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Okénko 
vzpomínek
Světelské panství vlastnilo i velkostatek, který byl významnou součástí 
příjmů majitelů. Hlavní část byla takřka naproti zámku a opodál na přední 
části dnešních skláren stodoly. Součástí velkostatku byl i dnes již neexistující 
statek Rozinov, který se rozkládal za dnešní skládkou odpadů.

Rozinov již minulý - za současnou skládkou odpadů

Rozinov kdysi

Současný pohled na bývalou správní budovu statku

Stodoly - nyní zde stojí Sklárny

Vlevo budova s byty a nájemníciZde nyní stojí Billa - tehdy byty a přízemí hospodářské

Hospodářské budovy

Pohled do dvora - 60. léta
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Úvodní slovo

Milí Světeláci, dámy a pánové,

listopad je měsíc plný událostí. Na jeho začátku vzpomíná-
me na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Toto mnohdy bo-
lavé období by dle mého nemělo být jen o povinnosti očistit 
a nazdobit místa posledního odpočinku, ale spíše o tom se 
zastavit, popřemýšlet o životě, sejít se s rodinou a zavzpo-
mínat na předky a zapálením svíčky jim projevit úctu.

Dalším bodem v měsíci pro nás bude svátek Martina. Tento 
den odpradávna symbolizuje konec podzimu a příchod zimy. 
Co myslíte, přijede letos na bílém koni? Pojíme svatomartin-
skou husu, zapijeme ji svatomartinským vínem a  budeme 
se společně těšit na slavnostní otevření sportovní haly. Po-
zvánku na něj naleznete právě v tomto čísle zpravodaje.

Souběžně s  otevřením haly nás ještě čeká uctění památky 
Dne boje za svobodu demokracii a Mezinárodního dne stu-
dentstva. Letos je to již 30 a 80 let od událostí 17. listopadu.

Závěrem bych rád v tuto dobu apeloval na všechny - chovej-
me se k sobě prosím s úctou a respektem. Urážky a pomluvy 
na veřejnost nepatří. Jak řekl Arnošt Lustig: „Největší kvali-
tou člověka je slušnost“.

Mějte krásný listopad!

Jan Tourek, starosta města

Milí Světeláci, dámy a pánové,

často slýchám stížnosti týkající se záhonu před kinem. Z dů-
vodu konání Svatováclavské pouti se květiny v něm každo-
ročně odstraňují, aby zde bylo možné postavit atrakci. Sa-
motnému je mi líto rostliny v plném květu takto likvidovat, 
proto v současné době hledáme alternativní řešení. Jednou 
z  možností bude například zatravnění záhonu a  umístění 
tzv. květinové pyramidy, kterou lze dle potřeby přemístit.

Jan Tourek, starosta města

Z radniCe
Ve středu, 25. 9. 2019 proběhlo 7. zasedání zastupitelstva 

města. Zastupitelé jednali mj. o těchto záležitostech:
 1) Budou uvolněny 2 000 000 Kč z fondu bytových rezerv 

pro vytvoření vhodných podmínek pro budoucího zubní-
ho lékaře. Jedná se především o vybavení stomatologic-

ké ordinace dle požadavků konkrétního lékaře, současně 
bude vyčleněn a zrekonstruován městský byt v Nádražní 
ulici nad knihkupectvím, který by byl lékaři taktéž na-

bídnut.
 2) Město obdrželo oznámení organizátora Rallye Světlá, že se 

v letošním roce nebude pořádat 18. ročník této motoristic-

ké soutěže.
 3) Město obdrží dotaci od Kraje Vysočina ve výši 9 294 424 Kč 

na akci „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“. Podmín-

kou bylo poskytnutí prostor haly 1 den v týdnu po dobu 
10 let Akademii, Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střed-

ní odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou 
v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Ze zasedání zastupitelstva města

 4) Proběhlo I. kolo Městské soutěže na prodej pozemků v loka-

litě Pod Vodárnou. Po otevření obálek si 3 zájemci vybrali 
svůj pozemek. Na zbylé 3 pozemky je vypsáno II. kolo 
Městské soutěže. Případní zájemci mohou podat svou na-

bídku do 25. 11. 2019 do 14:00 hodin.
 5) Byl schválen prodej a znění kupní smlouvy na celou plochu 

průmyslové zóny pro výstavbu výrobního závodu společ-

nosti ZOK System, s. r. o.
 6) Došlo ke schválení kupní smlouvy na vykoupení všech po-

zemků na levém břehu řeky Sázavy (u Penny marketu) pro 
budoucí vybudování mostu pro automobilovou dopravu. 
Momentálně probíhají jednání ohledně pozemků na pra-

vém břehu řeky.
 7) Byly schváleny programy pro poskytování dotací práv-

nickým a fyzickým osobám v oblasti kultury, v sociál-
ní oblasti a na podporu sportovních aktivit na rok 2020. 
Konkrétní znění lze shlédnout na webových stránkách 
městského úřadu – v dokumentech finančního odboru.

Jan Tourek,  starosta města

1) Kino ve Světlé nad Sázavou projde koncem roku další 
modernizací. Město v rámci výzvy „Digitalizace a moderni-
zace kin“ získalo od Státního fondu kinematografie hned dva 
granty. První, ve výši 850 000 Kč bude použit na digitalizaci 
světelského kina dle parametrů DCI (Digital Cinema Initiati-
ves) v rozlišení 2 K, a druhý grant ve výši 350 000 Kč bude 

použit na modernizaci kinosálu, především k dosažení opti-
málního akustického prostředí.

2) Společnost ČEZ Distribuce, a. s. prostřednictvím firmy 
MATEX HK, s. r. o. provádí rekonstrukci kabelů vysokého 
a nízkého napětí. Z tohoto důvodu vznikla směrem od tra-

fostanice u městské tržnice k trafostanici v ul. Na Sídlišti 

Co se děje
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(u starého hřbitova) série výkopů. V současné době nemáme 
více informací, vše je v kompetenci společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s.

3) Bylo zrekonstruováno celkem cca 600 metrů místní ko-

munikace V Polích, která je jedinou spojnicí rodinných dom-

ků postavených v této lokalitě s centrem města. Celkové ná-

klady činily 1 645 600 Kč, přičemž město získalo dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 663 519 Kč.

Projekt „Obnova místní ko-

munikace V Polích“ byl realizo-

ván za přispění prostředků stát-
ního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

4) Spolu s realizací rekonstrukce povrchu komunikace v uli-
ci Panuškova byly vybudovány i nové chodníky, a to v úse-

ku od křižovatky s Láneckou ulicí, až po ulici Kamenickou. 
Celkové rekonstrukci v ulici Panuškova se budeme podrobněji 
věnovat v prosincovém čísle Zpravodaje.

5) Skončila uzavírka silnice č. II/150 v úseku Leštinka-Mrz-

kovice. V termínu od 26. 8. do 31. 10. zde bylo zrekonstru-

ováno zhruba 1,8 km komunikace a byly vybudovány nové 
chodníky.

6) Skončila uzavírka silnice č. 34740 vedoucí přes Dolní 
Město. Zde se jednalo o rekonstrukci komunikace v celé délce, 
ke které přibyla rekonstrukce mostu (u křižovatky směrem na 
Lipnici a Humpolec). Most byl z důvodu zvýšení bezpečnosti 
účastníků silničního provozu opatřen zábradlím a svodidly. 
Současně došlo ke snížení povolené maximální rychlosti na 
50 km/h ve směru od mostu do Dolního Města.

7) Skončila uzavírka silnice č. II/130 v úseku Ledeč n. S. - 
Hradec. Zde bylo opraveno celkem 1,5 km komunikace. Aby 
se předešlo nestabilitě svahu v některých úsecích, byly vybu-

dovány opěrné zdi a provedeny rozsáhlé výplně svahu beto-

nem, na který bude položen obklad v barvě přírodního betonu 
se štípaným povrchem. Na tuto uzavírku naváže cca v dub-

nu 2020 rekonstrukce dalšího úseku komunikace směrem 
k Hradci.

8) Ve středu 23. 10. dokončili pracovníci TBS Světlá 
n. S. opravu železné lávky přes řeku Sázavu. Bylo provedeno 
očištění a opískování konstrukce, lávka je nyní nově natřena 
a byly vyměněny pochůzné rošty za nové. Na jaro je plánová-

no umístění středových slzičkových plechů pro cyklisty. Foto: 
Jiří Víšek

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

V pondělí 2. září 2019 ve 14:00 hodin vypršela lhůta pro po-

dání přihlášek do městské soutěže na prodej šesti stavebních 
pozemků ve Světlé nad Sázavou v lokalitě Pod Vodárnou. Cel-
kem byly zaevidovány 4 cenové nabídky. Otevírání obálek 
a vyhodnocení soutěže se uskutečnilo tentýž den od 15:30 hod 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Jednou z podmí-
nek soutěže byla osobní účast zájemců o koupi pozemku při 
vyhodnocování soutěže, dostavili se však pouze zájemci tři - 
poslední byl pro neúčast vyřazen.

Jednotlivé přihlášky byly sestupně seřazeny dle nejvyšší 
nabídky, a v tomto pořadí si budoucí majitelé vybrali svůj po-

zemek. Na zbylé tři pozemky, a to č. 22 (p. č. 858/38), č. 25 
(p. č. 837/23) a č. 27 (p. č. 858/62) bylo dne 27. září 2019 vy-

hlášeno II. kolo městské soutěže. Podmínky zůstávají stejné 
jako v kole prvním a zájemci mohou své přihlášky podat do 
25. 11. 2019 do 14:00 hodin buď prostřednictvím pošty nebo 
osobně na podatelnu Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou. 
Otevírání obálek s nabídkami je naplánováno na 25. 11. 2019 od 
15:30 opět ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.

Kompletní znění II. kola městské soutěže lze najít na úřed-

ní desce Městského úřadu v kategorii Plochy pro bydlení  

(https://www.svetlans.cz/vyhlaseni-mestske-souteze-v-lokali-
te-pod-vodarnou-ii-kolo/d-15285/p1=1298).

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Výběrové řízení v lokalitě Pod Vodárnou
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V poslední době se na našem odboru životního prostředí 
množí dotazy ohledně možnosti kácení stromů a dřevin na po-

zemcích, které neplní funkci lesa, tj. na zahradách, v areálech 
firem, okolo silnic nebo ve volné přírodě. Jelikož se setkáváme 
s mnoha mylnými názory, rádi bychom občanům našeho města 
tuto problematiku blíže představili a odpověděli na ty nejzá-

kladnější otázky.
Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon 

č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny. 
Podle tohoto zákona jsou všechny dřeviny chráněny ze zákona 
před poškozováním a ničením. Vlastník dřeviny je povinen se 
o ní řádně starat vhodným ošetřováním a udržováním. V pří-
padě, že se vlastník dřeviny (možno též zástupce vlastníka na 
základě plné moci) rozhodne dřevinu pokácet, je vždy nutné 
podat žádost na příslušný orgán ochrany přírody, který o po-

volení rozhodne. Pro město Světlá nad Sázavou a všechny jeho 
místní části je příslušným orgánem ochrany přírody Městský 
úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, v ostatních 
obcích rozhoduje místně příslušný obecní úřad.

Žádost musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele, datum narození; u právnických 

osob název, sídlo a IČO,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru 

nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele 
k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být ká-

ceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně 
situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.

Formulář žádosti je volně ke stažení na webových stránkách 
města Světlá nad Sázavou na adrese https://www.svetlans.cz/
ochrana-prirody-a-krajiny/ds-1063/archiv=0 & p1=2926.

Kdy povolení být nemusí a je možné strom pokácet?
• strom o obvodu kmene do 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm 

nad zemí (POZOR: pokud se jedná o strom ve stromořadí, 
významný krajinný prvek a břehový porost, je povolení 
nutné VŽDY)

• keře o ploše menší než 40 m2

• ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném úze-

mí, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozem-

ku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří
• porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků
• v případě údržby břehových porostů, ochranných pásem 

podél železniční dráhy, silnic, atd., které provádí jejich 
správce, jsou nutné zvláštní podmínky a splnění dalších 
kritérií žadatele

Co když je strom např. po bouřce poškozený, zlomený, ohro-

žuje bezprostředně životy nebo hrozí škoda značného rozsahu 
(tzv. havarijní stav)?

• V takovém případě není nutné povolení. Je však nutné po-

kácení ohlásit a to do 15 dnů po pokácení.

Co když je strom suchý, viditelně starý, rozlomený, neplní již 
v krajině svou funkci?

• Je nutné požádat o povolení.

Strom stíní, padají z něj větve, listí, pyl, nehodí se nám 
k domu atd.?

• Taktéž je nutno požádat o povolení.

Strom je potřeba pouze ošetřit nebo provést údržbu (ořez 
proschlých a poškozených větví)?

• Není nutné povolení. Řez je však třeba provádět takovým 
způsobem, aby nedošlo k poškození či následně odumře-

ní dřeviny. Ten, kdo takový ořez provede způsobem, kte-

rý dřevinu poškodí, vystavuje se možnosti uložení sankce. 
Obdobně se možnosti uložení pokuty vystavuje ten, kdo 
dřevinu pokácí bez povolení.

Pokud je vydáno povolení k pokácení – jaký je další postup?
• Po obdržení rozhodnutí je nutné vyčkat nabytí právní 

moci, tj. lhůta 15 dní. Pokud se nejedná o havarijní stav, 
provádí se pokácení dřevin zpravidla v období tzv. vege-

tačního klidu (cca od 1. 11.–31. 3.) Na toto je nutné pamato-

vat již při podání samotné žádosti. Současně s povolením 
pokácení přichází i uložení povinnosti náhradní výsadby 
a následné péče o tuto výsadbu (zpravidla po dobu 5 let).

Výše uvedený text poskytuje pouze obecné informace pro 
nejběžnější případy. Netýká se památných stromů, zvláště 
chráněných druhů dřevin, dřevin rostoucích ve významných 
krajinných prvcích či v lokalitách chráněných zákonem o státní 
památkové péči ani oznámení o kácení dřevin ve zvláštních 
případech, kdy je postup kácení dřevin poněkud odlišný. Infor-
mace o sankcích platí obdobně.

S podněty na údržbu (ořez) či kácení dřevin rostoucích na po-

zemcích ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou se obracejte na 
odbor majetku investic a regionálního rozvoje (tel. 569 496 624).

Ne vždy je možné všem žadatelům vyhovět dle jejich předsta-

vy. Je však nutné si uvědomit, že stromy v našem městě a okolí 
nejsou naši nepřátelé či strašáci, kterých je nutné se za každou 
cenu zbavit. V parném létě nám poskytnou stín, zadrží vodu 
na pozemku, sesbírají škodliviny a prach od silnic, poskytnou 
útočiště ptákům a drobným savcům. Aniž si to mnohdy uvědo-

mujeme, stromy a dřeviny obecně dělají naše okolí příjemnější 
pro spokojené žití – žijme tedy ve zdravém a zeleném městě.

Lucie Kovaříková, DiS.
referentka odboru životního prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les
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Jako již každoročně měli žáci 3. tříd obou světelských základ-

ních škol možnost navštívit městský úřad a prohlédnout si jeho 
téměř každý kout.

Děti čekala návštěva zasedacích místností, obřadní místnos-

ti, pokladny, všech odborů a městské policie. Svou návštěvu 
všichni zakončili v kanceláři pana starosty.

Děti po úřadu provedla paní Alena Křížková z odboru správ-

ního, školství a živnostenského a pan místostarosta Josef Hnik.
Blanka Sedláková, 

tisková mluvčí MěÚ

děti ze základních škol navštívily radnici
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Dílo je dokonáno! Po 15 měsících prací je naše nová spor-
tovní hala připravena, nachystána, hotova. Při této příležitos-

ti bychom Vás všechny rádi pozvali k její návštěvě v sobotu, 
16. 11. 2019.

Od 9:00 hodin budete mít možnost prohlédnout si prostory 
haly a současně podpořit a zafandit našim světelským flor-
balistkám na jejich prvoligovém utkání poprvé v domácím 
prostředí. Bude sehráno celkem 6 utkání mezi týmy Světlé 
n. S. „A“, Světlé n. S. „B“, Písku a Pelhřimova.

Na podvečer, cca 17:00 hodin, je plánován exhibiční zápas 
světelských fotbalistů - současných Mistrů České republiky ve 
veteránském fotbalu proti týmu bratří Marešů. Večernímu zá-

pasu bude předcházet slavnostní zahájení.
Přijďte se pobavit a užít si sportovní sobotu spolu s námi, jste 

srdečně zváni!
Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

den otevřených dveří  
Sportovní haly

Přednášky společnosti  
editum, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Editum každoročně chystá 
pro občany Světlé n. S. sérii vzdělávacích přednášek, po 
kterých většinou následuje exkurze tematicky spjata s da-
ným výkladem.

Po broucích, pavoucích, kůrovci, obojživelnících a ptačích 
hlasech přišly ve čtvrtek, 10. 10., tradičně na řadu houby, 
tentokráte se zaměřením na holubinky. Dalo by se říci, 
že říjnové počasí už houbám nepřeje, přesto se v sobotu 
12.  10.  vydali zájemci v  čele s  havlíčkobrodským mykolo-
gem, panem Jaroslavem Kocmanem, do lesa v  okolí Dol-
ních Kralovic, kde bylo ještě stále co určovat.

Blanka Sedláková,  
tisková mluvčí MěÚ
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Ve dnech 28. a 29. září 2019 se v našem městě konala, jako již 
každý rok, tradiční Svatováclavská pouť, která je právem po-

važovaná za největší v regionu. Každoročně tato akce přiláká 
tisíce návštěvníků, kteří jsou natěšeni na pouťovou atmosféru. 
Donedávna byla svatováclavská pouť největší kulturní událostí 
v našem městě, ale v posledních letech jí překonává počtem 
účastníků Sázavafest, který se konal na konci července v zá-

meckém parku.
Instalace atrakcí pro velké i malé návštěvníky probíhala na 

náměstí Trčků z Lípy od pondělí 23. 9. 2019. Atrakce byly již 
poněkolikáté umístěny i na městském pozemku v Pěšinkách. 
Krom oblíbených atrakcí z předchozích let, byla k vidění i k vy-

zkoušení zbrusu nová atrakce, právě v prostorách Pěšinek.
Stalo se hezkou tradicí, že ve čtvrtek dopoledne je umožně-

no bezplatné svezení zdravotně postiženým z ústavů sociální 
péče, obyvatelům Sociálního centra města Světlé nad Sázavou 
a taktéž nejmenším dětem z mateřských škol. I oni tak mohli 
ve čtvrtek dopoledne zažít pravou atmosféru pouti. Pro ostatní 
návštěvníky byla většina atrakcí spuštěna ve čtvrtek 26. 9. 2019 
odpoledne. V týdnu vyrazili na pouť především rodiče s ma-

lými dětmi, aby využili toho, že bývá na pouti méně lidí než 
o víkendu.

Samotné atrakce a stánky, jejichž sortiment byl široký (pro-

dával se výborný burčák, medovina, trdelník, perníková srdce, 
turecký med, pražené oříšky, keramika, květiny, hračky, občer-
stvení, textil a další sortiment neodmyslitelně patřící k pouti), 
nebyly jediným lákadlem do Světlé. V sobotu se od 8:00 do 
14:00 hodin konal Den otevřených dveří ve sklárnách Crysta-

lite Bohemia, s tradičním občerstvením A. Vopěnky. V neděli 
nabízelo informační centrum KyTICe prohlídky světelského 
středověkého podzemí, které se setkaly s velkým zájmem.

Protože se jedná o velkou akci zabírající náměstí Trčků 
z Lípy a části ulic Lánecká, Komenského a celou Nádražní uli-
ci, byl pouťový týden od středy 25. 9. 2019 ve znamení uzavírek 
a objízdných tras. Uzavírky byly řešeny tak, aby co nejméně 
omezovaly řidiče a zároveň byla zajištěna bezpečnost návštěv-

níků pouti, objízdné trasy byly řádně vyznačeny. Ještě měsíc 
před touto akcí nebylo známo, zda objížďky v okolí umožní 
variantu pouti, kdy stánkový prodej probíhá až k fotbalovému 
stadionu v Nádražní ulici. Rok od roku je těžší zařídit, aby se 
samotná pouť konala v prostorách náměstí z důvodu, že přes 
náměstí vede silnice II. třídy patřící kraji, po níž je vedena řada 
objízdných tras v letních měsících.

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajišťovaly po celou dobu 
pouti a bezprostředně po ní Technické a bytové služby měs-

ta Světlá nad Sázavou. Atrakce byly v noci z 29. 9. 2019 na 
30. 9. 2019 sklizeny, takže kdo šel v pondělí ráno do města, 
mohl spatřit pouze pár demontovaných atrakcí a bezchybně 
uklizené náměstí.

O každé pouti je nejdůležitější počasí, které té letošní přálo 
parádně! Ranní příjemné teploty vystřídalo slunečné počasí 

po celý víkend. Kromě páteční dešťové přeháňky počasí vyšlo 
a stánkařům tak dalo zapomenout na nepříliš vydařené víkendy 
z let minulých.

Rád bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomá-

hali s přípravou a organizací stánkového prodeje i celé pouti. 
Chci velmi poděkovat pracovníkům úřadu a též Městské policii, 
kteří měli o pouti služby. Tito lidé mají doma své rodiny, blízké 
a hlavně děti, proto pro ně není vůbec jednoduché se o pou-

ťovém víkendu od nich pracovně odtrhnout. Máte všichni mé 
velké uznání. Děkuji Vám.

Velké díky také patří Technickým a bytovým službám, panu 
řediteli Hůlovi a hlavně jeho svědomitým zaměstnancům, kteří 
vypomáhali vyznačovat místa pro stánkaře, bezchybně značili 
uzavírky, i za samotný úklid během celé pouti i po jejím skon-

čení.
Už se můžeme, pomalu ale jistě, chystat na přípravu dalšího 

ročníku Svatováclavské pouti. Právě přípravy na další ročník 
začínají již s příchodem nového roku, kdy trhovci posílají své 
první přihlášky. Snad nám okolnosti budou opět nakloněny 
a počasí bude znovu slunečné jako v předchozích letech. Le-

tošní pouť je z pohledu organizátora hodnocena velice kladně. 
Po celou dobu trvání pouti nedošlo k žádným závažným kon-

fliktům a incidentům, které by bylo nutné řešit. Během pouti 
nedošlo ani k žádné dopravní nehodě na námi vyznačených 
objízdných trasách.

Myslím si, že je hezké, když v dnešní uspěchané době zů-

stává naše pouť důvodem příjemných, milých a vzácných se-

tkání rodin a jejich blízkých. I když se nám zejména v týdnu 
před poutí množí výtky na uzavírky, objízdné trasy, různá další 
omezení, tak v závěru týdne jsou určitě všichni moc rádi, že si 
k nim jejich známí cestu našli, že se všichni setkali a vyrazili 
společně do města užít si tu pravou pouťovou atmosféru. Každý 
z nás si určitě rád vzpomene na to, jak očekával příjezd pouti 
on sám, když byl ještě malý kluk či děvče. Vždyť přece úsměv 
na tváři dětí a vnoučat, jiskra a radost v jejich očích jsou ty 
nejkrásnější chvíle v našem mnohdy uspěchaném životě. Sám 
za sebe jsem rád, že tu pouť každoročně máme a jsem pro tuto 
krásnou tradici i nadále zachovávat.

Na závěr bych pro zajímavost uvedl pár čísel, která se týkají 
letošní Svatováclavské pouti:

• 346 248 Kč uhradil pan Lagron za prostory náměstí pro 
umístění atrakcí,

• 432 030 Kč se vybralo od stánkařů za užívání veřejného 
prostranství,

• 778 278 Kč je celkový příjem z letošní pouti,
• 150 000 Kč jsou přibližné náklady spojené s poutí (organi-

zace stánkového prodeje, pořadatelská služba, propagace, 
nájem mobilních WC, úklid ze strany TBS)

• přes 180 je přibližný počet prodejců s různým sortimen-

tem, kteří byli letos na pouti umístěni.
Jiří Adam, úředník finančního odboru

Svatováclavská pouť 2019

Z činnosti městské policie

Městská policie v září 2019 řešila celkem 49 přestupků. Z to-
hoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 46 pře-
stupků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 1 písemnost na žádost ostatních 
orgánů. Provedli jsme odchyt 1 psa. V odchytovém zařízení 
nemáme k 30. 9. žádného psa.

Rychlost jsme měřili pětkrát, nově měříme v  obci Pavlov, 
kde jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu.

Zdeněk Novák 
velitel městské policie
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Pokus vloupání do firmy
Dne 5. 10. 2018 vyjížděli policisté PČR OOP Světlá nad 

Sázavou k nahlášenému případu pokusu vloupání do firmy 
v Nádražní ul. ve Světlé nad Sázavou, kdy na místě bylo zjiš-

těno, že dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době 
od 16:00 hodin dne 5. 10. 2019 do 5:00 hodin dne 6. 10. 2019 
prošel volně průchozí brankou po schodišti k budově výrob-

ní haly, kde nezjištěným způsobem a předmětem poškodil 
plastové vstupní dveře do sklářské provozovny, avšak do 
objektu nevnikl. Následně na dvoře před halou vnikl do ne-

uzamčeného a volně přístupného odstaveného dodávkového 
vozidla, kde vše prohledal a odcizil klíče s dálkovým ovlá-

dáním od vozidla, uložené v přihrádce u autorádia, čímž 
způsobil poškozené společnosti celkovou škodu ve výši nej-
méně 7 500 Kč. Pachatel se svým jednáním dopustil přečinu 
krádeže ve stadiu pokusu, za což mu v případě jeho zjištění 
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Vloupání do rodinných domů
Ve dnech 11. 10. 2019 až 13. 10. 2019 bylo na služebnu 

PČR OOP Světlá nad Sázavou oznámeno vloupání do ně-

kolika rodinných domů ve Světlé nad Sázavou a to v ul. Lá-

necká, Čapkova a U Stromečku, kdy dosud neznámý pacha-

tel nebo pachatelé se zejména v nočních hodinách vloupali 
do rodinných domů, kde ve většině případech majitelé byli 
doma a spali v ložnicích. Neznámý pachatel nebo pachatelé 
z domu odcizili majitelům nemovitosti různé věci, a to note-

book, mobilní telefony, starožitnosti, šperky, oblečení, pe-

níze apod. v celkové hodnotě nejméně 150.965 Kč. V rámci 
uvedených případů je v současné době ze strany policejního 
orgánu PČR OOP Světlá nad Sázavou prováděno intenziv-

ní šetření a prověřování ve spolupráci s kriminální policií 
Územního odboru Havlíčkův Brod s cílem objasnění věci.

Na základě uvedených skutečností o aktuální trestné čin-

nosti vloupání do rodinných domů ve Světlé nad Sázavou 
touto cestou apeluji na všechny spoluobčany, aby si v noč-

ních hodinách a v době své nepřítomnosti řádně zajistili své 
majetky a domy nebo byty řádně uzamykali! Zároveň žá-

dám o případnou spolupráci, a pokud by měl někdo nějaké 
konkrétní informace, poznatky nebo si všimne podezřelých 
osob v okolí svého domu, aby o tomto vyrozuměl Policii ČR 
OOP Světlá nad Sázavou – kontakt 725 292 404 nebo můžete 
informace sdělit přímo na linku 158. Za případnou spoluprá-

ci předem děkuji.
npor. Bc. Luboš Pejchar

vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie Čr Světlá nad Sázavou s přehledem  
trestné činnosti za měsíc říjen 2019

Obyvatelé Domova pro seniory bydlící v posledním, oran-

žovém patře budovy si nyní mohou užívat tepelného komfor-
tu v zimě i v létě. Na jejich pokojích byla v září nainstalová-

na klimatizace.
Společnost Zdeněk Krch – OKASO dostala za úkol pro-

vést dodávku, instalaci a zprovoznění technologie klimati-
zace v objektu Domova pro seniory včetně provedení sou-

visejících stavebních prací a uvedení zařízení do provozu 
a zaškolení obsluhy.

Vlastní klimatizace se skládá z vnitřních jednotek celkem 
v 17 pokojích, dvou venkovních jednotek a rozvodů chladiva, 
dále z napájení a ovládání jednotek a odvodu kondenzátu od 
jednotek. Pro montáž rozvodů v půdním prostoru bylo nutné 
zhotovit lávky pro bezpečný pohyb montážníků v obou kra-

jích půdy podél chodeb, neboť středová stávající lávka byla 
nedostatečná. Lávky budou sloužit i pro budoucí kontrolu 
a revize zařízení.

Velice si ceníme přístupu zhotovitele, který dbal na mini-
mální zásah do života ubytovaných klientů, a přesto předal 
stavbu řádně a včas, a to 26. 9. 2019.

Celková cena díla činí 1 385 095 Kč včetně DPH.
Blanka Sedláková,

tisková mluvčí MěÚ

Klimatizace v domově pro seniory
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rubrika čtenářů

Vzpomínka
Byla jsem oslovena, zda bych zavzpomínala na události ko-

lem sametové revoluce. Víte, když si sáhnu do paměti, musím 
říci, že pro mne to bylo velmi šťastné období.

Revoluce mně zastihla v době, kdy jsem byla matkou dvou 
malých chlapců a dospívající dcery. Vír dění té doby mě zce-

la pohltil. Chodila jsem na demonstrace, roznášela letáky, 
agitovala. Podílela jsem se proto i na zrodu světelského Ob-

čanského fóra. Revoluce mě a mé přátele nakonec vyhodila 
až do zastupitelstva ve Světlé, později jsme zakláda-

li konkrétnější podobu – Občanskou demokratickou 
stranu. Byli jsme celkem úspěšní a tak se zdálo, že 
naše země vykročila tím nejlepším směrem. Jak jsme 
byli tehdy naivní. Vždyť tady na začátku 90. let do-

šlo k přerozdělování obrovského majetku. A bohužel, 
mezi šikovné a morálně zdatné podnikatele se dostalo 
také mnoho lotrů. Rekrutovali se ze tří skupin. První 
byli veksláci, kteří měli zkušenosti s byznysem už za 
socialismu. Měli podnikatelského ducha i prostředky 
z nelegálních obchodů, ale chyběla jim morálka, byli 
zvyklí jít proti zákonům. Další kategorii tvořily býva-

lé komunistické kádry, co měly kontakty, informace 
a výhody, kterých se normálním smrtelníkům prostě 
nedostalo. Třetí skupinu představovali bývalí důstoj-
níci Státní bezpečnosti nebo jejich spolupracovníci. To 
byli lidi, kteří měli velmi ostré lokty ve vztahu k in-

formacím a bezpečnostním složkám. Uměli v tom cho-

dit, propojovali vekslácký a nomenklaturní svět, měli 
stejné metody práce.  Tady vznikla enkláva špatných 
podnikatelů, kteří to svrhli někam, kam jsme nechtěli. 
A tak řada lidí, kteří kupříkladu přišli o peníze v in-

vestičním fondu, byla naštvaná na nový režim a říkala, 
že za komunistů bylo líp. Je však třeba si uvědomit, že 
je nepodvedl nový režim, ale právě ti, co byli spojeni 
se starým režimem.

 Myslím si, že to negativní si budeme muset „odžít“. 
To, co západní demokracie zažívaly sto a více let, u nás 
totiž proběhlo v ohromně zrychlené podobě. Nechci 
však vidět pouze negativa, sama jsem na svoji „naivi-
tu“ doplatila, svým kritickým postojem jsem pobouři-
la plno lidí, byla jsem tehdy docela potichu odstraněna 
z politického života, přišla jsem o práci, vyloučili mně 
ze zastupitelstva, prý z důvodu neslučitelnosti funk-

cí. Žádala jsem tehdy o přešetření až Českou národní 
radu, vše bylo podstoupeno zpět do našeho zastupi-
telstva, a tak se jim podařilo zbavit mě mé milované 
práce s dětmi i práce pro veřejnost. 

Byla jsem v té době navíc těžce nemocná, a tak 
můj nástup do praxe soukromníka byl velmi náročný. 

A právě proto si moc vážím toho, že moje „malá“ škola Bam-

bino existuje již 25 let a stále se objevují rodiče, kteří mi věří, 
svěřují mi své děti a váží si mých lidských vlastností.

Vám všem, kteří žijete v našem městě, přeji mnoho krás-

ných chvil, které jsme mohli prožít my, i když to vystřízlivění 
občas zabolí.

S úctou 
Věra Chladová,

bývalá členka městského zastupitelstva  
a pamětnice hezkých chvil s dobrými přáteli

Pozvánka k uctění památky  dne boje za svobodu a demokracii

V  pátek, 15.  11. 2019 bude v  10:00 hod uctěna památka 
Dne boje za svobodu a demokracii položením věnce čel-
ními představiteli města k  památní desce před budovou 
Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou a proslovem pana 
starosty. Od 17:00 hodin se uskuteční přednáška ve velké 

zasedací místnosti Městského úřadu u příležitosti 30.  vý-
ročí událostí 17.  listopadu 1989. Výklad povede historička 
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod paní Mgr. Alena Jindrová.   
Jste srdečně zváni.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
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Z hiStorie
I. část
Že existoval v našem regionu někdo, jako loupežník Fabián, 

jsem se dozvěděl náhodně a zpočátku jsem se domníval, že se jed-

ná o legendu, příběh, který se vyprávěl dětem před spaním. Až po 
mnoha letech při pročítání novin z 19. století, v nichž jsem hledal 
zajímavosti z našeho kraje, jsem zjistil, že zmiňovaný lupič byl re-

álnou postavou, rodákem z Dolního Města, postrachem Světelska, 
Humpolecka, později Kutnohorska. Mnoho se toho o jeho životě 
zjistit nedá a to, co ano, není nic hezkého. Ale co bychom také 
čekali od loupežníka?

První zmínku o tom, že někdo takový vůbec existoval, jsem na-

lezl v půvabné knize Gertrudy Goepfertové1 „Rodokmen“, která 
vyšla v roce 2003 v nakladatelství Tiráda. Autorka se v ní vrací do 
doby svého dětství a mládí, vzpomíná na své prázdninové pobyty 
v Dolním Městě, Loukově a Kunemili, na lidi, které v našem kraji 
poznala. Důležitou část její knihy představuje kapitola „Děda vy-

pravuje“. Jejím dědou byl František Veselský, majitel statku v Ku-

nemili. Tento rodák z Dolního Města byl dle autorky výborným 
vypravěčem a mezi jeho oblíbené historky patřila i ta o Fabiánovi. 
Nechme proto vyprávět pana Veselského: „Fabián, to byl v Dol-
ním Městě vyhlášenej zloděj, na kterýho si žádnej četník nepřišel. 
Četnický závodčí2 šel jednou k Fabiánově chalupě, aby ho zatkl. 

Šel zpředu, vzal si souseda Píchu s sebou, postavil ho dozadu za 
chlívky k plotu a sám zaťukal. Nic. Tloukl na dveře, nic. Tak kle-

pal na okno a slyší štrachání. Stará se šinula k oknu a četník slyšel 
praskat schody na půdu.

Uhodil na ni: Vy tu někoho máte!
Nemám, pane závodčí.
Víme, baba zapírala, ale on chmátl do postele a cítil ji ještě tep-

lou, rozsvítil si baterku a letěl na půdu. Baba stála ještě dole s tím 
blikavým kahánkem.

Četník se ve tmě rozhlížel, stál na posledním schodě a nic ne-

viděl. Najednou slyší strašný praskot, on byl Fabián silák, vyrazil 
došky a vyskočil na střechu chlívku, za kterým stál Pícha, toho 
povalil a skočil přes cestu k nám na plot. Vedle bydlel Barták a ten 
stál zrovna v kůlně, číhal na zajíce, on byl tak trochu pytlák. Bar-
ták slyšel křičet závodčího: Chyťte ho, chyťte ho!

I zařval jako nevinnej: Můžu třelit? Bezevšeho třelte, křikl zá-

vodčí. A ten teda namířil a sekaný broky na zajíce nasypal Fabiá-

novi do kotníku. To se ví, Fabián už moc utíkat nemohl. Seskočil 
k nám na dvůr a do chlívku pro prasata. Tam se zavřel. Jenže ten 
Barták ho viděl, závodčího tam zavolal, ještě vyběhl náš tatínek 
a nájemce Vantěra a všichni stáli nad chlívkem a nutili Fabiána 
ven. Ale on za nic nešel. Tak se pustili do střechy, odtrhli ji a rejpali 

o loupežníku Fabiánovi
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Vysvětlivky
1 Gertruda Goepfertová (1924–2014), malířka, grafička 

a  spisovatelka, v  roce 1949 emigrovala, většinou žila 
v  Německu. Po roce 1990 navštěvovala Česko. Hezky 
o ní píše spisovatel a publicista, ledečský rodák Miloš 
Doležal ve své knize „Za“ (Torst 2017).

2  Závodčí byla nejnižší četnická hodnost v době Rakous-
ka-Uherska i předmnichovského Československa.

3 Prostraňky (postraňky)  – součást koňského postroje 
sloužící k zapřažení zvířete do vozu, byly z kožených ře-
menů nebo provazů.

4 Fasuněk – selský vůz s postranicemi a vysouvacími čely, 
sloužil k  přepravě brambor, řepy, kamení či sypkého 
materiálu.

milýho Fabiána vidlema, aby vylezl.“ Nakonec se Fabiána poda-

řilo z chlívka dostat, byl obstoupen počestnými dolnoměstskými 
občany v čele se závodčím a veden ulicí. Tím ale celý příběh ne-

končí: „Najednou se zas otočil, srazil četníka, ty kolem sebe od-

razil a prášil boční uličkou. Ale naneštěstí šel tudy ňákej Chlád 
a povídá: Vincíku, Vincíčku Fabiáne, kam tak utíkáš? Roztáh ruce, 
ale Fabián ho srazil, Chlád však chytil Fabiána za nohu, jak pa-

dal, a milej Fabián se svalil na Chláda. To už se zdržel. Ti ostatní 
ho doháněli. Teď už ho obstoupili všichni, svázali prostraňkama3, 

přivázali na fasuněk4 a byl chycenej.“
Z příběhu nepoznáme, kolikáté zatčení a po něm následující 

odsouzení a uvěznění Fabiána to vlastně bylo. Ale pan Veselský 
vyprávěl další neuvěřitelnou loupežnickou historku: „Když mu šla 
stará dát do vězení na rozloučenou hubičku, ukous jí nos, aby se 
nikomu nelíbila a zůstala mu věrná.

Z vězení utek jednou komínem a po hromosvodě a podruhý vy-

plaval ze záchodu do stoky. Beznosá Ančka, jak jí říkali od toho 
kousnutí, mu musela nosit jídlo do jeskyně. Bála se taky, aby ji 
nezabil, tak ho jednou prozradila starostovi. Byla na něho vypsaná 
vysoká odměna, starosta ji chtěl dostat sám, tak si vzal železnej 
klacek a šel. Ančka mu cestičku prozradila chvojkama. Našel Fa-

biána spícího. Mrštil po něm klackem, ale ňák se netrefil, bouchl 
vedle. Fabián se po ráně probudil, vymrštil se jako zajíc, zkrou-

til starostu mžikem do kozelce a svalil ze stráně dolů. Sám pálil 
pryč… Od tý doby byl v Městě od něj pokoj…“

Ale Fabián krást nepřestal, jen svoje loviště přesunul jinam. Vy-

právění Františka Veselského pokračuje: „Zato vůkol ho užili. Už 
nechodil sám, vzal Ančku k sobě, vařila jeho bandě. Tamhle v Zá-

vidkovicích mají sedláci v náspu nad rybníkem na návsi sklípky 
a tam si schovávají smetanu. To je kus od stavení, pěkně se tam 
krade, dobře se to Fabiánům vybíralo. Ale pár hospodářů se přece 
psím řevem probudilo, odvázali psy a utíkali s klackama za nimi, 
jen což. Jenže Fabiánovci se naráz obrátili, namířili a do jednoho 
psa zastřelili. A ještě se chlapům smáli: Chcete taky, no, pojďte si 
pro smetanu!

Chlapi pelášili pryč jak zajíci, ale to není všechno. Fabiánovci 
šli teď pomalu, ženský poslali s mlíkem napřed. Dva se sehnuli 
a šli po čtyřech, druzí přes ně přehodili kabáty a v tý tmě tmoucí 
klepali na četníky, že si vedou dvě prasata z Města do Světlé a že 
na ně v Závidkovicích chlapi číhali a stříleli. Takovej Fabián byl!“

Z dědečkova vyprávění cítíme obdiv k drzému lupiči, kterého 
on sám mohl zažít v dětství. Když si uvědomíme, jakou gloriolou 
je obklopen lupič a možná nájemný vrah Kajínek, přestaneme se 
tomu divit.

Dokončení příště.
Josef Böhm

 

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:  

4., 11., 18., 25. 11. 8:30
• nÁVŠtĚVa StÁtní PoliCie – koordinátorky MC Rol-

nička: 4. 11. 10:00
• PatChWorK – Věra Kopecká: 12. 11. 15:00
• PoSiloVÁní iMUnitY PŘírodníMi ProStŘedKY – 

Iva Obselková: 13. 11. 16:00
• hÁČKoVÁní – Andrea Fišerová: 13. 11. a 20. 11. 16:00
• dĚtSKÝ BaZÁreK – 16. 11. 10:00–15:00
• laMPionoVÝ PrŮVod – koordinátorky MC Rolnička 

ve spolupráci s Kulturním zařízením KyTICe: 17. 11. 16:30
• loGoPedie V PraXi – Mgr. Renata Kopecká: 

25. 11. 9:45

Těšíme se na Vás
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Dne 26. 9. 2019 v dopoledních hodinách jsme byli pozváni 
„Královskou stezkou a místní knihovnou“ na autorské čtení se 
speciální pedagožkou, logopedkou, autorkou nádherných a na-

učných dětských knížek paní Ester Starou. 
Děti si prožily dva dobrodružné příběhy „Chrochtíka a Kví-

kalky na cestě za blýskavým prasátkem“ a také veršovaný pří-
běh „Ó, ó, ó, vajíčko.“ Tento příběh z hmyzí říše děti velice 
zaujal a vtáhl do děje, jelikož řešil vyprávění o velké lásce, 
dobrodružství a odhodlání. Houseňák Pepík putoval za svou 
vyvolenou a nic ho nezastavilo. 

Inspirací pro jednotlivé postavy byli skuteční brouci, včely, 
larvy a zejména motýli, protože jejich životy jsou často velice 
dramatické a plné překvapivých skutečností. Součástí bohatě 
ilustrované velkoformátové knihy bylo CD s písničkami a dra-

matizovaným textem vyprávěný a zpívaný spolu s dětmi Mart-
hou Issovou.

Autorka se snaží upozorňovat na to, že děti především těžko 
hledají slova, mají malou slovní zásobu a problémy s vyjadřo-

váním. „Děti nedokáží vyprávět svůj zážitek. To má pak dopad 
i na jejich kreativní myšlení.“

Knihy se dětem velice líbily a mohou si je všechny v knihov-

ně zapůjčit.
Tímto moc děkujeme za krásný, naučný program a příjemně 

prožitý čas.
Paní učitelky Vlaďka Zemanová, Lenka Kahounová  

a děti od „MOTÝLKŮ“, MŠ Lánecká

autorské čtení

Naši čtvrťáci se zapojili do projektu České spořitelny. Cílem 
je zvýšit finanční gramotnost. Děti se učí zažít svět podnikání. 
Mají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlast-
ních financí a společné práci.

Hlavní myšlenka celé akce je přiblížit žákům práci s penězi 
prostřednictvím vytvoření malé firmy, dále práci s financemi, 
konkrétní zaměření na výrobek se závěrem prodeje vlastnoruč-

ně vyrobeného zboží. Projekt probíhá tři měsíce s konečným 
veřejným prodejem v pobočce České spořitelny ve Světlé nad 
Sázavou.

Celý projekt začal v září interaktivní výukou se soutěžemi 
ve třídě. Pod vedením oblastní manažerky projektu pí. Dlou-

hé a za dozoru oblastního ředitele České spořitelny. Poté si 
čtvrťáci založili minifirmu „BERUŠKY“, zvolili si vedení fir-
my a rozdělili se do týmů /finanční, propagace, výroba…/. Se 
zástupci spořitelny děti podepsaly smlouvu o půjčce 3 000 Kč, 
obdržely propagační materiály a účetní knihu.

Velmi vtipné bylo sepsání smlouvy s dodatkem malými pís-

meny (toho si děti samozřejmě nevšimly) a podepsaly tak pro 
ně nevýhodnou smlouvu, kdy měly vrátit 5000 Kč a ještě všem 
zaměstnancům spořitelny zakoupit nové iPhony. Mohly se tak 
přímo v praxi naučit, jak je důležité číst při sepisování smluv 
i věty pod čarou.

Následovala exkurze v budově České spořitelny. Děti si pro-

hlédly oddělení, viděly trezor, naučily se vybírat a ukládat pení-
ze do bankomatu, zasoutěžily si a seznámily se se všemi druhy 
bankovek a mincí, které se v naší zemi používají. Naučily se 
také vyhledávat na bankovkách ochranné prvky.

Od té doby se ve firmě „BERUŠKY“ pilně pracuje. Nakupuje 
se potřebný materiál, vyrábí se a oceňují se vlastní výrobky tak, 
aby bylo zboží prodejné. Na předvánočním trhu potom děti své 
vlastnoručně vyrobené zboží prodají a teprve následným vyúč-

továním zjistí, zda byla jejich firma úspěšná a může dlužnou 
částku vrátit.

Přijďte nás podpořit, zakoupit si výrobky, dát si malé občer-
stvení, pomoci dětem splatit půjčku a vydělat si peníze na spo-

lečný výlet.
Za IV. tř. Mgr. Jana Krupičková

ZŠ Komenského

abeceda peněz v ZŠ Komenského
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Výtvarný plenér druhých ročníků
Ještě než nás podzimní počasí na dlouhé měsíce zavře do 

ateliérů, proběhl v druhém zářijovém týdnu tradiční plenér 
pro studentky a studenty druhého ročníku výtvarných oborů. 
Schéma akce bylo stejné jako vloni, tedy každodenní výjezdy 
ze školy do okolí s návratem v odpoledních hodinách, což je 
systém oproti dříve realizovanému pětidennímu pobytu v lip-

nickém školním areálu logisticky úspornější a i u studentů se 
setkává s pozitivní odezvou.

Příjemné počasí babího léta umožnilo každý den práci pod 
širým nebem, a tak se studentky a studenti pod vedením všech 
pedagogů výtvarných oborů (každý den vedli lekci dva až tři 
z vedoucích ateliérů) mohli věnovat rozličným zadáním, od ski-
cování městských scenérií, studií architektonického detailu, po 
ztvárnění výjevů z přírody. Vyzkoušeli si též skupinovou práci 
na společných kresbách a seznámili se s postupy land artu (kra-

jinné tvorby).
Součástí plenérového programu byla též návštěva pondělního 

slavnostního zahájení školní výstavy v Čáslavi, kde si druháci 
mohli prohlédnout vybrané práce svých starších kolegyň a ko-

legů z výtvarných oborů. Snad pro ně bude setkání s tvorbou 
spolužaček a spolužáků z vyšších ročníků pozitivním impul-
sem a motivací k vlastní práci, jíž mají na začátku druhého roč-

níku před sebou ještě mnoho…
MgA. Marek Škubal

vedoucí Ateliéru kamenosochařství
Foto: A. Vokřálová, L. Slavíčková, V. Šenkýř

Kováři opět bodovali v zahraničí
Během víkendu 28.–29. 9. 2019 předváděli kováři svou zruč-

nost na Mezinárodní kovářské soutěži v německém městě Go-

tha („23. Internationales Metallgestaltertreffen“). Přes obrov-

skou konkurenci si naši žáci i jejich mistr odváží ze soutěže 
hned dvě umístění:

• Cenu diváků za kinetickou plastiku Don’t touch/Touch me 
please (učitel odborného výcviku Vojtěch Havránek a ab-

solvent Václav Trpišovský)
• 3. místo v hlavní soutěži na téma „fließend“ za dílo Kyva-

dlo života (žáci Vlastimil Krejčí a Teodor Herman)
Další tým účastníků ve složení Richard Rulf, Pavel Linhart 

a Radovan Růžička dokázali za dobu 4 hodin zhotovit funkční 
hodiny v materiálovém řešení oceli a mědi, které budou sou-

částí krátkodobé expozice místního muzea na dalším ročníku 
mezinárodního setkání.

Kovářům blahopřejeme, přejeme mnoho dalších úspěchů, ale 
především jejich neutuchající zápal pro řemeslo.

Bc. Eliška Havránková, DiS.
učitelka odborných předmětů

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

Mgr. Jan Krajíček 
nar. 19. 12. 1979

• od narození vyrůstá ve Světlé 
nad Sázavou

• po pěti letech na ZŠ Lánecká 
přestoupil na sedmileté gymná-
zium ve Světlé nad Sázavou

• 1998 úspěšně odmaturoval
• 2003 úspěšně ukončil bakalář-

ské studium na pedagogické fa-
kultě v Českých Budějovicích

• 2007 úspěšně ukončil magister-
ské studium na FTVS UK v Praze

• od 2007 působí jako učitel na Akademii ve Světlé nad Sá-
zavou

• současně působí také v  místním hokejovém klubu HC 
Světlá nad Sázavou, kde se stará o všestranný rozvoj nej-
mladší světelské hokejové mládeže

• působí jako hlavní trenér ČSLH v projektu Výchova talen-
tované mládeže kraje Vysočina

Vzpomínky na studia: „Nikdy jsem nepatřil mezi premianty 
třídy. Byl jsem ten typ žáka, který byl ve třídě hodně slyšet i vi-
dět a mou prioritou v období studia byl sport. V té době jsem 
hrál na výkonnostní úrovni lední hokej a vždy jsem se z pozice 
žáka zúčastňoval všech možných školní sportovních závodů, 
na což rád vzpomínám. Možná to byl impuls k tomu, že těles-
ná výchova a sport je obor, který jsem vystudoval na vysokých 
školách a  věnuji se mu dodnes. Měli jsem navíc výborný ko-
lektiv ve třídě a s mnoha spolužáky jsem v kontaktu dodnes.“

Pohled z pozice učitele: „Je to zvláštní pocit působit na stej-
né škole jak v pozici žáka, tak později v pozici učitele. Spousta 
učitelů, na které jsem rád vzpomínal, jsou nyní moji kolegové. 
Trápí mě však současná situace kolem světelského gymnázia. 
Jsem přesvědčen o tom, že naše město potřebuje gymnázium. 
Gymnázium, jehož absolventi budou inteligentní a akční lidé, 
kteří se můžou do Světlé n/S  vrátit a  vést město správným 
směrem. Myslím, že generaci perspektivních mladých lidí toto 
město postrádá. Všechna edukační zařízení tohoto města by 
se podle mého názoru měla sjednotit a spolupracovat. Světel-
ské gymnázium má svou kvalitu a  dokáže stále vychovávat 
studenty, kteří se později stávají lékaři, právníky, pedagogy 
nebo se věnují jiným, neméně důležitým profesím.“
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Výtvarný pobyt v Sozopolu v Bulharsku
Stejně jako minulý rok, tak i letos bylo vybráno osm nejpilněj-

ších studentů naší školy na již šestý výtvarný plenér v pobřežním 
městečku Sozopol v Bulharsku.

Odlétali jsme v úterý 10. 9. z letiště v Brně. Po příletu do Bulhar-
ska na nás na letišti v Burgasu čekal odvoz ve formě dvou taxíků. 
Ty nás odvezly přímo až k domu, kde jsme bydleli po celý týden. 
Ubytování nám poskytla naše partnerská bulharská vysoká škola 
New Bulgarian University ze Sofie. Hned po ubytování nás náš 
učitelský doprovod vzal na ochutnávku místních typických jídel. 
Když jsme uspokojili své chutě, vydali jsme se na obhlídku a zby-

tek odpoledne jsme strávili na pláži u moře. K první večeři nám 
páni učitelé uvařili špagety s omáčkou, na kterých jsme si všichni 
moc pochutnali. Den jsme pak zakončili večerním průzkumem 
krásného starého města Sozopol.

První den jsme vstávali až v osm hodin. Příjemná změna oproti 
vstávání do školy… Připravili jsme si snídani a hned po ní jsme 
vybaveni tužkami a skicáky vyrazili kreslit do první malebné lo-

kace. Ušli jsme jen pár metrů a hned se před námi objevil krásný 
pohled na útesy, které trčely z mírně rozbouřené mořské hladiny 
a v kombinaci se zbytky rozpadlých kamenných zdí tvořily ne-

popsatelný pohled plný inspirace ke kresbě a malbě. Na nic jsme 
nečekali, hned jsme vytáhli tužky a začali se rozkreslovat skicami 
okolní krajiny. Následoval oběd, který jsme si vařili sami, stejně 
jako další jídla po zbytek pobytu. Po obědě jsme se vydali na pláž 
a užívali si slunce a vln v moři. Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se 
opět všichni sešli a vydali jsme se opět kreslit na to samé místo. Po 
večeři nás čekal další průzkum městečka, které začalo ožívat až 
teprve ve večerních hodinách.

Následující dny program probíhal stejně, jen lokality se měni-
ly. Jednou to bylo město, jindy přístav nebo útesy. Pracovali jsme 
také jinými technikami kresby a malby. Během celého týdne jsme 
všichni nasbírali mnoho kreseb, maleb a skic ze všech lokalit, kte-

ré v Sozopolu jsou, ale také jmnoho krásných a úžasných zážitků 
i zkušeností, které využijeme i ve výuce.

V neděli jsme začali pracovat na našich závěrečných pracích na 
plátno. Každý si vybral své místo, kde maloval.

Předposlední den se v Sozopolu konala vernisáž našich prací. 
Hned ráno jsme v galerii začali instalovat naše výtvory společně 
s bulharskými studenty ze sofijské akademie, kteří vystavovali 
svoje práce vytvořené u nás na sklářské huti ve Světlé nad Sáza-

vou. Vernisáž byla zahájena po šesté hodině večer, zúčastnili se jí 
všichni vystavující studenti, profesoři a ředitel sozopolské galerie. 
Naše práce zde budou umístěny do letošních Vánoc.

V odjezdový den dopoledne jsme si užívali poslední chvíle 
u moře. Po obědě jsme si dobalili zbytek věcí a vyrazili jsme taxí-
kem na letiště v Burgasu, odkud jsme letěli zpět do Brna. Tam nás 
vyzvedla paní Kotěrová a odvezla nás do Světlé.

Celý plenér jsme si užili. Ubytování bylo pěkné, počasí celkem 
také a dobrá nálada nám všem vydržela po celou dobu.

Tímto bychom chtěli poděkovat pánům učitelům Milanu Kra-

jíčkovi a Michaelu Frančemu za skvělou atmosféru při pobytu, za 
skvělý doprovod a za rady při kreslení a malování.

Text: dodali studenti

Kov a šperk v Muzeu Antonína Sovy v Pacově
V Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově se od středy 25. 9. 

2019 do pondělí 7. 10. 2019 konala výstava pro veřejnost, kde svá 
díla prezentovali naši žáci výtvarných, řemeslných a výučních 
oborů se zaměřením na zlatnictví a umělecké kovářství.

Účelem výstavy byla především ukázka prací pro výběr bu-

doucího povolání. Současně zde probíhala prodejní výstava fir-
my UVAP, pod jejíž názvem tvoří uměleckořemeslné předměty 
Petr Pomazal, který společně s dcerou Petrou Pomazalovou, stu-

dentkou naší Akademie, výstavu umožnil a zajistil její propagaci. 
Výrobky firmy UVAP společně s našimi vyplnily volný prostor, 
plochy zdí i obsah vitrín a dotvořily atmosféru působivého interi-
éru zrekonstruovaného zámku. Ředitel muzea označil výstavu za 

„nejkrásnější krátkodobou výstavu, kterou zde doposud měl“. 
Kromě široké veřejnosti navštívili výstavu i sezvaní zástupci zá-

kladních uměleckých škol z okolí Pacova se skupinami žáků. Vě-

řím, že výstava oslovila potenciální zájemce o studium, na které se 
v příštích letech můžeme těšit. 

Bc. Eliška Havránková, DiS.
učitelka odborných předmětů

Skleněná sobota v Praze v Portheimce – Museu skla
V sobotu 21. září  2019 se zástupci naší školy zúčastnili akce, 

která má podpořit zájem o české sklo a přiblížit návštěvníkům 
i ateliérové a designové zpracování skla. 

Skleněnou sobotu – sklářské trhy na pražském Smíchově uspo-

řádalo Museum skla  Portheimka.
V parčíku před vilou Portheimkou se sešla řada sklářů. K vidění 

byla práce brusičů i rytců skla. U mobilní sklářské pece probíhala 
úžasná show, ve velkém stanu bylo možné sledovat výrobu čer-
né bižuterie, figurkářství, vinutí perel, tvorbu skleněných květin 
a další sklářské techniky. 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet tiffani vitráž a odnést si domů 
vlastnoručně vyrobeného anděla nebo motýla. Velký zájem byl 
o navlékání korálků a výrobu skleněných ozdob. Inspirativní 
byla i dílnička, ve které se recyklovaly staré láhve a tabulové sklo. 
Vznikaly zde nové dózy, vázy a mističky.

Díky hezkému slunečnému dni si davy návštěvníků akci velmi 
užívaly a obdivovaly práci lidí, kteří sklu zasvětili svůj profesní 
život i volný čas.

Bc. Helena Kotěrová, studijní referentka
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Ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou se včera 20. září 2019 
konal III. PŘÁTELSKÝ PLES DOMOVA HÁJ. Zúčastnili se 
ho nejen klienti domova, kdy část z nich již žije v komunitním 
bydlení ve Světlé nad Sázavou, jejich rodinní příslušníci, opa-

trovníci a přátelé, ale také pozvaní hosté – např. klienti z Do-

mova ve Zboží, Sociálního centra ve Světlé nad Sázavou, obec-

ně prospěšné společnosti Háta a také senátor Jaromír Strnad, 
1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí 
a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk a zástupci 
měst a organizací, se kterými domov spolupracuje, a dárci, kte-

ří konání plesu podpořili. Před 14:00 hodin bylo v sále úplně 
plno. Jsme rádi, že nám opět bezplatně pronajali prostory na 
Obecním úřadě ve Vilémovicích. Vážíme si naší dlouholeté, 
výborné spolupráce.

Pro hosty plesu při-
pravili pořadatelé bo-

hatý program – uvítací 
míchané koktejly, čty-

ři vystoupení klientů 
domova, dále taneč-

ních mistrů v latinsko-

-amerických tancích 
Kristýny a Miroslava 
Kaplanových z Havlíč-

kova Brodu, písničky 
na přání, při kterých 
největší odvážlivci 
zpívali s kapelou pří-
mo na pódiu, a samo-

zřejmě i bohatou tombolu, ve které mohli vyhrát zajímavé ceny. 
K tanci a poslechu hrála skvělá kapela SAFYR a slovem prová-

zela i letos výborná moderátorka Hela Dvořáková, se kterou se 
někteří klienti domova potkali již v létě na Sázavafestu.

„Je to tady parádní - kapela skvěle hraje, tancujeme, máme 
u našeho stolu vybranou písničku na přání, už jsme si pochut-
nali na výborném občerstvení a vyhrála jsem spoustu cen 
v tombole. Nechce se mi ani domů.“, uvedla jedna z klientek 
Domova Háj.

„Ples je jednou z možností, na které se mohou potkat se svý-

mi kamarády, nejbližšími z rodiny, a mít další společné zážit-
ky. A těšíme se již na čtvrtý ročník, protože předchozími třemi 
byla už, dá se říct, založena tradice. Jsem ráda, že se ples koná 
v běžném, důstojném prostředí, a ne v ústavu.“, uvedla Dana 
Pajerová, ředitelka Domova Háj.

Andrea Šeredová

Klienti domova háj už odstartovali novou plesovou sezónu – opět 
v sále obecního úřadu ve vilémovicích

V září nás opět přijeli navštívili naši psí kamarádi z Caniste-

rapeutického sdružení Kamarád a samozřejmě nechyběla tra-

diční Kavárna s hudebním doprovodem p. Vondry a p. Buška.
V pátek 20. 9. 2019 jsme se zúčastnili Společenského plesu, 

na který nás pozvali klienti a zaměstnanci Domova Háj. Stejně 
jako v loňském roce se nám na plese velmi líbilo a „plesové“ 
odpoledne jsme si užili, jak se patří. Touto cestou ještě jednou 
děkujeme za pozvání.  

Jako každý rok i letos jsme se ve čtvrtek 26. 9. 2019 zúčast-
nili tradiční Svatováclavské pouti. Svezli jsme se na několika 
atrakcích a nasáli pouťovou atmosféru. V pátek jsme se potom 
pustili do pečení pouťových koláčů.

V pátek 4. 10. 2019 jsme navštívili Světelskou zahrádku, kde 
jsme shlédli pěstitelské úspěchy našich zahrádkářů. 

V úterý 8. 10. 2019 jsme se zapojili do akce Týden sociálních 
služeb a ve všech našich službách (Domov pro seniory, Pečo-

vatelská služba a Denní stacionář) se konal Den otevřených 
dveří. Všem zájemcům z řad široké veřejnosti byla v každé 
službě poskytnuta prohlídka zařízení s podrobnými informa-

cemi o službě. 
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme přijali pozvání na Den otevře-

ných dveří do domova ve Zboží. Měli jsme možnost shlédnout, 
jak se tamním klientům bydlí a jak tráví svůj volný čas. 

V pondělí 14. 10. 2019 jsme po roční odmlce opět navštívi-
li Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny. Zde jsme mezi dýněmi 
strávili příjemné odpoledne. Několik dýní jsme si zakoupili 
a následující týden jsme si z nich uvařili polévku a další dý-

ňové dobroty.
Ve čtvrtek 17. 10. 2019 se u nás uskutečnila další přednáška 

v rámci Univerzity slunečního věku. Tentokrát na téma Hitle-

rovo Orlí hnízdo v podání Ing. Andreje Slavíčka. 
Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Ivana Jarošová

Z domova pro seniory
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KUltUra
Kulturní zařízení KytiCe připravuje vhodné dárky pod stromeček

30. ledna 2020 od 19 hod. v divadelním sále

Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Jiří-
ho Voskovce a Jana We-
richa Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě nejslav-
nějšího českého před-
stavitele vodníků Josefa 
Dvořáka.

V komediálním příběhu, 
zasazeném do pomyslné-
ho jihoamerického státu 
Missitucky, hraje vlastně 
hlavní roli hrnec plný zlata. 
Jihočech Josef Novák jej před odchodem z domova ukradne 
třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že díky němu 
v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí 
bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzel-
nou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé dramatic-
ké zápletky.

Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v tradičním slova smy-
slu, protože v něm převládají ryze lidské problémy.

Vstupné: 420, 390 a 350 Kč

Předprodej vstupenek od 11. listopadu 2019.

13. února 2020 od 19 hod. v divadelním sále

František nedvěd a skupina tie Break
Koncert legendy a jedné z nejvýznamnější osobnosti české 
country, folku a trampské písně. František Nedvěd se skupi-
nou Tie Break ve speciální edici koncertů s názvem „Půlstoletí 
s kytarou“.

Vzpomínání bez nostalgie na písničky, které zpívají celé gene-
race posluchačů.

Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na místě 330 Kč

Předprodej vstupenek od 6. listopadu 2019.

24. února 2020 od 18 hod. v divadelním sále

duo Jamaha
Populární hudební Duo Jamaha (Alfon & Marian Kotvanovci), 
známé z televizní obrazovky, přichází s novým programem. 
Jejich hudební styl POP-ZÁBAVA (od lidovek až po moderní 
hudbu) pro všechny věkové generace je zárukou skvělé zábavy. 
Kromě písní nesmí chybět ani správný záhorácký humor. V pro-
gramu zazní i starší hity a písně, které jsou velmi oblíbené mezi 
diváky a fanoušky.

Tato skupina má na kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za pro-
dej hudebních nosičů. Dále hudební skupina vydala v Německu 
singlové album s písničkou „Tanz mit mir heute Nacht“, za kte-
rou dostala ocenění německého Oscara SMAGO Award 2015 
za Hit tip

Vstupné: 250 Kč

Předprodej vstupenek od 13. listopadu 2019.

11. března 2020 od 19 hod. v divadelním sále

Cavewoman
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Ca-
veman přichází agentura Point 
s Cavewoman. 

„Obhajoba jeskynní ženy“

Mysleli jste si, že Vás už nic ne-
dokáže rozesmát? Přijďte se 
podívat na volné pokračování 
kultovní one man show Cave-
man a seznámit 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 pohlaví.

„Obhajoba jeskynní ženy“ Emmy Peirsonové je humorným 
pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné 
planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, 
pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou 
Beckerovu one man show Caveman. Diváci jsou pozváni do 
její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, 
pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala 
toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších 
témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způ-
sobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování.

Daniela Choděrová vystudovala činoherní herectví na brněn-
ské JAMU a poté působila v mnoha divadlech (ABC, Komedie, 
Bez Zábradlí, Celetná, Divadlo X10 a další). V televizi jste ji 
mohli vidět mnoha seriálech (např. Rodinná pouta, Vyprávěj, 
Přístav) a filmech (třeba Wrong Mr. Johnson, V jiném stavu, 
Gangster Ka, Řachanda) Mezi její nejoblíbenější role patří Máša 
(A. P. Čechov: Racek), Líza Pleilová (Nis-Momme Stockmann: 
Světa plný zuby) a Florence Ungerová (Neil Simon: Velký holky 
nepláčou). Věnuje se také charitativní činnosti, je patronkou 
Centra Locika, které pomáhá dětem ohroženým domácím ná-
silím.

Vstupné: 390, 350, 290 Kč 

Předprodej vstupenek od 4. listopadu 2019.

Předprodej probíhá od 8 hodin v Infocentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.  
Telefonické a online rezervace vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin.
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Kulturní zařízení KytiCe připravuje

5. prosince od 19 hod. v kostele sv. Václava

Vánoce s Janem Přeučilem
Mystérium Vánoc s vyprávěním, poetickými a vtipnými texty, 
barokními áriemi, vánočními písněmi a koledami.

Umělecký přednes: Jan Přeučil

Spoluúčinkují:  soubor Musica divina Praga - mezzosopranistka 
Michaela Syrová, virtuos na barokní housle Václav Návrat  a ar-
ciloutnista Přemysl Vacek.

   Vážení přátelé, představujeme vám jedinečný projekt s hlav-
ní vánoční hvězdou, kterou je velký český herec Jan Přeučil. 
Jde o komponovaný pořad zábavného i poučného vyprávění 
o historii Vánoc od nejstarších dob jako keltských oslav svát-
ku slunovratu až po křesťanský svátek narození Ježíše Krista. 
Povídání o biblické historii, v širších souvislostech oslavy zro-
zení a nového života, je zde prokládano vánočními povídkami, 
duchovními áriemi, písněmi a koledami.  Vzniká tak poutavý 
a nezapomenutelný celek, v němž čtyři osobnosti české kultu-
ry: herec Jan Přeučil, talentovaná zpěvačka Michaela Syrová, 
barokní houslista a malíř Václav Návrat a hráč na různé druhy 
louten Přemysl Vacek oslaví čtvernost roku v jeho vánoční re-
kapitulaci. 

   Uslyšíte zde vánoční vyprávění - Legendu o hvězdě a vánoční 
poezii velkých českých básníků Vladimíra Holana a Jaroslava 
Seiferta. Soubor autentické interpretace staré hudby MUSI-
CA DIVINA PRAGA přednese skladby J. S. Bacha, H. I. Bibera, 
A. Michny z Otradovic a mnoho známých koled, při nichž si mů-
žete i zazpívat 

Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání na místě 200 Kč. Vstup 
do kostela od 18.30 hodin.  Předprodej vstupenek od 14. 11. v In-
focentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.  Tele-
fonické rezervace vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin.

11. prosince od 9 hod. v divadelním sále

andělské Vánoce
Veselá a hravá klauniáda s vánoční té-
matikou v podání Divadla MIM o.s.

Co k Vánocům nesmí chybět? Stro-
meček, ozdoby, ryba, dárky, koledy 
a hlavně dobrá nálada! To vše opravdu 
nebude  chybět v  legračním vánočním 
představení. Na Vánoce se totiž chystají 
dva popletení andělé a nemají to vůbec 
snadné. Nejdůležitější je, že se ale mají rádi a s pomocí dětí jistě 
všechno zvládnou. A o tom ty Vánoce přece také jsou.

Vhodné pro děti od 3 do 8 let.

Vstupenky za 50 Kč bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem představení v pokladně kina.

14. prosince od 15 hod. v divadelním sále

Sněhová královna
Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí 
uklízečky Růža, Máňa a Jiřina. Využívají všech 
prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, 
smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní 
herci zanechali na jevišti. Poetická pohádka 
je tak oživena o nápady „obyčejných“ uklíze-
ček. Klasický námět je zpracován komediální 
formou, děti jsou zapojeny do děje a spolupracují.

Představení z repertoáru Divadla MALÉhRY v délce 60 min. je 
vhodné pro děti od tří do deseti let.

Vstupné: v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč

Předprodej vstupenek od 22. 11. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online rezerva-
ce vstupenek v první den předprodeje přijímáme od 9 hod.

17. prosince od 19 hod. v divadelním sále

olympic
Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudeb-
ní scény skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, Milan 
Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje skladby z posledních 
čtyř alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí ro-
mantiků a Trilobit. Samozřejmě, že dojde i na největší hity sku-
piny Olympic.
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Světelská rodačka svými obrazy podporuje boj proti rakovině

lenka Kozlíková 
* 1985, Světlá nad Sázavou

ŽIVOT MALUJÍCÍ, ŽIVOT MILUJÍCÍ

Fascinuje mě poznání, že nikdo 
z nás nevnímá barvy stejně a že ka-
ždý vidíme odstíny odlišně. Barvy 
mají navíc neuvěřitelnou schopnost 
ovlivňovat naši mysl i tělo. Malovat 
obrazy je tak jako míchat si vlastní 
lektvar. Pocházím z Vysočiny a žiji 
v Praze. Vystudovala jsem práva 
a ačkoliv se ve světě paragrafů po-
hybuji dodnes, velmi ráda z něho 

utíkám právě do světa štětců a barev. Oni to vlastně 
nejsou světy oddělené, ale prostupuje je určitá para-
lela. Tak jako každá právní norma, i obraz totiž bývá 
předmětem interpretace. A že ta může být mnohdy 
velmi zajímavá.

Medailonek

Projekt Galerie pro onkologické pacienty a podporu-
jící umělce pomáhá od roku 2012 vážně nemocným 
dětem i dospělým. Je podporou nejenom jejich 
uměleckých aktivit, ale i motivací pro všechny zú-
častněné. 

Galerie je jediná tohoto charakteru v ČR, EU i ve 
světě, pomáhá již přes sedm let lidem bojujícím se 
závažnou nemocí i jinak, a sice zviditelněním jejich 
uměleckých aktivit. 

V galerii se nachází také stálá výstava dětských on-
kologických pacientů STATEČNÍ.

Autorské čtení herce a básníka 
Miloně Čepelky proběhne  
v pražské galerii v pátek 

15. listopadu od 17 hodin. Fotografie ze zahájení výstavy

Pražská Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce pořádá od 25. října výstavu 
obrazů Snesitelná lehkost bytí světelské rodačky Lenky Kozlíkové. 

„Snažila jsem se vtělit do nich naději a dát životu barvy. Je to moje abstraktní hluboká 
poklona před všemi vážně nemocnými, kteří jsou ti opravdu stateční a bojují,“ říká o svých 
obrazech Lenka Kozlíková, která sama zažila boj s těžkou nemocí. 

Výstavu podpoří svým autorským čtením i pan Miloň Čepelka, které proběhne v rámci vý-

stavy v pátek 15. 11. 2019 od 17 hodin. Přijďte se zaposlouchat do známého hlasu výborného 
herce a básníka.

Výstavu můžete navštívit až do 24. listopadu.
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Máte doma nefunkční nebo zastaralý mobil a nevíte, co s ním? Nabízíme vám zajímavé řešení. Přineste jej do městské knihovny 
ve Světlé nad Sázavou a zúčastněte se soutěže „Odlož mobil v knihovně“, která bude probíhat do 11. 12. 2019.

Na jejím konci čekají na vylosované soutěžící zajímavé výhry v podobě poukázky na nákup knih za 2 500 Kč.
Knihovnice MěK Světlá nad Sázavou

Soutěž „odlož mobil v knihovně“
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Nastal čas, kdy amatérští malíři, pravidelně vystavující ka-

ždoročně na výstavě neprofesionálních výtvarníků Světlská, 
dokážou vytvořit samostatnou výstavu svých děl. Dalším v po-

řadí je dvaašedesátiletý Petr Křivský, jehož výstava v Galerii 
Na Půdě byla zahájena vernisáží 22. října. Ač tento amatérský 
malíř nevystudoval žádnou uměleckou školu a jediné výtvarné 
vzdělání získal v kurzech kresby a malby akademického malíře 
Josefa Sasky, je na jeho obrazech co obdivovat. Však také Josef 
Saska byl jedním z těch, kteří promluvili na slavnostním zahá-

jení výstavy. Ve své řeči se zmínil, že si u Petra Křivského váží 

pokory a snahy se stále zdokonalovat a právě proto mu nabídl 
pravidelné konzultace v jeho výtvarném snažení. Tolik vysta-

vených děl na jedné výstavě světelská galerie dlouho nezažila, 
mezi tolika obrazy mají převahu krajiny, když na mnoha z nich 
jsou zachycena známá místa našeho regionu, nechybí ani zátiší 
a obrázky kreslené tužkou. Však se také výtvarník svěřil, že 
jeho nejoblíbenější technikou je malba temperou nebo olejem 
a nejraději maluje krajinky. Výstava potrvá do 17. listopadu 2019.

Tex: jiv
Foto: jiv (1x), KyTICe (3x)

Petr Křivský vystavuje v Galerii na Půdě

Akademický malíř Josef Saska a Petr Křivský 

 při zahájení výstavy
Ředitelka KyTICe Jana Kupčíková a Petr Křivský  

při zahájení výstavy
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Čtení pro podzimní večery

Beletrie
Belfoure Charles: Pařížský architekt 
– Paříž, 1942. Nadaný architekt Lucien Bernard váhá, zda při-

jmout práci, která mu vynese hodně peněz, ale také ho může 
naprosto zničit. Má navrhnout důmyslnou skrýš pro bohaté-

ho židovského muže ukrývajícího se před deportací. Projekt 
vytvoří. A následují další. Jenže pak jedna z jeho skrýší fa-

tálně selže…  

Čechová Blanka: Jadranská snoubenka navždy 
– Chtěli byste zažít pravou chorvatskou svatbu, kam přijede tři 

sta hostů, kde se nemluví, nýbrž zpívá, stoly se prohýbají pod 
vahou laskomin, víno teče proudem - a celé to trvá týden? 
Jadranská snoubenka právě takovou svatbu chystá.

Dočkalová Michaela: Mysli na nesmysly 
– Soubor povídek o obyčejných lidech, kteří řeší stejné pro-

blémy jako všichni ostatní. Nahlédneme do vztahů souroze-

neckých, mileneckých, partnerských a manželských a skrze 
dramatické osudy hrdinů prozkoumáme dynamiku mezilid-

ských vztahů. 

Hancocková Penny: Myslela jsem, že tě znám 
– Když Julesina dcera Saffie obviní Hollyina syna Saula z šo-

kujícího činu, je to vůbec poprvé, co je dlouholeté přátelství 
těchto dvou žen ohroženo. Holly pevně věří v synovu nevi-
nu, ale Julesina třináctiletá dcera je už nějakou dobu očividně 
traumatizovaná. Komu vlastně obě ženy můžou věřit? Přátel-
ství versus mateřství. Co bude dál?

Chamberlainová Diane: Nutné lži 
– Grace County, malé město na v Severní Karolíně před pade-

sáti lety, v době rasových nepokojů a státem nařízených steri-
lizací. Právě zde a v této době se odehrává příběh dvou mla-

dých žen, které se jen zdánlivě ocitají na opačných koncích 
společenského žebříčku. 

Lapena Shari: Nevítaný host 
– Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend 

několik hostů. Poté co dorazí, udeří sněhová bouře, která od-

střihne hotel od elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším svě-

tem. A hned první noc dojde k tragické nehodě: jedna z žen 
spadne ze schodů a zabije se. Byl to nezaviněný pád anebo 
vražda? Atmosféra houstne.   

Methos Victor: Obhájce 
– Novopečený právník Brigham Theodore podnikne zoufalý 

krok a nastoupí do pochybné právnické firmy v Salt Lake 
City. Hned svůj první případ prohraje a je přesvědčený, že ho 
čeká vyhazov. Šéf mu ale přidělí novou kauzu: matku, jež za-

bila psychopata, co znásilnil a zavraždil její dceru. Brigham 
se tedy pouští do boje nejen o svou kariéru, ale i o život své 
klientky.

O’Flanafanová Sheila: Tajemství mé matky 
– Romantická dovolená rodičů a jejich tří dospělých dětí ve 

slunném Římě. Všichni se domnívají, že vědí o sobě navzá-

jem všechno. Ale vše se náhle změní. V den výročí svatby, 
který Steffie a její sourozenci uspořádali pro své rodiče, je 
všechny čeká šok. 

Olofssonová Elin: Klikaté cesty 
– V září roku 1949 se mladá Němka Uli Hartmannová vydá 

vlakem do švédského městečka Krokom. Na sobě má ukra-

dený kabát a s sebou svazek dopisů, které napsala jistá Elsa 
Petterssonová. Uli je pevně odhodlaná Elsu najít, aby se do-

zvěděla něco víc o jejím příběhu. Setkání obou žen navždy 
změní jejich životy a postaví je před osudové rozhodnutí…

Stránský Martin Jan: Deník doktora z Mrnic 
– Deníkovou formou psaný román podává očima svérázného 

lékaře nepříliš lichotivý obraz o životě na současném českém 
venkově. Na vesnickém půdorysu nakreslil autor takřka so-

ciologický portrét vzorku české společnosti se všemi jejími 
protiklady, protichůdnostmi, názorovými rozdíly, nesnášen-

livostí i závistí. 

Naučná literatura
Tvořivá recyklace v zahradě: 65 originálních projektů 
– Z recyklovaných předmětů a materiálů, snadno dostupných 

z domácích zdrojů nebo v obchodech pro kutily, se naučíte 
vyrábět vše potřebné pro vaši zahradu od ptačího krmítka až 
po altánek! 

Vašíček Arnošt: České tajemno 
– Autor nabízí čtenářům možné odpovědi na množství vzru-

šujících otázek. V jednotlivých kapitolách se s pomocí týmu 
vynikajících vědců z nejrůznějších oborů a s nasazením mo-

derní techniky snaží přijít na kloub nejpozoruhodnějším zá-

hadám naší vlasti. 

Knihy pro děti a mládež
Krolupperová Daniela: Králíček a past 
– Malého králíčka poprvé pustí maminka a tatínek samotné-

ho, aby se šel projít do lesa. Na své procházce najde velkou 
zavařovací sklenici. A protože je zvědavý, vleze až dovnitř, 
kde uvízne. Naštěstí mu zvířecí kamarádi přispěchají na po-

moc.   M/1

Hlavatá Dana: Zvědavé pohádky 
– Trochu praštěné pohádky o zvířátkách s výchovným podtex-

tem. Veselé pohádky, ve kterých se zvířátka chovají jako lidé, 
a ukazují tak nenásilnou formou dětem jak se chovat v růz-

ných situacích. Například jak si najít kamaráda, jak se starat 
o zoubky a podobně. M/2

Matocha Vojtěch: Prašina 
– Prašina je tajuplné místo v Praze. Nikdo neví proč, ale na Pra-

šině nefunguje elektřina, nesvítí lampy, takže je tam tma a 
ticho, ani mobily nefungují. V téhle strašidelné čtvrti pátrá 
Jirka se svými kamarády po dávném tajemství. Jejich dob-

rodružství je o to nebezpečnější, že musejí čelit partě všeho 
schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl.  M/3

Zadinová Radka: Rozcuchané štěstí 
– Lindě je šestnáct, ale zažila toho už tolik, že by to vydalo na 

tisíc životů. Když jí umře máma – feťačka, považuje to spíš 
za vysvobození. Lindina starší sestra Ester se pokouší spojit 
s matčiným bratrem, protože doufá, že se o ně strýc postará. 
Ale mezitím umírá jejich otčím při tragédii, která ovlivní ži-
voty Lindy i Ester, a dívky rozdělí...   M/3

Eva Kodýmová
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Co VÁS ZaJíMÁ

Každý, kdo v neděli 20. října procházel ulicí Poštovní, ne-

mohl si nevšimnout poněkud bizardní scenérie. Ze sběrného 
kontejneru na bílé sklo trčel sice pečlivě větví zbavený, ov-

šem vcelku vzrostlý kmen stromu. Normálnímu člověku zů-

stává rozum stát nad tím, co někdo pro zábavu či s úmyslem 
se onoho kmene elegantně zbavit dokáže vymyslet a usku-

tečnit.
V pondělí ráno již po kmeni nebylo na stejném místě ani 

stopy, a tak celou situaci připomíná alespoň doprovodná fo-

tografie. Snad se tímto činem nebude nikdo další inspirovat, 
vždyť potom by ti, kdo přinesou na sběrné místo bílé sklo, 
museli pro nedostatek místa recipročně využít třeba nádobu 
na bioodpad…

MŠ

Co vše se vejde do kontejneru…

TBS Světlá nad Sázavou, p. o. oznamují občanům Světlé nad 
Sázavou a jejích místních části, že k odkládání biologicky rozlo-

žitelných odpadů rostlinného původu je ve Světlé nad Sázavou 
celoročně k dispozici kontejner umístěný před vrátnicí Středis-

ka odpadového hospodářství Rozinov Světlá nad Sázavou nebo 
přímo sběrný dvůr ve Středisku odpadového hospodářství.

Dále informuje občany o úpravě provozní doby Střediska od-

padového hospodářství Rozinov:

Provozní doba SOH Rozinov v letním 
období (1. 4. – 31. 10.):
Pondělí 07.00–10.30 11.30–17.00
Úterý 07.00–10.30 11.30–14.30

Středa 07.00–10.30 11.30–17.00
Čtvrtek 07.00–10.30 11.30–14.30
Pátek 07.00–10.30 11.30–15.00
První sobota v měsíci 08.00–12.00

Provozní doba SOH Rozinov v zimním 
období (1. 11. – 31. 3.):
Pondělí 07.30–10.30 11.30–17.00
Úterý 07.30–10.30 11.30–15.30
Středa 07.30–10.30 11.30–15.30
Čtvrtek 07.30–10.30 11.30–15.30
Pátek 07.30–10.30 11.30–15.30
První sobota v měsíci 08.30–12.00

informace tBS Světlá nad Sázavou, p.o. 

Ještě před Svatováclavskou poutí 
upravili pracovníci příspěvkové organi-
zace TBS Světlá nad Sázavou svah mezi 
cestou a zvýšeným prostorem, kde se 
kdysi budoval plavecký bazén a jeho 
technické zázemí. 

Zmizela džungle z náletového křoví, 
která nejenže nedělala městu žádnou 
parádu, ale měli v ní i ležení bezdomov-

ci. Keře byly odstraněny, stráň byla vy-

svahována dovezenou zeminou a bude 
oseta trávou. 

Text a foto: Jaroslav Vála

Pěšinky krásnější
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Výzva

Zájemci o otisknutí PF 2020 či poděkování zákazníkům a obchodním partnerům v prosincovém čísle Světelského zpravodaje 
mohou je zasílat na adresu redakce@svetlans.cz. Provedení – textové ve Wordu, grafické v JPG, PDF, Corel. Do formátu A5 
(včetně) zdarma. Uzávěrka příjmu příspěvků je 15. listopadu!

redakce

Kostel sv. Víta bývalého městysu Zahrádky přišel o zvony za 
obou světových válek. Po  druhé světové válce tam byl zapůjčen 
zvon z Ježova, ale  ten byl při záníku Zahrádky, díky budování 
vodní nádrže Švihov na Želivce, vrácen a věž kostela tak zůsta-

la prázdná. Proto se Spolek Přátelé Zahrádky, snažící se o za-

chování památky na toto sídlo, rozhodl v roce 800. výročí první 
písemné zmínky o Zahrádce pořídit na věž kostela nový zvon. 
Byla vyhlášena veřejná sbírka a její výtěžek umožnil zadat odlití 
nového zvonu. Finanční dar ve výši 2.000 Kč poskytlo též město 
Světlá nad Sázavou. Vždyť ve Světlé žije několik rodin z někdej-
ší Zahrádky a  jedna z ulic ve Světlé nese jméno Zahrádecká.  
Po výběrovém řízení byla vybrána známá zvonařská dílna Petra 
Rudolfa Manouška, která v současné době odlévá zvony v ho-

landském Astenu nedaleko Eidhovenu. Pan Manoušek odlil zvon 
o průměru 690 mm a váze 198 kg. Na památku P. Josefa Toufara, 

který v Zahrádce působil, ponese  jméno Josef. Výzdobu zvonu 
tvoří reliéf zobrazující pohled na Zahrádku s kostelem a nápis 

„RODÁCI A PŘÁTELÉ NA PAMĚŤ 800. VÝROČÍ ZAHRÁD-

KY A P. TOUFARA, L.P. 2019“ Slavnostní vysvěcení a zavěšení 
zvonu se uskutečnilo v rámci každoročního Dušičkového setkání 
v Zahrádce v sobotu 26. října 2019. Zvon vysvětil královéhradec-

ký biskup Mons. Jan Vokál spolu s ledečským děkanem P. Janem 
Bártou. Této významné události se zúčastnilo více jak tisíc osob 
a zajímavým bodem dušičkového setkání byla beseda se zvo-

nařem panem Manouškem, který po vysvěcení zavěšení zvonu 
do zvonice kostela řídil. Historicky poprvé se nový zvon Josef 
rozezněl během mše svaté v 15 hodin a 26 minut. Za zmínku 
určitě stojí, že zvon má elektrický pohon a bude zvonit každý den 
v poledne a večerní klekání.

Text a foto: jiv

Kostel v Zahrádce má nový zvon

Slavnostní chvíle obřadu vysvěcení zvonu. Zprava biskup Mons. Jan Vokál a ledečský děkan P. Jan Bárta

Zvon Josef stoupá na místo svého zavěšení  
ve zvonici kostela

Zvonař Manoušek sám váže zvon před jeho vyzvednutím  
do věže kostela.

25



Dětský folklorní soubor Škubánek, který zná světelská ve-

řejnost především z každoročních velikonočních a vánočních 
vystoupení na Michalově statku v Pohledi nebo na folklorním 
festivalu Horácko zpívá a tančí, slavil v sobotu 19. října své 
35. narozeniny. Oslava se konala v tanečním sále Společenské-

ho domu za účasti dalších souborů, dětské Kalamajky z Ha-

vlíčkova Brodu a souboru Bystrzacy z polské Wawolnice. Na 
úvod slavnostního programu připomenula moderátorka Radka 
Ehrenbergerová vznik souboru v roce 1984 u jehož kolébky 
stála učitelka Eva Pejchalová, která je stále vedoucí souboru. 
Vzpomenula účinkování Škubánku na mnoha folklorních festi-
valech, když největším oceněním byla účast na Mezinárodním 
folklorním festivalu ve Strážnici. Soubor, který má ve svém 
repertoáru lidové písně, tance a zvyky z Horácka se představil 
i v zahraničí, navštívil Slovinsko, Chorvatsko, Nizozemí, Fran-

cii, Rakousko a Polsko. V Polsku má Škubánek dlouholeté přá-

tele z již jmenovaného souboru Bystrzacy. Narozeninový pro-

gram zahájily společným vystoupením všechny tři zúčastněné 
soubory, potom se soubory představily svými samostatnými 
vystoupeními, nejprve domácí Škubánek, havlíčkobrodská Ka-

lamajka a Bystrzacy z Polska. Potom již přišla na řadu ocenění 

Škubánek slavil 35. narozeniny

Svým vystoupením ozdobily slavnostní program děti 
havlíčkobrodské Kalamajky

Starosta Jan Tourek předal všem členům Škubánku pamětní 
listy u příležitosti jubilea souboru.

Narozeninový program začal společným tanečním 
vystoupením všech tří souborů

Třípatrový dort od města Světlá nad Sázavou  
pro slavící Škubánek

Paní Škubánková s nejmenšími členy souboru
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Nejen ovoce a zeleninu nabídla tradiční podzimní výstava 
základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Světlé 
nad Sázavou, která se konala od 4. do 6. října v sále Spole-

čenského domu. Své výpěstky vystavovalo šestadvacet vysta-

vovatelů, když vedle těch ze Světlé byli zahrádkáři a pěstitelé 
z Příseky, Nové Vsi, Vlkanova, Pohledu a Přibyslavi. Již tra-

dičně nechybělo na výstavních stolech ovoce, návštěvníci opět 
obdivovali kolekce rajčat, paprik a feferonek i když těch bylo 
méně než v předešlých letech. 

K vidění byla kořenová a listová zelenina, obří dýně, hrn-

kové a řezané květiny, když z těch řezaných poutaly největší 
pozornost aranže královny podzimních zahrad, za kterou je 
považována jiřina. 

Ani letos nechyběla expozice včelařů, prodávaly se hrnkové 
chryzantémy, vřesy, česnek i mák.

Text a foto: jiv

K podzimu ve Světlé nad Sázavou patří Světelská zahrádka

To jsou květy královny podzimních zahrad jiřiny,  
na výstavě byla v mnoha barvách

Hrnkového vřesu se na výstavě  
tradičně prodalo hodně

Expozice rajčat a paprik

a především gratulace k narozeninám. Starosta Světlé nad Sá-

zavou Jan Tourek předal všem současným členům Škubánku 
pamětní listy, za Kraj Vysočina byl mezi gratulanty vedoucí 
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislav 
Seidl, dále místopředseda Horáckého folklorního sdružení 
Bohuslav Voda, ředitelka Základní školy Komenského, kde 
je Škubánek doma, Jana Myslivcová. Překvapením bylo, když 
nejvyšší představitelé města starosta Jan Tourek, místostarosta 
Josef Hnik s tajemníkem Jiřím Moučkou přivezli na servírova-

cím vozíku třípatrový dort, dar města Světlá nad Sázavou slaví-
címu Škubánku. Paní Škubánková, jak mnozí oslovují vedoucí 
souboru Evu Pejchalovou, obdržela od členů souboru kytici 
růží a potom již čekal dlouhý zástup gratulantů. To že Eva Pej-
chalová stojí v čele Škubánku od jeho založení, stojí za ocenění. 
V závěrečné řeči poděkovala všem, kteří jí pomáhali a pomáha-

jí vést soubor, především 
Lence Dvořákové, bez 
jejich pomoci by to bylo 
velice těžké, přiznala.

Text a foto: jiv

Hodně gratulací a dárků přijala vedoucí souboru 

Eva Pejchalová
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SPort
Dne 7. 9. 2019 se hrála ve Světlé nad Sázavou finálová skupina 

družstev minitenisu. Finále se účastnily vítězové celé jarní série 
z Pardubického kraje a vítězové z Královéhradeckého kraje. Vítěz 
tohoto finále si zajistil účast na finále Mistrovství republiky, kam 
postoupilo 8 týmů z celé ČR. Už od samého začátku turnaje bylo 
jasné, že o postup na republiku si to rozdají dvě družstva. Svět-
lá n/S a Dvůr Králové. Toto utkání se hrálo jako poslední a bylo 
napínavé až do posledního míčku. Nakonec skončilo remízou na 
zápasy 4:4. Po sečtení setů nakonec šťastnější družstvo byl Dvůr 
Králové a zajistil si republikové finále, kde se umístil na skvělém 
2. místě. Světelští minitenisté ukázali, že drží krok s nejlepšími 
týmy z republiky.

Sestava: David Mikeš, Ellen Čechová, Max Němec, Antonio 
Němec, František Smejkal, Jan Tourek

• TK Sklo Bohemia Světlá n/S – Tenisový klub Sport Ná-

chod 8:0 na sety 16:1
• TK Sklo Bohemia Světlá n/S – TK Perštýn Pardubice 8:0 

na sety 16:1
• TK Sklo Bohemia Světlá n/S – TC Dvůr Králové 4:4 na 

sety 9:10
Text a foto: TK

tenis
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