostní	služba	24 hodin	denně na	tel. 606	656	956.
Pracovní	doba:	 pondělí	 19:00–19:30
	 úterý	 19:00–19:30
	 středa	 19:00–19:30
	 čtvrtek	 19:00–19:30
	 pátek	 19:00–19:30

MVDr. Potocký Zdeněk
Nádražní	291,	582	91	Světlá	nad	Sázavou
Tel.:	 731	533	348
Pohotovostní	služba	24 hodin	denně na	tel. 731	533	348.
Web:	 www.anivet.cz
E-mail:	 zdenek.potocky@centrum.cz
Pracovní	doba:	 pondělí	 dopoledne	pouze	objednaní
	 	 14:00–16:00	
	 úterý	 16:30–18:30
	 středa	 dopoledne	pouze	objednaní
	 	 14:00–16:00
	 čtvrtek	 16:30–18:30
	 pátek	 dopoledne	pouze	objednaní
	 	 14:00–16:00
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sport

Díky splnění stavebních plánů fi rmy PKS Ždár n/S se mohlo 
začít s provozem sportovní haly dříve, než se předpokládalo. 
Již od půlky listopadu, kdy proběhlo slavnostní otevření spoje-
né s dnem otevřených dveří, se v hale vystřídalo několik tisíc 
malých i větších sportovců.

Dopoledne si ve vyhrazených dnech zvykly využívat školy 
pro výuku míčových sportů, odpoledne halu využívají pře-
devším místní oddíly, ale i sportující veřejnost, dokonce zde 
skvělé zázemí našly i oddíly z okolí a výběry českého fl orbalu 
z Kraje Vysočina a u dívek i z Jihočeského kraje.

Všechny tři světelské oddíly, které potřebují ke své činnosti 
sportovní halu (fl orbal, volejbal a futsal), využívají halu k tré-
ninkům i mistrovským zápasům. Halu využívá i fotbalový 
klub, Sokol pro oddíly badmintonu a nohejbalu, na dva turnaje 
halu využil dokonce i hokejový klub. Dopoledne v týdnu pro-
běhlo i několik okresních, ale i krajské kolo ve fl orbalu přeboru 
škol.

Veřejnost si může halu ve volných časech objednat u jednate-
le společnosti SZ města Tomáše Roseckého (775 586 016). O ví-
kendech po mistrovských turnajích chodí sportovat HC Fanclub 
s fl orbalem a Lyžařský klub Kadlečák s futsalem.

V únoru o víkendech čeká na diváky několik turnajů ve fl or-
balu (kategorie ženy, mladší žáci, elévové, starší žákyně a muži), 
futsalu (krajský přebor i okresní přebor), volejbalu (AVL) i no-
hejbalový turnaj. V březnu bude program také nabitý, když se 
představí volejbalové juniorky na domácím turnaji, poté fl or-
balové dorostenky a ženy. DDM uspořádá 8. března velkou ta-
neční soutěž a 21. března proběhne fi nálový turnaj ve fl orbalu 
o přeborníka Vysočiny starších žáků. Na první dubnový víkend 
naplánovali badmintonisté Sokolu turnaj mixů, v půlce května 
proběhne v hale velký turnaj ve stolním tenisu.

Pro světelské příznivce sportu se povedlo do haly dostat kva-
litní podívanou, když se mohli podívat na zápas druhé ligy ve 
futsalu mezi Boca Chotěboř a Baníkem Chomutov. Pro fl orba-
listy se domluvil zápas extraligy juniorek mezi FBŠ Jihlava 
a Ivanti Tigers Praha. V půlce ledna ale vše trumfl  čtvrtfi ná-
lový zápas Poháru mužů ve volejbalu mezi Volejbalem Brno 
a Duklou Liberec.

Pro příští rok je v plánu zorganizovat extraligové utkání ve 
fl orbalu mužů i žen, futsalovou extraligu i volejbalovou extra-
ligu žen.

Tomáš Rosecký

sportovní hala funguje už dva měsíce

Z jedenácti týmů fl orbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá 
n/S se tradičně nejvíce daří dorostenkám (ročníky 2003 a 2004, 
mohou nastupovat i ročníky 2005 a 2006).

Po odehrání půlky sezony se v čele osmičlenné tabulce 
vyhřívají světelské dorostenky, když z 12 zápasů 11 vyhrály 
a pouze jednou prohrály se skóre 102:52, a opět míří za účas-
tí v baráži o MČR. Pozitivem této soutěže je i počínání svě-
telských Tygřic, za které nastupují především mladší holky. 
Oproti loňsku nastalo velké zlepšení a po třinácti zápasech už 
mají deset bodů za tři výhry a jednu remízu. Dohromady za 
obě družstva nastoupilo již třicet hráček. Kanadské bodování 
dorostenek vede Veronika Beránková s 26 body za 22 gólů a 4 

Florbalové dorostenky vévodí tabulce

asistence, následují Kateřina Kotěrová 18 (7 + 11), Barbora Vá-
vrová 12 (7+5), Veronika Fišerová 11 (7+4), Klára Chmelová 
11 (5+6), Karolína Urbanová 9 (7+1), Šárka Kudlová 9 (4+5), 
Radka Zikmundová 9 (2+7), Annamarie Petrusová 8 (6+2) 
a Natálie Bezoušková 8 (3+5).

Velkým plusem pro další rozvoj oddílu je nová sportovní 
hala. Na kroužcích DDM se prostřídá ve třech skupinách na 
60 fl orbalistů a fl orbalistek, další mládež sportuje v rámci tré-
ninků oddílu. Navíc konečně mohou mít plnohodnotnou pří-
pravu i družstva mužů a žen, což se promítá i do tabulkového 
postavení obou družstev v soutěži. Ženám patří druhé místo, 
mužům třetí pozice.
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Družstvo starších žákyň (foto Tomáš Rosecký):
Veronika Fišerová, Klára Němečková, Kristýna Milfaitová, 

Nicol Neubauerová, Barbora Sýkorová, Karolína Urbanová, 
Nela Machalová, Anežka Kahounová, Jolana Houdková, 
Monika Trachtová, Šárka Kudlová, Markéta Chmelová 

a Tereza Bláhová

Ve středu 15. ledna 2020 se od 17 hodin odehrálo čtvrtfi -
nálové utkání českého poháru mužů ve volejbalu. Proti sobě 
nastoupily týmy Volejbal Brno a VK Dukla Liberec. „Domá-
cí“ – Volejbal Brno bohužel prohrál 1:3, ale 350 dospělých a 150 
dětí vidělo volejbal špičkové úrovně. To, že bylo vyprodáno do 
posledního místa, ukazuje fakt, že ve Světlé je velký zájem 
o extraligový volejbal. „Ta atmosféra je nepopsatelná, tohle 
jsme vůbec nečekaly a je úžasné, že se takový zápas může hrát 
u nás“, pochvaluje si dvojice fanynek ze Světlé.

Ale aby celý večer nebyl jen o volejbale, tak o přestávkách 
se kromě losování tomboly také předvedla děvčata ve cvičení 
aerobiku pod vedením Aleny Filippi. Po skončení zápasu ne-
chybělo vyhlášení nejlepších hráčů z obou týmů. Každý z nich 

obdržel unikátní skleněnou vázu z produkce světelských sklá-
řů. Hráče z Liberce ocenil Jaroslav Hroch za oddíl volejbalu 
jako organizátora zápasu a Jan Tourek, starosta města. Brněn-
ský hráč pak převzal cenu od Lídy Pláteníkové. Bývalá hráčka 
světelského volejbalu a olympionička si na pomoc vzala i svého 
syna Petra Pláteníka, který je bývalý volejbalový reprezentant. 
Více o akci doplnil Jaroslav Hroch v rozhovoru.

Kde a kdy vznikl nápad uspořádat takové utkání právě ve 
Světlé?

Nápad vznikl před několika lety, když jsem se dozvěděl od 
starosty, že nová hala ve Světlé skutečně vyroste. Slíbil jsem 
mu, že na otevření haly přivedu volejbal nejvyšší ligové úrovně. 
Hala měla být původně dokončená v prosinci, proto k utkání 
došlo až nyní (počítali jsme s ofi ciálním otevřením až v lednu).

Bylo by možné hrát ve Světlé extraligu, pokud by tu nebyla 
nová moderní hala?

Bohužel dříve by se takové utkání do Světlé nepodařilo do-
stat, protože žádná tělocvična nemá požadovanou výšku, roz-
měry a zázemí.

Jak složité je takovou akci zorganizovat?
V minulosti jsme ve Světlé na zimním stadionu opakovaně 

uspořádali krajský festival minivolejbalu, což byla akce, která 
rozsahem odpovídá tomuto utkání. Takže rozsahem jsme při-
praveni byli, ale český pohár extraligy si samozřejmě vyžadu-

extraliga volejbalu ve světlé nad sázavou

Zajímavostí je úspěšnost týmů fl orbalového oddílu na domá-
cích turnajích v nové sportovní hale. Od listopadu do ledna se 
představilo hned šest mužstev. Dorostenky vyhrály všech šest 
utkání, dorostenky Tygřice ze sedmi zápasů dvakrát zvítězily, 
jednou remizovaly a čtyřikrát prohrály, dorostenci a junioři si 
připsali jednu výhru a jednu prohru. Před domácími diváky si 
naši nejmenší vedli rozdílně. Starší přípravka (elévové) po boji 
svým soupeřům vždy podlehla, ale mladší žáci 3+1 dokázali 
všechny zápasy vyhrát. FLORBAL – TJ Sklo Bohemia Světlá n/S 

sezóna 2019/2020
DOROSTENKY 2019/2020 (ročníky 2003 až 2006)

# Družstvo Z V R P B BV BO BR
1. Sklo Bohemia Světlá n/S 12 11 0 1 33 71 27 44
2. FBŠ JIHLAVA 12 10 1 1 31 92 27 65
3. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 12 7 2 3 23 71 33 38
4. Spartak PELHŘIMOV 13 5 1 7 16 47 42 5
5. SK JIHLAVA 13 5 1 7 16 27 41 -14
6. Meťák ČESKÉ BUDĚJOVICE 13 3 2 8 11 34 79 -45
7. SB SVĚTLÁ n/S TYGŘICE 13 3 1 9 10 30 74 -44
8. FbC PÍSEK 12 2 0 10 6 21 70 -49

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2019/2020 (ročníky 2005 až 2008)

# Družstvo Z V R P B BV BO BR
1. FBC Spartak KAPLICE 10 7 2 1 23 36 19 17
2. SK Jihlava 10 7 1 2 22 67 22 45
3. Meťák ČESKÉ BUDĚJOVICE 10 6 0 4 18 58 36 22
4. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 10 5 2 3 17 38 17 21
5. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 10 2 1 7 7 25 42 -17
6. TÝN n/VLTAVOU 10 0 0 10 0 16 104 -88

V únoru a březnu pořádáme několik domácích turnajů, na 
kterých se představí muži, ženy, junioři, dvakrát dorostenky, 
mladší žáci, starší žákyně i elévové.

Více informací naleznete na www.fl orbalsns.cz i na face-
booku: Florbal Světlá nad Sázavou

Tomáš Rosecký
TJ Sklo Bohemia Světlá n/S z.s. – oddíl fl orbalu

29



▶

Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 001. Redakční 
rada: Jaroslav Jenčík, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jiří Víšek. Redakce: Adéla Hrochová, Marie Koudelová, korektury Josef 
Böhm, Luděk Tomas, redakce@kyticesvetla.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. Otištěné 
příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách
www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks.
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz  -jkd-

Pronájem prostor 
na Zdravotním středisku 
ve Světlé nad Sázavou

Nabízíme k pronájmu 
místnosti 15m2, soc. zařízení, 

kuchyňka.

Bližší informace: 

PharmDr. Věra Rýdlová, 
tel. 569 452 362

je jiné podmínky. Proto příprava namísto jednoho podvečera 
probíhala několik podvečerů a telefonátů během dvou týdnů 
příprav bylo několik desítek. Den utkání už nás samozřejmě 
zaměstnal na 100 %.

Kolik lidí se na celé akci podílelo?
Tady bych chtěl poděkovat za fi nanční pomoc městu Světlá 

nad Sázavou v osobě starosty Honzy Tourka a místostarosty 
Pepy Hnika, protože náklady této akce přesahovaly fi nanční 
možnosti oddílu i výnos ze vstupného.

Při organizovaní akce mi nejvíce pomohli Tomáš Rosecký 
ze Sportovního zařízení města a Jarka Holoubková z volej-
balového oddílu. Hladký průběh samotného hracího dne by 
se neobešel bez pomoci děvčat z družstev žákyň a juniorek, 
mé rodiny, Aleny Filippi, Zdeňka Čermáka a Michala Hájka. 
Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se dodatečně omlou-
vám.

Předpokládám, že se nejedná o poslední akci. Na co se mo-
hou Světeláci těšit dál?

Nechci se zavazovat k žádnému přesnému termínu, ale rádi 
bychom v příštím roce dostali do Světlé i extraligu žen.

A jak to vypadá se Světelským volejbalem? Vyhovuje místním 
týmům nové prostředí?

Hala je pro nás splněný sen, protože jsme na ni dlouho čeka-
li a mnohdy si museli vyslechnout poznámky a výtky o nere-
gulérních podmínkách sokolovny, „sklárenské“ tělocvičny či 

tělocvičny ZŠ Lánecká. První turnaje v nové hale už máme za 
sebou a za nás naprostá spokojenost.

Co chybí hale nebo světelskému volejbalu?
Hale nechybí vůbec nic, ale světelskému volejbalu chybí více 

trenérů a lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve pro-
spěch krásného sportu „pod vysokou síťí“.

Michal Mašek
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