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▶

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou poslední číslo letošního Zpravodaje. Sice nám 
končí rok 2017, ale prosinec není smutným měsícem, naopak 
je plný očekávání. Na začátku vstoupíme do adventního 
období a  budeme pozorovat, jak se postupně začnou na 
adventním věnci rozsvěcet svíce, až nakonec budou hořet 
všechny. To už dorazí Vánoce, které jsou spojeny se štědro-
večerní večeří a rozbalováním vánočních dárků, chvilky, kdy 
je rodina spolu. Budeme prožívat jeden z nejkrásnějších dnů 
v roce.

O Vánocích si připomínáme narození Ježíška v Betlémě, kdy 
se pro Marii a Josefa nenašlo místo v žádném z betlémských 
domů, proto se narodil v  jeskyni za městem. Ať jsou naše 
domovy místem, kde vládne vzájemná láska a pokoj. To Vám 
ze srdce přeji nejen o letošních Vánocích, ale i po celý násle-
dující rok 2018.

P. Tomáš Fiala

Z radniCe

Ústřední scéna betlému v kostele sv. Václava ve Světlé n. S.  
Ježíšek v jesličkách, u něj Panna Maria a sv. Josef. 

Tato scéna narození nesmí chybět v žádném betlému. 
Obyčejně se u jesliček objevují vůl a osel.

Rada města:
 1. Vzala na vědomí informace Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace, o zahájení přípravy rekonstrukce osobní 
železniční stanice Světlá n. S., Nádražní 569 – příprava re-
konstrukce bude probíhat od roku 2018.

 2. Schválila uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu 
mezi městem Světlá n. S. a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, za účelem Rekonstrukce nástupišť na za-

stávkách trati Světlá n. S. – Čerčany – zastávka Dolní Březin-
ka. Předpokládaný termín realizace: 2. polovina roku 2018.

 3. Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
městem Světlá n. S. a společností ČEZ Distribuce, a. s. Jed-
ná se zde o provedení přeložky stávajícího kabelového vede-
ní NN 1 kV v ulici V Polích v rámci stavební akce Chodník 
Panuškova, Světlá n. S., kdy bude nově vybudován chodník, 

Schůze rady 23. října

turecký pavilon

Nezaměnitelný pohled nad jezem naproti zámku vytváří 
stavba tzv. Tureckého pavilonu, zapsaného na seznamu kul-
turních památek. Je logické, že se obyvatelům zdá jeho pře-
stavba příliš dlouhá a neefektivní.

Při odkrytí střechy konstatovali památkáři, že se jedná o je-
dinečnou italskou práci a  nové trámy i  další dřevěné sou-
části musí být vytvořeny technologicky stejně. Jedná se 
o výhradně vysoce odbornou ruční práci. V případě opravy 
našeho pavilonu je tedy největším problémem nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil.

Oprava se vyšplhá až na 900 tis. Kč, dotace Kraje Vysočina 
při tom činí 260 tisíc. I z tohoto důvodu má město velký zá-
jem, aby byla oprava urychleně dokončena.

Omlouváme se tímto obyvatelům města za zdržení, ale vě-
řím, že nově opravený objekt bude v závěru roku opět při-
tahovat pohledy obyvatel, a  to s  radostí nad podařenou 
opravou.

Jan Tourek, starosta města

Kulturní památka Turecký pavilon se přece  
jenom do zimy dočká nové střechy. 

Foto: Jiří Víšek
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▶

Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2018
Připomínáme všem případným zájemcům o programovou do-

taci z rozpočtu města, že termín pro podání žádosti o dotaci je 
18. 12. 2017. Žádosti podané po tomto termínu budou vyřazeny 
z důvodu nedodržení podmínek dotace.

Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na webových 
stránkách města www.svetlans.cz/městský úřad/odbory městské-
ho úřadu/odbor finanční/dokumenty/poskytování dotací z rozpoč-
tu města Světlá n. S.

Na stejné adrese jsou zveřejněny i programy pro jednotlivé ob-
lasti. Programy vyhlášené zastupitelstvem města na rok 2018:
 1. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám na podporu sportu na rok 2018

 2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti kultury na rok 2018

 3. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na 
rok 2018

 4. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevý-
hodněné občany na rok 2018

Z rozpočtu města lze poskytovat dotace i mimo schválené pro-
gramy. Jde o tzv. individuální dotace, které řeší konkrétní potřebu 
konkrétního subjektu, např. jednorázové akce konané na území 
města Světlá n. S. O tyto dotace lze žádat v průběhu celého roku 
vždy před konáním akce. 

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

V pátek 27. října, den před výročím založení státu, položi-
li místostarosta Josef Hnik a tajemník města Jiří Moučka 
věnec k památníku obětem světových válek.

V pátek 10.  listopadu uctili památku obětí první světové 
války starosta Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik.

Dne 16. listopadu uctili starosta města Jan Tourek a mís-
tostarosta Josef Hnik Den boje za svobodu a demokracii 
položením květin k pamětním desce na budově radnice.

Foto: KyTICe

10. listopadu

16. listopadu

27. října

veřejné osvětlení a provedeno přeložení vedení sdělovacího 
kabelu a kabelu NN v ulici Panuškova a V Polích.

 4. Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
městem Světlá n. S. a společností ČEZ Distribuce, a. s. Jedná 
se o odstranění starého rozpadlého pilíře s kabelovou skří-
ní NN 1 kV – zbytek obvodové zdi kdysi zbouraného domu 
v ulici Pěšinky na pozemku parc. č. 1785 v k. ú. Světlá n. S. – 
pro plánované pozemkové úpravy tohoto pozemku.

 5. Schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
(malá zasedací místnost MěÚ) mezi městem Světlá n. S. (jako 
pronajímatelem) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České 
republiky (jako nájemcem) za účelem využití těchto prostorů 
pro pravidelný servis VZP ČR určený občanům města Svět-
lá n. S. a přilehlých místních částí – jedná se o rozšíření ote-
vírací doby každé pondělí od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 
16:00 hodin s účinností od 1. 1. 2018.

 6. Souhlasila s přijetím účelově určeného daru od firmy TEM-
PISH, s. r. o., – dar ve formě florbalového vybavení ve výši 

6 165 Kč bude přijat prostřednictvím Základní školy Světlá 
n. S., Lánecká 699, a bude využit v rámci výuky tělesné vý-
chovy a dalších sportovních aktivit pořádaných školou.

 7. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve 
výši 15 000 Kč, který je poskytován Základní škole Světlá 
n. S., Lánecká 699, za umístění v krajském kole dopravní sou-
těže Mladý cyklista. Poskytovatelem daru je Kraj Vysočina. 
Finanční prostředky jsou určené k zakoupení výukových ma-
teriálů pro dopravní výchovu.

 8. Schválila uzavření smlouvy o technické podpoře počítačo-
vých aplikací TED a CSA mezi městem Světlá n. S. a firmou 
OBIS, s. r. o.

 9. Rozhodla o tom, aby vyúčtování dopravní obslužnosti prová-
děl dopravce – firma ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s. – 
jednotlivým obcím v působnosti pověřeného MěÚ Svět-
lá n. S. samostatně. Toto provést uzavřením nové smlouvy 
s účinností od 1. 1. 2018.

Jan Tourek
 starosta města
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▶

Rekonstrukce hygienického zázemí 
MŠ Na Sídlišti, Světlá n. S.
Během letošních letních prázdnin proběhla v objektu školního 

pavilonu mateřské školy Na Sídlišti kompletní rekonstrukce hygi-
enického zázemí dětí u dvou tříd v 1. NP a 2. NP budovy školky. 
Stavební úpravy byly zrealizovány dle projektové dokumentace 
vypracované firmou QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 
580 01 Havlíčkův Brod. Jednalo se především o provedení nových 
rozvodů vody, kanalizace, výměny obkladů, dlažeb a sanitárních 
zařizovacích předmětů. Rekonstrukci hygienického zázemí ma-
teřské školy prováděla firma ATOS, spol. s r. o., Ledeč n. S., jako 
zhotovitel vybraný výběrovým řízením, cena stavebních prací je 
1 033 446 Kč.

Jana Vaňková
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Odborné rodinné poradenství ve Světlé n. S.
Na základě smlouvy o poskytování služeb v oblasti mediace 

a psychologického poradenství mezi městem Světlá n. S. a Psycho-
logickou ambulanci PhDr. Sojka, s. r. o., je zajišťována pro klienty 
sociálně-právní ochrany dětí (rodiče i nezletilé děti) již tři čtvrtě 
roku odborná poradenská pomoc přímo v našem městě. Město 
Světlá n. S. současně vyčlenilo pro rok 2017 částku 30 000 Kč ze 
svého rozpočtu na úhradu této služby.

Odborem sociálních věcí Městského úřadu Světlá n. S. je tato 
pomoc zprostředkována referenty sociálně-právní ochrany dětí 
zejména pro rodiny s přetrvávajícími porozchodovými nebo po-
rozvodovými konflikty, pro děti, které jsou v péči kurátora pro 
mládež a mají výchovné a obdobné problémy, pro děti, které jsou 
umístěné v péči jiných osob než rodičů apod.

Náročné poradenství, zajišťované přímo ve Světlé n. S., je příz-
nivě hodnoceno klienty i referenty úřadu pro snadnou dostupnost, 
bezplatnost pro rodiče a děti, operativní předávání informací mezi 
zúčastněnými a zprostředkování dohod rodičů, které vedou ke 
zmírnění konfliktů na místě, za podpory psychologů a případně 
i referentů úřadu.

Vzhledem k tomu, že se tato forma poradenství osvědčila, bude 
se odbor sociálních věcí snažit zajistit službu v této podobě i pro 
příští rok. V širším výhledu je pak naplnění záměru na zřízení am-
bulance psychologického poradenství, který byl schválen Radou 
města Světlá n. S. a je v souladu i se „Strategickým plánem rozvoje 
města Světlá n. S. na období 2016–2026“ (12.3 – Politika Prostředí 
města, 12. 3. 18 – Aktivity v oblasti sociální péče, školství).

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Volba prezidenta České republiky

Volba prostřednictvím voličského průkazu
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 

republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (v případě druhé-
ho kola volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku 
v místě trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České 
republiky, nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí.

Zákon o volbě prezidenta upravuje v § 33 způsob a podmínky, 
za nichž lze ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad pří-
slušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského 
průkazu.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR je 
možné podat:

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem vol-
by, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu

• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
• osobně na Městském úřadě Světlá nad Sázavou, nám. Trčků 

z Lípy 18, kancelář č. 212 (matrika, evidence obyvatel, tel. 
569 496 685), nejpozději do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Vzorová žádost tvoří přílohu této informace a je zveřejněna i ve 
formulářích odboru správního, školství a živnostenského na www.
svetlans.cz.

Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 28. prosince 2017, osobně voliči, nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí k převzetí (vyzvednutí) voličského průkazu 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahra-
ničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát. 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro 
obě kola volby (jeden pro první kolo a druhý pro druhé kolo volby). 
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat 
také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad 
může vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prv-

Z odboru správního, školství a živnostenského
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▶

Novela stavebního zákona – Zákon č. 225/2017 Sb.
Přes komplikovaný postup v projednávání a schvalování dlouho 

diskutované novely stavebního zákona, kterou ministerstvo pro 
místní rozvoj připravovalo tři roky, došlo v červenci letošního roku 
k jejímu schválení. Poslanecká sněmovna dne 27. 6. 2017 opětovně 
hlasovala o návrhu novely stavebního zákona, který jí byl vrácen 
senátem s pozměňovacími návrhy. Poslanci setrvali na původním 
návrhu a pozměňovací návrhy senátu odmítli. Novelu stavebního 
zákona následně podepsal dne 14. července 2017 prezident Miloš 
Zeman. Ve sbírce zákonů byla vyhlášena 31. července 2017. Účin-
nost tím bude zahájená od 1. ledna 2018.

V tomto článku se chceme zaměřit se na některé nejvýznamnější 
změny, které novela přináší.

Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace
Samotnému umísťování a povolování staveb předchází územní 

plánování, což je poměrně složitý a časově náročný postup. Nove-
la stavebního zákona zavádí zjednodušený postup při pořizování 
změn územně plánovací dokumentace, který se použije v přípa-
dech, kdy návrh změny neobsahuje varianty řešení. 

Zjednodušený postup by měl přinést zkrácení procesu pořizo-
vání změn územních plánů. Další změnou je to, že se zkrátí lhůta 
pro možnost soudního napadení územně plánovací dokumentace. 
Novinkou je i prodloužení lhůty pro pořízení nových územních 
plánů o dva roky, a to do konce roku 2022.

Územní a stavební řízení 
– zjednodušené postupy a společná řízení
Novela si kladla za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy 

v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět také 
k urychlení výstavby v České republice. Za účelem zjednodušení 
a urychlení výstavby novela používá dva základní mechanismy. 
Jednak rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít zjednodušené 
postupy (tedy územní souhlas a ohlášení) na stavby pro bydlení 
a pro rodinnou rekreaci bez ohledu na jejich výměru (doposud 
byly omezeny výměrou do 150 m2), skleníky, bazény apod.

Druhým nástrojem, jež má povolování staveb urychlit, je slou-
čení jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení, čímž 
by mělo dojít k odstranění duplicitních postupů. Novela upravuje 
tři nové typy integrovaných postupů:

• územní řízení spojené s posuzováním vlivů na životní pro-
středí (tzv. EIA)

• společné územní a stavební řízení
• společné územní a stavební řízení spojené s EIA

Využití těchto integrovaných postupů však není povinné a ka-
ždý stavebník si tedy může zvolit, zda je využije, nebo se vydá 
klasickou cestou samostatného územního a stavebního řízení, pro-
tože některé společné postupy s sebou mohou nést úskalí a někdy 
může být pro stavebníka paradoxně výhodnější využít jednotlivé 
vzájemně oddělené procesy.

Přenos pravomocí na speciální stavební úřady
V případě společného územního a stavebního řízení dojde nově 

v některých případech k přechodu příslušnosti z obecních staveb-
ních úřadů na tzv. speciální stavební úřady. U zvláštních typů sta-
veb, jakými jsou například vodní díla nebo dopravní stavby, jsou 
nově k vydání společného povolení příslušné speciální stavební 
úřady, které tak budou řešit i otázky spadající nyní do územního 
řízení.

Mimo tyto body došlo i ke stanovení dalších nových postupů. 
Přesto nejsou dořešeny veškeré problematické body stavebního 
práva a ministryně Karla Šlechtová proto v září předložila Vládě 
ČR materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – základní 
teze“, který identifikuje klíčové problémy v této oblasti. 

Ke skutečnému zlepšení situace musí být kromě zcela nového 
stavebního zákona přijaty zásadní úpravy mnoha souvisejících zá-
konů, musí být prosazena reforma veřejné správy zahrnující opat-
ření legislativní, organizační i rozpočtová, což jsou další úkoly pro 
následující období.

 Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

ním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 
do 16:00 hod.

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky 
v nemocnici nebo obdobném zařízení
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě v ne-

mocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době 
volby prezidenta České republiky a nemá vydaný voličský prů-
kaz, osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat 
o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě 
kterého by potom mohl uplatnit své právo. Údaje o voličích, kteří 
potvrdí zájem hlasovat, předá osoba stojící v čele zařízení přísluš-
nému úřadu nejpozději 4 dny před začátkem hlasování (tj. 8. ledna 

2018 do 14:00 hod.; v případě druhého kola volby do 22. ledna 2018 
do 14:00 hod.).

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém 
zařízení a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, nebo nemá 
voličský průkaz, anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemoc-
nice nebo obdobné zdravotnické či jiné zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování. 

Na stránkách města www.svetlans.cz najdete i další zveřejňo-
vané dokumenty týkající se voleb, které jsou rovněž zveřejňovány 
v tištěné podobě na úřední desce. Případné dotazy Vám ráda zod-
povím na tel. čísle 569 496 616, příp. 724 180 514.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Z činnosti městské policie

Městská policie v  říjnu 2017 řešila celkem 46 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 40 
přestupků, 6 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 8 písemností na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 1 psa. V odchytovém zaří-
zení nemáme k 31. 10. žádného psa.

V říjnu jsme provedli sedm měření rychlosti vozidel.

Za městskou policii Vám všem přeji klidné Vánoce, zdraví, 
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.

Zdeněk Novák, velitel MP
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Vidíme se ???!!!
V nastávajícím období, kdy se budeme po pozemních komu-

nikacích častěji pohybovat za snížené viditelnosti, je jednou 
z nejdůležitějších věcí zajistit dobrou viditelnost všech účast-
níků silničního provozu. Zatímco motorová vozidla jsou jejich 

výrobci vybavena předepsaným osvětlením, chodci se musí 
o zajištění své viditelnosti postarat sami.

Mgr. Václav Krupička
úředník OD 

Zdroj: www.tymbezpecnosti.cz

Z odboru dopravy

Odstrojené vánoční stromky nevyhazujte do popelnic!
Za účelem zajištění čistoty města Město Světlá nad Sázavou 

a TBS Světlá nad Sázavou, p. o. oznamují občanům Světlé nad 
Sázavou, že ve dnech od 5. 1. 2018 – 19. 1. 2018 se uskuteční 
sběr a svoz přírodních vánočních stromků.

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

kontejnery.
• kontejnery zde budou umístěny v níže uvedené dny; v prů-

běhu prvního dne budou kontejnery přistaveny od 7,00 ho-
din. Po uplynutí stanovené lhůty budou odváženy v průbě-
hu dne do 14,00 hodin.

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

V rámci svozu se nesmí odkládat jiné odpady!!!

Sběr a svoz přírodních vánočních stromků

Mimo svozové dny je nutné vánoční stromky odvážet pou-
ze na sběrný dvůr!

V případě dotazů se obraťte na TBS Světlá n. S.  
tel. č. 569 452 656.

Den svozu, stanoviště kontejnerů
Od 5. 1. do 20. 1. 2018
• Na Bradle – u č. p. 965
• Sázavská – č. 921 u kontejnerů
• Nádražní ulice – u sokolovny
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku u sběr-

ného hnízda
• Jelenova ulice – parkoviště proti ZŠ
• Nová čtvrť – u křižovatky s Komenského ulicí
• Nové Město – u č. p. 945
• Malostranská – na parkovišti u sběrného hnízda
• Na Sídlišti – u trafostanice u č. p. 933
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Informace pro vlastníky lesa 
– zpracování polomů a vývratů
Městský úřad jako orgán státní správy lesů v souvislosti s ne-

dávným silným větrem, který se přehnal přes území našeho 
státu a napáchal značné škody na lesních porostech, upozor-
ňuje vlastníky lesů na povinnosti vyplývající z některých usta-
novení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní zá-
kon“) a vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o opatřeních k ochraně lesa:

• Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných 
škod v lese je vlastník lesa povinen činit bezodkladná 
opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich ná-
sledků.

• Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu na-
hodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a pře-
množení škodlivých organizmů.

• Veškeré polomy včetně vývratů a dříví atraktivního 
pro rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března, musí být 

zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, 
v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do 
polohy nad 600 m nadmořské výšky, do června běžné-
ho roku.

Odbornou pomoc při hospodaření v lesích poskytuje vlast-
níkům odborný lesní hospodář, se kterým je každý vlastník 
povinen při hospodaření v lese spolupracovat. Kontakt na pří-
slušného odborného lesního hospodáře může vlastník lesa zís-
kat na odboru životního prostředí Městského úřadu Světlá n. S., 
Bc. Aleš Hroch, tel. 569 496 643, email: hrocha@svetlans.cz.

Městský úřad Světlá n. S. dále upozorňuje na to, že jako pří-
slušný orgán státní správy lesů uloží pokutu tomu, kdo neplní 
opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpra-
cování těžby nahodilé. Těžbou nahodilou je těžba prováděna 
za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, poškoze-
ných nebo napadených škodlivými organismy.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí

TBS Světlá nad Sázavou, p. o. informují obyvatele města 
a obyvatele místních částí o termínech mimořádných vývozů 
popelnic v období od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018

• Ve středu 27. 12. 2017 proběhne svoz odpadu 2 svozový-
mi vozy: Bude svážena standardně svozová trasa středeční 
+ druhé svozové auto pojede trasu pondělní za 25. 12. 2017

• Ve čtvrtek 28. 12. 2017 proběhne svoz odpadu 2 svo-
zovými vozy: Bude svážena standardně svozová tra-
sa čtvrteční + druhé svozové auto pojede trasu úterní za 
26. 12. 2017

• V pátek 29. 12. 2017 proběhne svoz standardně
• V úterý 2. 1. 2018 proběhne svoz odpadu 2 svozový-

mi vozy: Bude svážena standardně svozová trasa úterní 
+ druhé svozové auto pojede trasu pondělní za 1. 1. 2018

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

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

Mimořádný svoz odpadu z popelnic o vánočních svátcích 2017

Z hiStorie

 

Stalo se

V Čechách

• před 580 lety 9. prosince 1437 zemřel na útěku z Čech 
Zikmund Lucemburský

• před 150 lety 21. prosince 1867 byla habsburská monar-
chie rozdělena na Rakousko a Uhersko (dualizmus); Pro-
sincová ústava obsahovala kromě volebního všechna 
důležitá občanská práva

Ve světě vědy a techniky

• před 230 lety v roce 1787 na Zbraslavi zahájila výrobu 
první rafinerie třtinového cukru v Čechách

• před 140 lety v roce 1877 Thomas Alva Edison sestrojil 
válečkový fonograf zaznamenávající lidský hlas

• před 130 lety Křižíkův elektrotechnický závod zařizuje 
první veřejné elektrárny v Čechách v Písku a Jindřichově 
Hradci

Ve Světlé nad Sázavou

• před 170 lety v roce 1847 převzal světelské panství po 
smrti svého otce František ze Salm – Reifferscheidtu

• před 140 lety v roce 1877 zemřel dlouholetý světelský 
děkan P. J. Ehrenberger; na jeho místo nastoupil P. An-
tonín Herout a od května 1878 P. František Chaloupka

Josef Böhm
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Do posledního letošního čísla jsem ponechal jednu úsměvnou 
historku, kterou do Pamětní knihy obce Dolní Březinky zapsal 
sice kronikář Václav Vacek, ale pochází z pera jeho předchůd-
ce Václava Kosteleckého (1878–926). Ten příběh slyšel vyprá-
vět svoji maminku Marii Kosteleckou, rozenou Kratochvílovou  
(1850–1931) a odehrál se v době jejího dětství nebo mládí.

Bylo letní sobotní odpoledne již k večeru, bylo to před výpla-
tou a každý se přičiňoval, aby rozdělanou práci dokončil. Starý 
Čmejrek vyšel na dvůr (brusírny granátů) a za okamžik vrací se 
celý uděšený a volá: „Lidičky, to vám letí něco divného na obloze!“ 
Všichni vyběhnou ven a hrůzou trnou. „Anděl, anděl je to!“ volají 
lidé jeden přes druhého a zírají ku obloze, kde vznáší se věc nikdy 
nevídaná, velká barevná koule s pestrými stuhami a paprsky, kte-
rými večerní vánek strašidelně pohyboval. „Bude konec světa a to 
je posel boží, který nám to přináší zvěstovati! To je trest za to, že 
ženské nosí krinolíny!“, je slyšet starého Dvořáčka. „Děti, domů, 
modlete se!“ volají rodiče. Zatím muži radí se narychlo, co se má 
dělati. Shodli se v tom, že Čmejrek, známý vůdce procesí do Voj-
slavic1, musí zjev zažehnat a vykropit. Ten doběhl rychle domů, se-
bral kropenku se svěcenou vodou, pro jistotu též sekyrku a v čele 
odvážnějších hnal se za zjevem, který stále níže a níže blíží se 
zemi, až na kopečku za brusírnou spadne na pole. Strach zmocní 
se všech, neboť zjev za okamžik se zvedne a kousek dále opět 
se snese. Hrdina Čmejrek obchází vážně, kropí svěcenou vodou 
kolem a blíží se opatrně. Zjev opět poposkočil a Dvořáček začal se 

Jak do Březinky přiletěl anděl

modliti. Čmejrek pozorně prohlíží si zjev, pokládá lesklý papír za 
hedvábí a vzpomenuv si na ženu Kačenku, povídá si: „Ta z toho 
může míti pěkné šaty!“ Odvážně se přiblížil a požehnav se křížem, 
uchopil věc na záda a pádil s ní ku brusírně. Strach zmocnil se 
všech znovu. „Již mu sedí na zádech! Utíkejte!“ křičeli lidé na 
útěku. Žena Čmejrkova také utíká, ohlížejíc se po svém nešťast-
ném muži, a volá: „Chval každý duch Hospodina, spasitele jeho 
syna!“ Žbluňk! A už je v touni potoka. Vyhrabala se mokrá jako 
myš a pádí k brusírně.

Tam teprv boží dopuštění! Všechno klečí na zemi a modlí se, 
když vtom až na kůži promočená Čmejrková vskočí mezi ně a zdě-
šeně křičí: „Nešťastný muž, už je s ním konec, žene ho to sem!“ 
Muži přiskočili ke dveřím a zoufale je drží. Čmejrek za dveřmi 
venku volal, prosil: „Kačenko, otevři!“ Ale marně. Teprve když 
vzkřikne, co síly měl: „Dostaneš nové šaty, je to samé hedvábí!“, 
Kačenka odstrčila mužské, otevřela, Čmejrek vrazil dovnitř, ale 
tam už se na něho vrhli ostatní, každý chtěl mít kus hedvábí a bylo 
by to špatně dopadlo, kdyby tatínek nebyl zakročil.

Teprve na domluvu jeho pustili lidé Čmejrka, ale papírový balón, 
puštěný na zkoušku asi z Vídně, jak lidem tatínek vysvětlil, byl 
již notně poškozen. Ještě dlouho a dlouho po této rušné události 
uchovali si lidé v Dolní Březince barevné kusy z prvního balónu, 
který v životě viděli, a měli radost, že to nebyl tehdy opravdový 
konec světa.

Josef Böhm

vysvětlivky
1 Vojslavice, obec u Humpolce nedaleko dálnice, byly v mi-

nulosti známým mariánským poutním místem. Od kon-
ce 17. století byla tato tradice pěstována želivskými 
premonstráty. Kostel ve Vojslavicích je zasvěcen Nane-

bevzetí Panny Marie, populární byla zejména mariánská 
soška věnovaná želivským opatem Schindlerem v r. 1733. 
Procesí tam chodila i ze Světelska. Mariánská soška, ke 
které se lidé modlili celá staletí, byla ukradena v r. 1991.

 

ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Hanousková 776 340 936 
www.hb.charita.cz

Program

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

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

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

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 15:00–18:00 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/ 

materskecentrum.rolnicka
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Říjen a listopad se v DDM nesly v duchu prvních setkání v na-
šich kroužcích. Těší nás, že je o nabízené aktivity zájem. Kdo 
z vás se ještě nerozhodl, neváhejte a přijďte se do kroužků podí-
vat, rádi vás přibereme do týmu. Nabídku kroužků i nových tábo-
rů a pobytů pro léto 2018 najdete na stránkách světelského DDM: 
www.ddm-svetla.cz

Máme za sebou také první sportovní úspěchy v atletice, ve 
florbalu a volejbalu. Jelikož je těchto sportovních událostí hod-
ně, doporučujeme pravidelně navštívit nejen stránky světelského 
DDM, ale také naše spřátelené facebookové stránky volejbalu 
a florbalu – Voliš Světlá a Florbal Světlá nad Sázavou. Ve stře-
du 25. října 2017 se v našem DDM konalo již podruhé oblastní 
kolo mistrovství ČR ve stolních hrách, kterého se zúčastnily děti 
z obou místních základních škol. Oblastní kolo soutěže skvěle při-
pravila a odborně vedla pedagožka ze základní školy v Komen-
ského ulici, paní Jiřina Semerádová. Tuto akci svými bohatými 
zkušenostmi podpořila naše kolegyně ze střediska volného času 
Ledeč nad Sázavou, paní Aneta Rajdlová. Ti nejúspěšnější hráči 
z oblastního kola postoupili do krajského kola, které se konalo 
v pátek 10. listopadu v Ledči nad Sázavou. Také tam Světlá za-
bodovala… Proňková K. a Marušáková P. ze ZŠ Komenského 
ul. a Daniela Devlin ze ZŠ Lánecká ul. budou reprezentovat Kraj 
Vysočina na celostátním finále, které se koná 2. 12. 2017 v Praze.

Ve středu 1. listopadu 2017 se ve světelském divadelním sále 
rozezpívalo 37 mladých zpěváků, a to na druhém ročníku pěvec-
ké soutěže Světelské DO-RE-MI. Soutěž pořádá světelský DDM. 

V letošním roce se zúčastnily také děti z Ledče nad Sázavou (ZUŠ 
Ledeč nad Sázavou, ZŠ Ledeč nad Sázavou), děti ze základní 
školy v Dobrnicích a děti z obou základních škol ve Světlé nad 
Sázavou. Velké zastoupení zde měla také ZUŠ Světlá nad Sáza-
vou a její pobočka v Golčově Jeníkově. Role předsedy poroty se 
zdatně chopil ředitel ZUŠ, pan Karel Čížek. V porotě byli dále 
zástupci místních škol a DDM Světlá nad Sázavou. Účinkující 
zpěváci měli dále možnost zúčastnit se pěvecké soutěže Jihlavský 
slavíček (sobota 25. listopadu 2017), kterou každoročně pořádá 
DDM Jihlava. Podrobné výsledky těchto soutěží najdete na strán-
kách DDM.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá n. S.

Foto: vedoucí kroužků z DDM

Co se děje v ddM

V říjnu 2017 jsme navštívili v rámci výuky přírodopisu s pí uč. 
J. Chladovou Muzeum Dr. A. Hrdličky v Humpolci.

Hned po vstupu do muzea jsme spatřili urnu, v níž byla uložena 
část popela A. Hrdličky a jeho manželky Marie. Druhá část jeho 
pozůstatků se nachází v Americe.

Aleš Hrdlička byl vzdělaný člověk. Školu začal už v 5 letech 
od 2. třídy. Jeho touhou bylo jít na gymnázium, ale když mu bylo 
třináct let, museli se s rodinou přestěhovat kvůli práci do New 
Yorku. Přes den s otcem pracoval v továrně a přes noc se učil. Po 
pěti letech však onemocněl zápalem plic. V nemocnici jeho lékař 
zjistil, že je velmi chytrý, a doporučil mu, aby studoval medicínu. 
Hrdlička poslechl a úspěšně univerzitní studia dokončil. Poté ab-
solvoval krátkou lékařskou praxi, po jejímž ukončení začal praco-
vat v Ústavu pro mentálně postižené. Zde se setkal s antropomet-
rií (tělesné měření člověka). To ovlivnilo jeho život, začal zkoumat 
lidi. Dospěl k závěru, že všechno lidstvo je jednoho původu.

Dále jsme se na výstavě mohli dočíst informace o pralidech 
a jejich kostrách a kultuře. V další části prohlídky se nacháze-
la Hrdličkova pracovna, ve které stál pracovní stůl, věšák, kabát 
a všechny potřebné věci. Hned vedle stály figuríny indiánů, kte-
rými se také zabýval, jejich stan a různé nástroje.

Poté jsme vešli do národopisné expozice, kde byly vystaveny 
předměty, které používali lidé v minulém století, jako třeba kleště 
na trhání zubů, kroje a modely hradů. V jiné místnosti byly zbra-
ně – velký meč, dýka atd. Ke konci prohlídky jsme se šli podívat 
na výstavu loutek a místnost z 20. století. Děti si tam mohou na-
kreslit obrázek.

Rozhodně doporučujeme muzeum navštívit, ale pozor – v brz-
ké době bude uzavřené, protože bude probíhat rekonstrukce. Opě-
tovné otevření je plánováno na jaře 2019.

V. Blažková, T. Franclová, 8.b, ZŠ Komenského

Muzeum aleše hrdličky v humpolci
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Dne 21. 9. 2017 skupina přírodopisných praktik (pí uč. Jany 
Chladové) složená ze žáků 7., 8. a 9. tříd společně se světelskou 
Uměleckoprůmyslovou akademií vyrazila do Jihlavy na akci zor-
ganizovanou pí uč. Evou Bernadovou.

První zastávka byla v komplexu firmy ASMJ. Stavba těchto bu-
dov stála 35 miliónů Kč. Při třídění papíru a směsných plastů zde 
pracuje 22 pracovníků. Za minulý rok tato firma roztřídila 10 000 
tun odpadu a z toho 80 % zrecyklovala. Z vytříděného plastu se 
dělají například zatravňovací obrubníky, dlaždice nebo plaňky na 
plot, z papíru pak třeba papírové ubrusy, papírové tašky na uhlí, 
papírové tácy a balicí nebo dárkový papír. Zajímavostí je, že plata 
od vajec jsou sedmkrát recyklovatelná.

Naší druhou zastávkou byla firma Enviropol, kde zpracováva-
jí elektrospotřebiče. Je zde jedna linka, na níž je prvním krokem 
vyjmutí tonerů a baterií, které by mohly vybouchnout v drtičce. 
Z ní vyjedou kousky velikosti pěsti. Jako první se vytáhne magne-
tem železo. Dále se vzduchem vyfoukávají plasty, které se potom 
recyklují. Zbylé kovy se pak také odvezou na obnovu (recyklaci).

Na závěr jsme navštívili jihlavskou ZOO. Tématem programu 
byla biodiverzita (druhová rozmanitost). Zde jsme se seznamovali 
se vzájemnými vztahy mezi živočichy a lidmi a s tím, jaký mají 
lidé vliv na život zvířat i rostlin. Postupně jsme se zastavili u opic, 

v pavilonu africké savany, v australském domě a prohlídku jsme 
zakončili u šelem. Poté ještě následoval rozchod, při kterém jsme 
si mohli projít amazonskou džungli či zaběhnout za kozami nebo 
tuleni. Tato akce byla velmi zajímavá a poučná.

Petr Baloun, Jakub Vorel, 8.b ZŠ Komenského

exkurze v Jihlavě

nosti našeho zařízení finančním či materiálním darem. Děkujeme 
i za každé milé slovo nebo kladné hodnocení naší práce. Velký dík 
patří také všem zaměstnancům, kteří o klienty Sociálního centra 
pečují, a vytváří svým přístupem atmosféru domova.

V novém roce Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky, úspěchů, 
vzájemného porozumění a tolerance jeden k druhému.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Z domova pro seniory

Ve čtvrtek 26. 10. 2017 jsme v našem domově vyráběli věnce 
a různé aranže na blížící se svátek Památky zesnulých.

V úterý 30. 10. 2017 se u nás konala tradiční Kavárna za hudeb-
ního doprovodu pana Sukdoláka.

V úterý 7. 11. 2017 se u nás konala poslední přednáška letošního 
11. ročníku Univerzity slunečního věku. Tentokrát na téma „Ta-
jemství mysli“ v podání pana Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D.

Již teď se pilně připravujeme na akci, kterou každoročně pořádá 
město Světlá nad Sázavou, jedná se o akci A možná přijde i Miku-
láš… Na této akci naleznete stánek s výrobky našich klientů. Již 
teď se těšíme na vaši návštěvu.

Klienti a zaměstnanci Sociálního centra města Světlá nad Sá-
zavou děkují všem, kteří v letošním roce navštívili naše zařízení 
a obohatili nás svým hudebním nebo divadelním představením, 
nebo „jen“ milým popovídáním, či jinak přiložili ruku k dílu. Také 
děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět na zpestření kulturní čin-
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V letošním roce klienti ko-
munitního bydlení v Haško-
vě ulici slavili již páté výro-
čí svého stěhování do Světlé. 
Od svého příchodu se již 
s městem dokonale sžili. Už 
ví, co kde nakoupí, umí se 
ve městě orientovat, chodí 
do knihovny. Při svých pro-
cházkách také prošli všech-
na turistická místa v okolí 
a našli si mezi obyvateli 
Světlé své přátele. Jednodu-
še jsou zde doma. 

Během letošního roku kli-
enti prožili spoustu pěkných 
akcí. V zimě chodili na plesy, 
v teplejších měsících podni-
kali výlety a dokonce byli na 
dvou kratších dovolených, 
v Úštěku a v Zahrádkách 
u Jindřichova Hradce. Celý 

Pátý rok v „domečku“

mil i trochu těla (chválu domácího prejtu slyším od návštěvníků 
i z jiných organizací doposud) a v neposlední řadě učinil i po-
dobné pozvání na příští rok. Moc si toho vážíme. 

Pozdravit návštěvníky a podpořit myšlenku projektu přijela 
i paní poslankyně a náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana 
Fišerová, pan náměstek Úřadu vlády Petr Krčál, paní místosta-
rostka Ledče n. S. Hana Horáková a starosta Světlé n. S. pan 
Jan Tourek společně s paní Jiřinou Roženskou zastupující další 
světelskou organizaci KyTICe. Na kus řeči i tance se zastavil 
i starosta Ledče pan Zdeněk Tůma. Potěšilo nás, že jsme ko-
nečně „na oplátku“ mohli pohostit i členy vilémovického diva-
delního spolku Lucerna, který klienty Domova Háj pravidelně 
zve na svá povedená ochotnická představení. Pro všechny hrála 
oblíbená kapela SAFYR, a to dokonce i písničky na přání, kte-
rých nebylo málo. Protože hledání domova bylo všudypřítom-
né, nevypadla ani vystupující kapela z tématu a zahájila písní 

„Holubí dům“. A konec? Jak jinak než českou národní hymnou.
Poděkování patří i všem sponzorům a dárcům, jejichž pří-

spěvky umožnily jak zpestřit již tak bohaté občerstvení, tak 
především připravit i řadu lákavých cen do tomboly. Ta byla 
během chvíle vyprodaná a každého výherce mile překvapila.

 O kulturní program se postarali klienti Domova Háj se svou 
scénkou „Domku, domečku, kdo v tobě bydlí“, country tancem 
a pásmem lidových písniček. Jsem přesvědčena, že nechybělo 
a nepřebývalo opravdu nic a ačkoliv se jednalo o pilotní mimo-
ústavní projekt, rádi ho budeme za rok opakovat. 

Ještě jednou poděkování do Vilémovic – bylo nám u vás dob-
ře!!!

Za Domov Háj přejeme našim přátelům krásné vánoční svát-
ky a rok 2018 plný pohody, radosti a příjemných pocitů z kaž-
dodenních maličkostí. 

Dana Pajerová, ředitelka organizace 
Foto: z archivu Domova Háj

Přátelský ples

Jedno páteční říjnové odpoledne ožila obec Vilémovice a její 
kulturní dům významnou událostí:

Domov Háj zde pořádal „Přátelský ples“, který byl přede-
vším mimořádnou příležitostí k příjemnému setkání všech po-
zvaných milých hostů. Společným tématem prolínajícím se ce-
lým odpolednem bylo „Domov a jeho hledání“, téma aktuální 
nejen pro naše klienty a vlastně věčné. Akce se kromě obyvate-
lů Domova Háj a jeho světelského domečku zúčastnili také kli-
enti z Centra sociálních služeb Světlá nad Sázavou, z Domova 
ve Zboží, klienti z humpoleckých domečků Domova Jeřabina, 
z ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč a dobře se bavili 
i klienti z Centra denních služeb Barborka včetně svých rodin-
ných příslušníků. 

Odpolední přátelské setkání se mohlo konat takto neformálně 
v běžném prostředí díky vstřícnosti vedení Obce Vilémovice, 
které nám dlouhodobě velmi pomáhá při prosazování myšlen-
ky normálního neústavního života ve všech oblastech lidského 
života, zábavu nevyjímaje. Starosta obce pan Václav Vacek ce-
lou akci sám uvedl, všechny srdečně přivítal, kromě duší nakr-

rok se také zabývali nácvikem divadla. Vlastně to začalo tím, 
že si s pracovníky na březnový maškarní ples vyrobili úžas-
né kostýmy zvířátek. Tyto kostýmy byly následně inspirací 
ke scénce „Domku, domečku“, kterou klienti secvičili na akci 
Kraje Vysočina s názvem „Přijďte k nám na návštěvu“. Scén-
ka vypráví o tom, jak jednotlivá zvířátka hledají svůj domeček. 
Postupně přijde liška, zajíc, vlk, prase a veverka a všichni si 
v domečku najdou své místo. Nakonec přijde i medvěd, který 
se ale do domečku nevejde. Je tedy nutné postavit ještě další 
domečky, aby všichni našli svůj domov. Tato krátká scénka vy-
tvořená k propagaci transformace Domova Háj natolik zaujala, 
že klienti byli pozváni na přehlídku divadel sociálních zařízení 
na Slovensku. A tak klienti – herci znovu trénovali a vylepšo-
vali a pak vystoupili se scénkou ve slovenských Kozárovcích. 
Naposledy ji zahráli na podzim na Přátelském plese Domova 
Háj. Ukázali, že si skutečně všichni mohou svůj domov najít.

Děkujeme všem, kteří naše komunitní bydlení podporují 
a kteří přispěli k tomu, že se klientům stala domovem právě 
Světlá nad Sázavou. Přejeme Vám do dalšího roku, aby Váš 
domov byl místem, kde zažijete radostné okamžiky i čas klidu 
a načerpání sil.

Text a foto: LŠ
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

5. ledna od 19 hod. promítání v městském kině

Po strništi bos
Drama / Komedie 
Česko / Slovensko / Dánsko, 2017, 111 min

Edu Součka, jeho maminku a tatín-
ka už známe z filmu Obecná škola. 
Nyní jsme však v Protektorátu, kdy 
je rodina osmiletého Edy donuce-
na vystěhovat se z Prahy na venkov 
k  příbuzným. Městečko, kde chla-

pec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. 
Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí 
a  také soužití pod jednou střechou s  tetou a  jejími příbuzný-
mi, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou 
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, 
jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta 
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, 
která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hle-
dání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být 
totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.

Jednotné vstupné 50 Kč.

Předprodej vstupenek od 18. 12. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Vstupenky na místě bude mož-
né zakoupit půl hodiny před začátkem promítání v pokladně kina.

15. ledna 2018 v divadelním sále Společenského domu

Marie rottrová
Exkluzivní galakoncert jedné z nej-
oblíbenějších českých zpěvaček, 
která se ve svých 75 letech vrátila 
na koncertní pódia! Za svou karié-
ru Marie Rottrová nazpívala více 
než šest stovek písní a vydala více 
než dvacet autorských alb. Mezi 
její nezapomenutelné hity patří 

To mám tak ráda, Řeka lásky, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, 
Večerem zhýčkaná, Lásko, Markétka, Lásko voníš deštěm, Střa-
patá nohatá, Řekni, kde ty kytky jsou a řada dalších…

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

20. ledna od 15 hod. promítání v městském kině

Já, padouch 3
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný 
USA, 2017, 90 min

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct 
aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a  tak ho vyhodili 
z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál 

nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera 
Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heb-
oučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu 
k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu 
lumpovi, který přechytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt 
a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou 
populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést 
přes její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro ob-
lečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách 
a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. 
Prostě odporný typ.

O  mnoho větší sympaťák je další nováček v  příběhu, Gruův 
bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si 
ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. 
Jenže Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, 
že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli 
jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru 
ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla, je jeho věčný sou-
peř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela 
Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské 
zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně 
sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří 
si až ve vězení uvědomili, co je pro ně v životě nejdůležitější.

Jednotné vstupné 50 Kč.

Předprodej vstupenek od 2. 1. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Vstupenky na místě bude mož-
né zakoupit půl hodiny před začátkem promítání v pokladně kina.

1. února 2018 v divadelním sále Společenského domu

kutloch aneb i muži mají své dny
Velmi komická černá 
komedie plná iro-
nie o  těžkém údělu 
muže v  současném 
světě. Doba je v krizi, 
svět je v krizi, vztahy 
jsou v krizi, to je vše-
obecně známo, ale 
pozor: I  muži jsou 
v  krizi! Přicházejí po-

stupně o  svá poslední výsadní práva a  pozice neohrožených 
vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědo-
mí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Ha-
ppycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži 
schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár ho-
din se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se 
na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou 
tu opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schováva-
jí před faktem, že svůj boj o důstojné místo ve společnosti už 
prohráli?

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.
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Výstavu můžete navštívit v Galerii Na Půdě v období od 
5. 12. 2017 do 14. 1. Budou zde vystaveny práce havlíčkobrodských 
patchworkářek, klubu HaBa patchwork, který funguje pod zášti-
tou Mateřského centra Zvoneček a Oblastní charity v Havlíčkově 
Brodě. Klub vznikl v roce 2006 ze „skalních“ návštěvnic patch-
workových kurzů, pořádaných Mateřským centrem. Od té doby se 
děvčata pravidelně scházejí a od r. 2012 vystavují například v Ha-
vlíčkově Brodě, Humpolci a ve Světlé. Letošní výstava ve Světlé 
bude již jejich šestou v pořadí.

Do svého keramického světa andělů a zvířátek vás pozve Re-
nata Soušková. Její výrobky se rodí z čisté víry a lásky k přírodě, 

kterou se inspiruje. Při jejich tvorbě nechává v každém dílku znít 
přirozenou krásu hlíny, kterou případně decentně dobarvuje. Ráda 
také snoubí drsnou hlínu se stále fascinujícím sklem. „Snažím se, 
aby každý můj výtvor promlouval k lidem svojí čistotou a krásou 
myšlenky, aby přinášel radost a jakousi nadčasovost. Aby se lidé 
zamýšleli nad podstatou a smyslem našeho života a vraceli se ke 
kořenům,“ těmito větami přibližuje svoji tvorbu autorka Renata 
Soušková.

O kráse všech výrobků se můžete přesvědčit a také si je za-
koupit od 13 hodin 5. 12. 2017 do 14. 1. 2018 v Galerii Na Půdě.

AH, zdroj: www.zandelskehovrchu.cz

Prodejní vánoční výstava patchworku a keramiky z andělského vrchu

Co je to patchwork?

Patchwork představuje starodávné krejčovské řemeslo, kte-
ré v  posledních letech zaznamenalo velké znovuobjevení 
a těší se značné oblibě u žen (ale i mužů) po celém světě. Dů-
kazem toho jsou četné mezinárodní výstavy a vznik celých 
průmyslových odvětví, zaměřených na výrobu látek, šicích 
strojů a speciálních pomůcek pro šití patchworku, které prá-
ci zrychlují a usnadňují.

Materiálem pro patchworkové výrobky je převážně 100% 
bavlna. Nutno bohužel konstatovat, že náš textilní průmysl 
ve výrobě kvalitní bavlněné metráže poněkud zaostává a zá-
kladní surovinou se tak nutně stávají dovozové látky cenově 
poměrně náročné.

Název této velmi staré textilní techniky vznikl z  anglické-
ho „patch“ (záplata) a  „work“ (práce). V  knihách bývá defi-

nován jako spojování malých, různobarevných odstřižků do 
jednoho kusu. Ve skutečnosti se jedná o  přesnou, časově 
náročnou precizní práci za použití celé škály technik, která 
vyžaduje značnou trpělivost a  cit pro barvy. Po vytvoření 
tzv. vrchního „topu“ následuje prošívání čili quilting, kterým 
se spojují tři vrstvy materiálu, tj. vrchní top, vatelín a spodní 
látka v  jeden celek. Tímto způsobem vzniká celá škála vý-
robků od dek, přikrývek, ubrusů, polštářů, prostírání, tašek, 
dětských hraček, až po oděvní součásti. Jedná se o techniku 
velmi kreativní a variabilní… Patchworkové výrobky lze vyu-
žít jak v moderních, tak v retro interiérech.

Na závěr dlužno podotknout, že patchwork je krásný i  uži-
tečný koníček, kterým patchworkářky přináší radost sobě 
i svému okolí.
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 Z knihovny

Milí čtenáři,

připadá nám, že je to snad pár dnů, kdy jsme se loučili s ro-
kem 2016. A ejhle, rok 2017 se už také blíží ke svému závěru. 
Advent se pozvolna vkrádá do našich domovů. Obklopí nás 
vůní vanilky, schvátí nákupní horečkou, nakazí úklidovou in-
fekcí, ale hlavně nás obejme radostným očekáváním.

Pokud nenajdete pod stromečkem knihu, netruchlete, ne-
věšte hlavu, ale přijďte k nám do knihovny. Všechna odděle-
ní budou mezi svátky v provozu a s otevřenou náručí přivítají 
každého knihomila. Vždyť nejlepší relaxací je zalézt si hezky 
do teploučka, zabalit se do deky a s voňavým čajem či kávou 

u ruky se prokousávat dojemnými či napínavými příběhy, za-
žívat romantická vzplanutí či objevovat daleké kraje.

S knížkou v ruce můžete procestovat celý svět na křídlech 
fantazie bez stresu z dopravní zácpy či ztráty zavazadel.

Přejeme nejen našim čtenářům, ale všem lidem klidné proži-
tí svátků vánočních, mnoho pěkných chvil se svými blízkými, 
zdraví a pohodu v roce následujícím.

Doufáme, že i  po vánocích se budeme všichni potkávat 
v naší knihovně.

Zdraví VAŠE knihovnice
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Super čtení na vánoce

Beletrie
Sandra Brownová: 
Pomsta 
– Crawford Hunt chce získat nazpět svoji malou dceru. Po 

smrti manželky žil rozháraně a vyčítal si, že zavinil její 
smrt, ale teď už nepracuje jako policista v terénu a požá-
dal o svěření Georgie do péče. A právě ve chvíli, kdy se 
v soudní síni projednává jeho případ, vtrhne dovnitř mas-
kovaný střelec a spustí palbu. 

Roman Cílek: 
Království věčného ticha 
– Dramatické vyústění jedné z povídek v nové knize Roma-

na Cílka znovu naznačuje, v čem je síla jeho mnohokrát již 
osvědčených vypravěčských schopností. Opět před námi 
ve strhujícím ději defilují podivuhodné lidské osudy a vrší 
se nesmiřitelný svár osobností a jejich zájmů, které často 
ústí až do světa zločinu.

Juraj Červenák: 
Vlk a dýka 
– Pátá kniha série Stein a Barbarič. Hrad na hoře Sitno ode-

dávna střeží cestu k bohatým hornickým městům. Kvůli 
turecké hrozbě je na podzim roku 1599 dobře vyzbroje-
ný a má početnou posádku. Navzdory tomu se z něj ztratí 
kastelánova dcera. Poradí si Barbarič i bez pomoci Steina 
a Jaroše?

Lisa Jacksonová: 
Čekání na smrt 
– Některá místa mají špatnou pověst nezaslouženě. Medvě-

dí brod mezi ně ale nepatří – ten si zlověstnou reputaci 
zasloužil. Zde totiž příběhy o sériových vrazích nejsou 
pouhými legendami. Tentokrát se vrah skrývá v nočních 
stínech a sleduje místní teenagery. Detektiv Regan Pesco-
liová mezitím počítá dny, kdy bude moci odejít na mateř-
skou. Je naprosto vyčerpaná, cloumají s ní emoce, a po-
slední, co potřebuje, je další sériový vrah.

Alena Jakoubková: 
Ideální manžel z nebe nespadne 
– Patricii Lomové se blíží čtyřicítka a její biologické hodiny 

bijí na poplach. Jenže kde vzít manžela a nekrást? Patri-
cia žije na malém městě. Její rodiče tu měli knihkupectví 
s malou literární kavárnou, které po jejich smrti převzala. 
Obchůdek jí zabírá všechen čas a práce ji baví, ale večer 
se cítí osamělá. Změnit to však neumí. Její okolí ji už de-
finitivně odepsalo jako starou pannu a ona se proto stydí 
randit. Vždycky to tak ale nebylo.

Táňa Keleová-Vasilková: 
Přítelkyně 
– Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně – tři osudy, 

které spojuje touha po sebenaplnění a smysluplném životě. 
Hledají samy sebe a při tom cosi ztrácí a něco jiné zase na-
cházejí, trápí se i radují, jednoduše si s sebou vláčí balíček 
života naplněný různorodou směsí. A samozřejmě i plný 
zvratů a překvapení.

Marcela Mlynářová: 
Rozcouraná duše 
– Jedna z nejprodávanějších autorek (Důchodkyně nestřílejte 

a řada jiných) přichází s další knížkou, v níž líčí své pojetí 
aktivního života ženy po šedesátce. Má čas na sebe i na své 
záliby, je vyzbrojena šarmem i elegancí, a především díky 
životním zkušenostem je schopná vnímat svět kolem sebe 
s humorným nadhledem. Autorčiny úsměvné příhody po-
tvrzují, že není podstatný věk, ale přístup k životu.

Jean Pendziwolová: 
Dcery strážce majáku 
– Elizabeth ztratila zrak. Už nemůže číst knihy, které miluje, 

ani nevidí obrazy, jež dojímaly její duši, ale pořád jí zbý-
vá bystrá mysl a prázdnotu, způsobenou slepotou, vyplňu-
je hudba. Když se na ztroskotané lodi najdou deníky jejího 
otce, požádá o pomoc dospívající delikventku Morgan, kte-
rá v rámci trestu za sprejerství koná obecně prospěšné práce 
v domově pro seniory, kde Elizabeth žije. Mezi oběma že-
nami při práci na dešifrování knih vznikne nečekaný vztah.

Tim Weaver: 
Němé oběti 
– Colm Healy kdysi patřil k nejlepším detektivům londýn-

ské Metropolitní policie, jenže kvůli jednomu osudovému 
případu přišel o všechno. Jeho neúspěšné snahy dopadnout 
vraha ženy a jejích dvou dcer ho nakonec stály nejen práci, 
ale také rodinu. Soukromý vyšetřovatel David Raker je po-
slední přítel, který Healymu zbyl a zároveň je nejspíš jediný, 
kdo dokáže pochopit Healyho touhu vraždy vyřešit.

Knihy pro děti a mládež
Sally Lloyd-Jonesová:
 Jeho královská maličkost 
– Byla nebyla jedna šťastná rodina. Až do jednoho strašlivého, 

neblahého dne, kdy se narodil nový vládce. Zábavný příběh 
o strastech malého děvčátka, které musí čelit ústrkům od 
novorozeného bratříčka, doplňují velkoformátové ilustrace.

Zuzana Pospíšilová: 
Vánoční hvězda a splněná přání 
– Malá Ida žije v dětském domově a moc touží po mamince 

a tatínkovi. Celé dny prostojí u okna a dívá se, jestli nepři-
chází nová maminka s tatínkem. Večer před Štědrým dnem 
za oknem uvidí padat hvězdu a moc si přeje maminku a tátu. 
Na opačném konci města bydlí pán a paní Andělovi, kteří 
marně touží po děťátku. I oni uvidí padat hvězdu a oba si 
přejí, aby se jejich rodina rozrostla. A protože Vánoce jsou 
svátky splněných přání, nakonec se všem jejich tužby splní.

Markéta Zahradníková: 
Kryštofovy nebetyčné maléry 
– Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj 

vyroste anděl strážný, jenže v tom je právě ta potíž. Neví 
se, kdy to „jednou“ bude. Podle Kryštofa nejlíp hned. Ne-
může se dočkat, až se mu jeho svěřenec – kluk se stejným 
jménem – konečně narodí. Všechno má totiž svůj čas, což 
v nebi platí dvojnásob. V nebi je vůbec spousta věcí jinak 
než dole na zemi. 

Eva Kodýmová

18



Co váS ZaJíMá

Svět je takový, jak se na něj díváme. A kolem nás jsou lidé, kteří 
nám mohou pomoci dívat se lépe. Příležitostí k tomu jsou vzdě-
lávací akce pro veřejnost, které už druhým rokem pro Světeláky 
i přespolní pořádá neziskovka Editum, o. p. s. V minulém roce 
s podporou Fondu Vysočiny a letos s podporou města Světlá nad 
Sázavou.

V letošním roce jsme s ornitologem nahlédli do ptačí říše a bo-
tanik nám pomohl detailněji rozlišovat, s jakými rostlinami se po-
tkáme při vycházce údolím Sázavy. Další akce, nazvaná „Příroda 
k snědku“, měla ryze praktické, ale neméně zajímavé zaměření. 
Kulinářský pohled nemohl scházet ani mykologické akci, avšak 
důvěrněji jsme se seznámili také s houbami, které stojí za to znát 
jen pro jejich krásu a místo v naší přírodě. Vzácné endemity a vliv 
geologického podloží na živá společenstva, to bylo téma další 
přednášky a následující exkurze na hadce u Želivky.

Kromě přírodovědných vycházek jsme, podobně jako v minu-
lém roce, zařadili také exkurzi do zdejší historie. Na loňskou před-
nášku o událostem předcházejících husitské revoluci jsme letos 
navázali bitvou u Melechova a následujícími událostmi spojenými 
se zdejším krajem, ale i s dějinami Českého království a Evropy.

Možná se může zdát, že témata jsou až příliš různorodá, ale jak 
naznačil už název loňského cyklu „Příroda v souvislostech“, vše 
spolu ve skutečnosti souvisí. Poznávání okolní přírody a místní 
historie nás přivádí k nahlédnutí obecnějších zákonitostí.

„Poznej a chraň“ bývalo heslo už zaniklé ochranářské orga-
nizace, avšak jeho obsah je platný a výstižný. Vzdělávací akce 
takový cíl naplňují. Zasedací místnost radnice bývá na přednáš-
kách zaplněná a navazujících vycházek se pravidelně účastní 
kolem 30 zájemců. Ti vytvořili skvělou partu a sami obohacují 
odborný i společenský obsah přednášek i vycházek. Závěrečné 
poděkování tedy patří nejen světelské radnici, odborným lekto-

rům a místnímu dopravci, ale všem, s kým jsme se při těchto 
příležitostech potkávali.

V letošním roce se uskutečnily následující akce:
• Vítání ptačího zpěvu – přednáška úterý 21. 3. , vycházka so-

bota 25. 3. (s Denisou Hladovcovou)
• Údolím Sázavy (botanika) – přednáška úterý 2. 5. , vycházka 

sobota 6. 5. (s Jiřím Těšínským)
• Příroda k snědku – přednáška úterý 20. 6. , vycházka sobota 

24. 6. (s Denisou Hladovcovou)
• Hadce u Želivky – geologie, botanika a mykologie, vycházka 

úterý 12. 9. , sobota 16. 9. (s Jiřím Těšínským)
• Houby pohledem mykologa – přednáška úterý 10. 10. , vy-

cházka sobota 14. 10. (s Jaroslavem Kocmanem)
• Husitství na Světelsku, II. část – přednáška úterý 14. 11. , vy-

cházka sobota 18. 11. (s Pavlem Rousem)
Jiří Hladovec a Marek Chvátal, Editum, o. p. s.

vzdělávací akce o.p.s. editum v roce 2017

Od 6. října 2017 do 7. ledna 2018 probíhá v Jízdárně Pražského 
hradu dosud největší výstava obrazů zaměřená na český impresi-
onismus, kterou společně se Správou Pražského hradu připravil 

Spolek výtvarných umělců Mánes. Na výstavě je téměř 600 ob-
razů od 78 autorů, zapůjčených od českých i zahraničních galerií, 
různých institucí a soukromých sbírek. Autoři této přehlídky im-
presionismu tvrdí, že taková výstava tu ještě nebyla. Vedle tako-
vých malířů velikánů, jako jsou Max Švabinský, Antonín Slavíček 
nebo Václav Radimský je též sedm obrazů uznávaného českého 
akademického malíře krajináře Jaroslava Panušky, který žil 35 let 
v Kochánově, kde 1. srpna 1958 ve věku 86 let zemřel a pochován 
je na hřbitově ve Světlé n. S. V Jízdárně Pražského hradu, která je 
v současnosti považována za prestižní výstavní síň, je mezi šesti 
sty malířských děl sedm Panuškových obrazů: Mokřiny na slunci, 
Chrám, Zimní krajina (Lipnice), Rybník Nečilák (rybník u Rado-
stovic), Krajina se zříceninou, Zima na Vysočině a Jarní plenér. 
V majetku světelské radnice je též obraz tohoto malíře Betlémská 
kaple (na snímku).

Text a foto: Jiří Víšek

Panuškovy obrazy na výstavě v Jízdárně Pražského hradu
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Václav Beránek to neměl v životě nikdy jednoduché. Nicméně 
nečeká, co mu kde spadne do klína, ale aktivně se zajímá o dění 
kolem sebe. Rád poznává nové lidi a je moc rád, když se něco děje. 
Vašek je také účastník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka 
Borovského v Havlíčkově Brodě. 

V současné době pracuje v obecně prospěšné společnosti Háta 
na pozici PR. A je neodmyslitelnou součástí týmu internetového 
zpravodajského portálu REGIONVYSOCINA.CZ. Mezi jeho ko-
níčky patří kromě počítače a jízdy na koni také psaní básní. Jeho 
tvorba letos v říjnu vyvrcholila vydáním knihy „Když přijde láska“, 
kterou Vašek pokřtil. Kde jinde než ve svém oblíbeném Horáckém 
divadle v Jihlavě. Kmotry nové knihy byl Milan Pilař a Lucie Pát-
ková, kteří se s Václavem Beránkem poprvé setkali před dvěma 
lety na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě. „Od té doby 
jsme velcí přátelé a Václav nás neustále překvapuje svou aktivitou 
a nesmírným elánem,“ shodli se oba kmotři. Třetí kmotrou a záro-
veň moderátorkou celého večera byla Lenka Schreiberová.

O přednes vybraných básní se postarali herci Horáckého divadla 
Jihlava Josef Kundera, Stanislav Gerstner a Petr Soumar. Křes-
tu se nakonec ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit herečka 
a ilustrátorka Tereza Otavová.

Knihu „Když přijde láska“ můžete zakoupit v knihkupectví 
Otava v Komenského ulici v Jihlavě nebo objednat přes Faceboo-
kovou stránku Václav Beránek – Byl mi dán dar.

Kromě tištěného vydání připravuje Václav Beránek ve spoluprá-
ci s herci Horáckého divadla Jihlava i audio verzi. Na tu si ale jeho 
příznivci musí několik měsíců počkat.

Mašek Michal

Student ze Světlé pokřtil svou knížku básní

V pátek 3. listopadu jsme se sešli v 6.30 před školou v Ko-
menského ul. a autobusem odjeli do Chrudimi. Zde nás přiví-
tala paní Radka, která nás odvedla do Spolkového domu, kde 
jsme se převlékli do krojů a vyrazili do stacionáře. Ve stacio-
náři na nás čekal folklórní soubor Kuřátka. Společně jsme vy-
stupovali pro klienty a pak jsme si s nimi i vyrobili dárečky. Po 
obědě nás Kuřátka provedla po Chrudimi a zavedla do muzea 
loutek, kde se nám moc líbilo. Viděli jsme zde mnoho krásných 
loutek, mezi nimi i Spejbla, Hurvínka a také známou filmovou 
postavu Malého pána. Po ubytování a večeři jsme si ještě udě-

lali procházku po památkách Chrudimi. Sobotu jsme zahájili 
vydatnou snídaní a autobusem odjeli do Pardubic do kulturního 
domu ABC. Konal se zde Mezinárodní dětský folklórní festival 
Tradice. Celý den jsme zde trávili se soubory Perníček, Marci-
pánek, Radost, Kuřátka a Sejkorky. Vystupovali jsme, učili se 
navzájem tance, společně jsme zpívali a tančili. Byly zde i díl-
ničky, tak jsme rodičům vyrobili mnoho dárečků. Večer jsme 
přijeli domů unavení, ale veselí a spokojení Škubánci.

Helena Sklenářová
Foto: archiv souboru

Škubánek v Chrudimi a Pardubicích

Zubní pohotovost 

Sobota, neděle, svátek 9–12 hod.

2.–3. 12. MUDr. Kříž Ladislav, Plovárenská 482,  
  Havlíčkův Brod, tel.: 569 426 104

9.–10. 12. MUDr. Kociánová Jana, Kalinovo náb. 605,  
  Havlíčkův Brod, tel.: 569 424 499

16.–17. 12. MUDr. Longin Petr, Husova 3622,  
  Havlíčkův Brod, tel.: 776 116 125

23.–24. 12. MUDr. Ciubrei Dumitru, Habrecká 450,  
  Ledeč n. S., tel.: 569 721 553

25.–26. 12. MUDr. Surzhyk Sergii, Dobrovského 2023,  
  Havlíčkův Brod, tel.: 777 505 212

30.–31. 12. MUDr. Neubauerová Věra, Doležálkova 673, 
  Havlíčkův Brod, tel.: 569 623 900
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První práce na rekonstrukci zámku ve Světlé n. S. byly zahá-
jeny v prosinci 2013. O měsíc později, tedy v lednu 2014, při-
pravila nová majitelka zámku paní Helena Degerme den ote-
vřených dveří pro zastupitele města, aby je seznámila s plány, 
jak zámek oživit a zpřístupnit ho veřejnosti. Při této příležitosti 
pronesla slova: „Asanační a rekonstrukční práce včetně ven-
kovní fasády by měly být dokončeny v roce 2020.“ A v duchu 
této myšlenky jdou skutečně asanační a rekonstrukční práce 
kupředu. V listopadu byla dokončena oprava fasády barokního 
křídla zámku z nádvoří a v pondělí 30. října bylo zahájeno vy-
klízení největšího a patrně nejkrásnějšího sálu zámku Rytířské-
ho sálu, aby mohly následně začít záchranné restaurátorské prá-
ce na jeho bohatě zdobeném štukovém stropu. Depozitář sálu 
byl vyklizen, co nešlo vyklidit, bylo třeba zakrýt fólií nebo gu-
motextilií, snesen byl těžký křišťálový lustr, díky jehož váze se 
strop pronesl. Celý prostor sálu vyplnilo lešení. Předpokládané 
restaurátorské práce zahrnovaly: celoplošné čištění stropu, ote-
vření vzniklých trhlin ve stropu, jejich následné odborné ošet-
ření a zatmelení, opravy štukování. Po ukončení štukatérských 
prací přijde na řadu výmalba stropu a závěrečným restaurátor-
ským úkonem budou pozlacovačské práce na štukové výzdobě 
a šlechtických erbech po obvodu sálu v horní části stěn. Všech-
ny tyto práce by měly být dokončeny nejpozději 18. prosince 
letošního roku. Veškeré úkony na záchraně stropu jsou prová-
děny pod dohledem a ve spolupráci s Národním památkovým 
úřadem, územním odborným pracovištěm v Telči, a stavebním 
úřadem ve Světlé n. S. Realizace opravy a restaurování Rytíř-
ského sálu probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury 
České republiky (Program záchrany architektonického dědic-
tví na rok 2017).

Text a foto: Jiří Víšek

opravy světelského zámku pokračují

Malíři a štukatéři na lešení při opravě barokní fasády 
východního křídla zámku Celý prostor Rytířského sálu vyplnilo lešení

Poděkování

Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Hospicové péči, pí 
MUDr. Miloslavě Strakové a Mgr. Veronice Kusínové a se-
střičkám: Renata Nová, Alžběta Dušková, Jana Janáčková, 
Jana Koudelová, Kamila Matoušů, Gabriela Pavlíková, Jin-
dra Slámová, Marie Topolovská a Jana Bencová.

Děkuji všem za ochotu a péči.

Pacient Jaroslav Kotek, Světlá nad Sázavou

Restaurátorka při čištění štukové výzdoby stropu
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Zlidovělá mše Hej mistře Jakuba Jana Ryby neodmyslitelně pat-
ří k vánočním svátkům. Jak uvedla ČTK, první provedení Rybovy 
České mše vánoční pravděpodobně zaznělo s autorem u varhan při 
půlnoční mši 24. prosince 1796 v kostele Povýšení sv. Kříže ve 
Starém Rožmitále. Premiéra proběhla bez fanfár, před nepříliš vel-
kým počtem posluchačů v malém vesnickém kostelíku, podle do-
bových zápisů ji provázelo bubnování deště a vanutí silného větru. 
Vánoce 1796 prý byly navíc bez sněhu. Vzácné muzejní archiválie, 
týkající se rožmitálského regenschoriho, uchovává ve svých sbír-

Již 221 let nás o vánocích těší známá rybova mše

Bohoslužby v kostele sv. václava

24. 12. – 22:00

25. 12. – 9:30

26. 12. – 9:30

31. 12. – 9:30

1. 1. – 9:30

kách Národní muzeum – České muzeum hudby. Na připojených 
dvou snímcích jsou titulní strana slavné Rybovy vánoční pastorál-
ní mše Missa solennis, Hej mistře vstaň bystře a její houslový part. 
Dle Marie Šťastné z Českého muzea hudby je obojí Rybův auto-
graf, to znamená, že je to psáno brkem Rybovou rukou, v tom je 
unikátnost obou listů. „Naprosto určitě psal Ryba titulní list, kde 
se podepsal a napsal letopočet 1796 (přibližně uprostřed zápisu). 
Dole v pravém rohu je podtrhaný další vlastnický přípis („ex re-
bus = z majetku) zdá se tam objevovat jméno Ryba.“ Na druhém 
snímku je houslový part úvodní části mše. Oba snímky historic-
kých listů jsou ze sbírek Národního muzea-Českého muzea hudby, 
signatura díla III D 135.

Text: jiv
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Světelský smíšený pěvecký sbor Gaudeamus spolu s hostují-
cími sólisty každoročně od roku 1988 přináší o Vánocích radost 
mnoha posluchačům svým nastudováním České mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby. A bude tomu tak i o letošních Vánocích. 
O druhém svátku vánočním 26. prosince se v kostele sv. Václa-
va uskuteční opět dva koncerty, první odpoledne v 16:00 hodin 
a ten druhý večer v 19:00 hodin jako benefiční, když vybrané 
peníze za dobrovolné vstupné budou opět věnovány dětskému 
oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Pěvecké obsazení sólo-
vých partů bude opět vynikající, Světlé by ho mohly závidět 
mnohé věhlasné koncertní síně. Bas bude tradičně zpívat sólis-
ta Opery Národního divadla a držitel Ceny Thálie za rok 2009 
Pavel Vančura. V současné době účinkuje v Národním diva-
dle v inscenacích Mozartových oper Kouzelná flétna a Don 
Giovanni. Za připomenutí stojí, že tento operní pěvec, který 
začínal ve sboru Gaudeamus, od prvního uvedení „Rybovky“ 
26. prosince 1988 v Rytířském sále světelského zámku za těch 
třicet let ani jednou nechyběl. Tenor bude zpívat přední sólista 
Státní opery Praha a Opery Národního divadla v Praze Mar-
tin Šrejma. V současné sezoně ho můžeme slyšet na jevištích 
Národního divadla a Stavovského divadla v operách Prodaná 
nevěsta, Kouzelná flétna a Don Giovanni. Ve Světlé nad Sá-
zavou bude v Rybově mši zpívat poprvé. Alt si ve Světlé již 
potřetí zazpívá nadaná pěvkyně původem z Havlíčkova Bro-
du Marie Svobodová. O jejím talentu svědčí to, že od letoška 
studuje zpěv v Londýně na Royal Academy of Music. Soprán 
není zatím potvrzen, ale dle pořadatelů by to mělo být překva-
pení. Za dirigentským pultem bude s taktovkou v ruce Českou 

mši vánoční řídit bývalý sbormistr sboru Gaudeamus, hudební 
skladatel a nyní studet uznávané hudební univerzity Institute of 
Music v americkém Clevelandu Jiří Trtík. Doprovodný orchestr 
bude složen přvážně ze studentů Akademie múzických umění 
s vzácnými hosty muzikanty z České filharmonie. Se smíše-
ným pěveckým sborem Gaudeamus letošní provedení slavné 
mše nastudovala jeho sbormistryně Petra Špačková. Pořadateli 
obou benefičních koncertů jsou bratři Petr a Jiří Trtíkovi.

Text a foto: jiv

rybova Česká mše vánoční nemůže ve Světlé chybět

Dnes již živý inventář Rybovy mše ve Světlé nad Sázavou 
Pavel Vančura

Dlouhá je historie betlémářství u nás. Nejprve se betlémy 
začaly objevovat v kostelích a později si je lidé začali stavět 
i ve svých domácnostech, aby si jimi zpříjemnili vánoční 
svátky. 

Naše nejznámější betlémy dokonce dobyly svět. Třebecho-
vický Proboštův betlém sklízel v roce 1976 obdiv na světové 
výstavě Expo v Montrealu, Krýzovy jesličky z Jindřichova 
Hradce se dostaly do Guinessovy knihy rekordů jako největ-
ší lidový pohyblivý betlém na světě. Unikátní skleněný bet-
lém zdobí poutní kostel sv. Vintíře v šumavské Dobré Vodě 
u Hartmanic. Monumentální dílo má rozměry 320 x 220 cm 
a váží 2000 kilogramů. 

Světeláky bude jistě zajímat, že betlém zhotovila dnes 
již věhlasná sklářská výtvarnice Vladimíra Tesařová, kte-
rá se sklářskému kumštu začala učit v roce 1973 ve Světlé 
n. S. a Josefodole. Vydržela zde však pouze rok, když si pe-
dagogové sklářského učiliště povšimli jejího nevšedního ta-
lentu a doporučili ji na Střední uměleckoprůmyslovou školu 
do Železného Brodu. 

Sama výtvarnice k tomu dodává: „Mohli se na mne vy-
kašlat, ale neudělali to. A tak jim za to i teď patří můj dík.“ 
A co bylo pro Vladimíru Tesařovou impulsem pro vytvoření 
unikátního betlému? „Byl zhotoven, protože v kostele žádný 
betlém nebyl, bylo tedy třeba inventář kostela dokončit. Čili 
jak vidíte, nic světoborného.“ 

Pro úplnost je třeba doplnit, že betlém není v inventáři 
kostela v Dobré Vodě jediným dílem Vladimíry Tesařové. 
Již před tím zhotovila 7 tun vážící skleněný oltář, který je 
odborníky považován za evropský unikát, kostel má též na 
stěnách desky s reliéfy křížové cesty.

Na snímku z archivu Vladimíry Tesařové je její skleněný 
betlém, který byl vysvěcen 10. října 2016.

Text: jiv

unikátní skleněný betlém
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Plamínek symbolizující poselství míru a  přá-
telství zažehnutý v  dalekém Betlémě se již 
stal vánoční tradicí a v mnoha rodinách svítí na 
slavnostně prostřeném štědrovečerním stole. 
Díky mezinárodnímu skautskému hnutí se ka-
ždoročně šíří z  hlavního města Rakouska po 
celé Evropě. Ten letošní plamínek převezmou 
tradičně brněnští skauti při ekumenické boho-

službě ve Vídni v  sobotu 16.  prosince a  převezou do Brna 
a o den později v neděli 17. prosince za spolupráce dalších 
skautů rozvezou vlaky ČD po celé naší republice. Rychlíkem 
ČD R 988 Doubrava přicestuje Betlémské světlo i do Světlé 
n. S., na nádraží si ho budou moci zájemci opět připálit do 
Štědrého dne a odnést domů, třeba jako dárek pro své blíz-
ké a přátele.

Text a foto: Jiří Víšek

i do Světlé se opět dostane Betlémské světlo

Čas Vánoc býval u našich předků plný lidových zvyků a oby-
čejů, v dobách minulých se přenášely z generace na generaci, ale 
postupem času upadaly v zapomenutí. Dnes si je připomínáme 
například z vyprávění, knih nebo různých folkloristických akcí. 
Jedno je jisté, zpříjemňují nám sváteční vánoční dny. Například 
věštění osudu z rozkrojeného jablka. Po štědrovečerní večeři se 
rozkrajovala jablka napříč. Pokud byla uvnitř hvězdička s pěti 
cípy a zdravými jadérky, znamenalo to zdraví a štěstí v novém 

roce. Zejména pro děti je dnes zábavné pouštění lodiček ze 
skořápek ořechů. Do prázdných skořápek vlašských ořechů se 
přilepily malé svíčky a ořechové lodičky se zapálenými svíčka-
mi se pouštěly ve větší nádobě s vodou. Pokud lodička zůstala 
u kraje nádoby, znamenalo spokojenost doma, pokud lodička 
plula doprostřed, znamenalo to, že se vydáte na cestu do světa.

Text a foto: jiv

dávné vánoční zvyky a obyčeje

V sobotu 6. ledna proběhne ve Světlé n. S. a okolí již tradiční tří-
králová sbírka. Tentokrát výtěžek v regionu podpoří bezodkladný 
nákup vozidel do sociálních služeb, jejichž pracovníci poskytují 
péči o lidi v nouzi v jejich domovech.

Havlíčkobrodské Charitě se podařilo získat finance z Evropské 
unie na nákup šestnácti aut, jež bezpodmínečně potřebuje pro za-
jištění terénních služeb. Dotace však nepokryje veškeré náklady 
na koupi, pět procent z celkové částky musí organizace zaplatit 
v rámci spoluúčasti z vlastních zdrojů. „Vedle toho musíme uhradit 
i takzvané neuznatelné náklady, s nimiž dotace nepočítá. Vzhledem 
k rozsahu zakázky musíme i přes štědrou finanční injekci z unie 
vynaložit značný obnos, což je pro nás komplikované. Zároveň 
si ale uvědomujeme, že bez aut nemohou naše služby fungovat,“ 
vysvětlila zástupkyně ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod 
a zároveň koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Bc. Jana Do-
mánková.

Auta dennodenně potřebují pracovníci, kteří poskytují péči li-
dem v jejich domácím prostředí. Konkrétně se jedná o Charitní 
pečovatelskou službu a Centrum osobní asistence pomáhající se-
niorům a lidem s hendikepem, dále o Šipku – sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi, Středisko rané péče dojíždějící do rodin 

s dítětem s postižením či po komplikovaném porodu nebo o Do-
mácí hospicovou péči určenou pro ty, kteří si přejí umřít doma 
mezi svými blízkými. „Terénní péče má nenahraditelné místo 
v síti sociálních služeb. Pomáhá jak samotným klientům, již si ne-
přejí opustit domov, pokud to jejich zdravotní stav nevyžaduje, tak 
i jejich rodinným příslušníkům, kteří vědí, že se jejich blízkému 
dostává kvalifikované péče v době, kdy oni sami musí například 
do zaměstnání,“ podotkla Jana Dománková.

Tříkrálová sbírka 2017 přinesla do kasiček Oblastní charity Ha-
vlíčkův Brod rekordní částku, a to 2 095 977 korun. Peníze pomoh-
ly opět hlavně lidem z regionu. „Díky štědrým dárcům jsme mohli 
významně rozšířit nabídku naší Půjčovny rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek v Havlíčkově Brodě a v Humpolci. Dále jsme 
podpořili poskytování různých druhů terapií, které jsou mezi naši-
mi klienty hojně vyhledávané. Mohu zmínit například odstartování 
masáží v našem ledečském Centru sociálních služeb Petrklíč, jež 
uživatelé s hendikepem a senioři velmi uvítali,“ upřesnila koordi-
nátorka.

Všem obyvatelům našeho města a okolí předem děkuji za vlídné 
přijetí tříkrálových koledníků.

Jana Ptáčníková, Oblastní charita Havlíčkův Brod

tříkrálová sbírka 2018
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SPort
Po světelské pouti na konci září začal na zimním stadionu 

v Pěšinkách ve Světlé n. S. již osmý ročník SHL (Světelské ho-
kejové ligy neregistrovaných hráčů), kterého se účastní 10 týmů 
z celého okresu. Hrací systém zaručuje, že se družstva v sezóně 
utkají s každým třikrát. Celkem by se mělo odehrát 135 utkání 
v sezóně. Na soupiskách najdeme bývalé vynikající hráče led-
ního hokeje (Richard Cachnín, Jan Krajíček, Jakub Štraus, Ra-
dek Čelanský, Michal Krajhanzl, Roman Domkář, Jan Ruml), 
ale mezi nimi si zdatně vedou i hokejoví amatéři z jiných sportů 
(Petr Pláteník, Bohuslav Císař, Jiří Stojan, Jiří Valenta, Jindřich 
Kučera). Hrací doba je 2x20 minut hrubého času, při remíze 
rozhodují samostatné nájezdy. Za výhru si tým připíše, podob-
ně jako v NHL, dva body, za remízu jeden bod. Po odehrání 
téměř kompletního prvního kola si zatím tradičně nejlépe vede 
tým Zlodějky z Havlíčkova Brodu a družstvo Hurtovy Lhoty, 
které čeká vzájemné utkání o lídra tabulky. Umístění družstva 
Kámen na bronzové příčce je milým překvapením. Po horším 
vstupu do soutěže se začíná rozjíždět Montraz, za očekáváním 
zůstává Litrpůl. U většiny družstev je výkon adekvátní tomu, 
v jaké sestavě se týmům povede zrovna se sejít.

Tabulka SHL 2017-2016
1 Zlodějka 8 8 0 0 76:35 16
2 H. Lhota 8 8 0 0 49:17 16
3 Kámen 9 6 0 3 48:44 12
4 Montraz 8 5 1 2 37:24 11
5 Množírna 9 4 1 4 47:49 9
6 Litrpůl 8 4 0 4 43:45 8
7 D. Město 10 4 0 6 38:47 8
8 Kejžlice 10 3 1 6 39:58 7
9 Pivo 9 1 1 7 36:52 3

10 D. Březinka 9 1 0 8 26:67 2

Nejlepší střelci:
23 – Prchal (Hurtova Lhota)
15 – Holcman (Množírna), Venc (Dolní Město)
13 – Jelínek (Množírna)
11 – Pavlas (Kejžlice)
10 – Ruml a Štraus (oba Litrpůl), Blažek (Kámen)
9 – Lupták, Benda a Cachnín (všichni Zlodějka)

Vlastimil Nevoral, ředitel turnaje

Světelská hokejová liga má za sebou první třetinu

Dvojice hrající oranžový volejbal. Zleva: M. Válová, 
V. Trtíková, S. Kafková a T. Sojková

Část volejbalové přípravky. Stojící zleva: Z. Papežová, 
M. Dušková, N. Tvrdá, A. Laňková, trenérka I. Kořínková, 

N. Daňková, V. Marková, A. Rezková, K. Holoubková.  
Dolní řada zleva: T. Sojková S. Kafková, M. Válová, 

V. Trtíková, V. Hanousková, L. Roková a G. Phamová.To je volejbalová přípravka při Domu dětí a mládeže ve Světlé 
nad Sázavou vedená trenérkou Irenou Kořínkovou. Přípravku na-
vštěvuje 20 dívek ve věku od osmi let a pravidelné tréninky jsou ve 
velké tělocvičně Základní školy Lánecká. Sama trenérka k tomu 
dodává: „Ve skupině mám děvčata od 3. do 8. třídy, tak to někdy 
není jednoduché skloubit, aby to zaujalo všechny, ale mě to s nimi 
moc baví, zejména když vidím, že děvčata mají snahu a chtějí na 
sobě pracovat. V současné době se zúčastňujeme turnajů projek-
tu nazvaného Havlball, což je volejbal pro opravdové začátečníky. 
Hraje se ve skupinách rozlišených barvami podle věku a výkon-
nosti kategorie žlutá, oranžová, zelená a modrá. Ti nejmenší sou-

těží pouze v přehazování míče přes síť a ti zkušenější již hrají na 
malém hřišti přes nízkou síť volejbal podobný tomu opravdovému. 
1. října hrála naše děvčata Kristýna Hrochová, Valerie Marková 
a Veronika Nitschová na turnaji v Havlíčkově Brodě, v zelené ka-
tegorii zvítězila. O tři týdny později jsme měli dvě dvojice dívek 
na turnaji ve Štokách. V kategorii oranžových skončila dvojice 
Magdaléna Válová, Vanesa Trtíková na 9. místě a dvojice Simona 
Kafková s Terezou Sojkovou na 10. místě z třiadvaceti dvojic.

Text a foto: jiv

volejbalová líheň
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V září se rozjel nový soutěžní ročník ve volejbale, ve kte-
rém TJ Sklo Bohemia má družstvo kadetek v 1. lize, v Kraj-
ském přeboru družstvo starších žákyň a družstvo minivolej-
balu čtveřic – trénuje Jarka Holoubková.

V Okresním přeboru „Havlballu“ je družstvo chlapců, které 
trénuje Jarda Hroch a Zdeněk Čermák. Volejbalovou příprav-
ku děvčat, která hraje dvojice, trojice a čtveřice v různých 
stupních barevného minivolejbalu, trénuje Irena Kořínková.

Historicky první účast v ligové soutěži družstva ze Svět-
lé n. S. obstarává v I. lize družstvo kadetek. Základní část 
soutěže se hraje ve 4 skupinách po 6 družstvech. Naše děv-
čata hrají ve skupině „C“ s družstvy Česká Třebová II., So-
kol Česká Třebová, Lanškroun, Rychnov nad Kněžnou, Nové 
Veselí. Máme za sebou první část v základní skupině. Od 
prosince nás čekají odvety. Družstvu se ale zatím nedaří, 
bohužel jsme s jednou výhrou na posledním místě. Sbíráme 
zkušenosti a věříme ve zlepšení v druhé části soutěže. Celý 
rozjezd ve vyšší soutěži byl poznamenán vážným onemocně-
ním jedné z klíčových hráček oddílu, což znamenalo obrov-
ský psychický tlak na zbytek družstva. V současné době je 
již důležitým fanouškem na domácích zápasech. Vyjednané 
posily z Havlíčkova Brodu se zatím zápasů nezúčastní, proto-
že se kryjí s jejich soutěží v KP. Domácí zápasy odehráváme 
v tělocvičně ZŠ Ledeč nad Sázavou, neboť místní tělocvičny 
nesplňují požadavky vyšších soutěží.

V Krajském přeboru starších žákyň patříme již několik let 
do špičky. Základní část soutěže se hraje ve třech skupinách 
rozdělených regionálně. Naše děvčata mají za soupeře druž-
stva Pelhřimova A a B, Havlíčkova Brodu B. Po třech tur-
najích jsme na 2. místě za Pelhřimovem A. Poslední turnaj 
základní části rozhodne, zda postoupíme přímo do skupiny 
1.–5. místo, kam postupují vítězové skupin, anebo budeme 
hrát s družstvy na 2 místech baráž o další dvě postupová 
místa. Bohužel i zde máme dlouhodobě nemocné dvě hráčky, 
které loni patřily k oporám. V druhé části soutěže by již moh-
ly obě do bojů zasáhnout.

Prozatím dobře rozehraná je i soutěž v KP minivolejbalu 
čtveřic, která je teprve na začátku. Z kvalifikace jsme po-
stoupily do první skupiny 1.–6. Celá soutěž se hraje v šes-

volejbal

Kadetky: zleva Sára Svobodová 3, Eliška Jiříková 5, Dáša 
Dvořáková 2, Kristýna Pecová 8, Verča Buňatová 11. Natka 

Vellinga 10, Štěpánka Surovcová 7

Na druhé fotce ze zápasu kadetek Vavrochová Natka 11, 
Svobodová Sára 3, Jiříková Eliška 5, Dejmalová Simka 6, 

Pecová Kristýna 8

Ve žlutých dresech hráčky minivolejbalu: Terezka Dibelková, 
Nikola Tvrdá, Nela Matějková, Andrea Rezková  

a Klára Holoubková

ti výkonnostních skupinách po šesti účastnících (celkem 36 
družstev) Po prvním kole, které se hrálo ve Světlé n. S., jsme 
na 3. místě za H. Brodem „A“ a Bedřichovem „A“, před Štoky 
a Třebíčí.

Družstvo chlapců prochází generační výměnou. Největší 
opory minulých sezón (Jakub Němec, Ondřej Hroch a Ri-
chard Žáček) přestoupily do kadetské kategorie a vyšší sou-
těže hrají za Velké Meziříčí a Havlíčkův Brod. Proto nyní 
budujeme nové mužstvo starších žáků, které v této chvíli čítá 
8 kluků. Kluci budou hrát turnaje šestek v rámci okresní-
ho přeboru mládeže pojmenovaného Havlball. Trenér Jarda 
Hroch by rád přivítal do družstva i další zájemce o volejbal.

Volejbalová přípravka pod vedením Ireny Kořínkové je 
rovněž na začátku soutěží, děvčata mají za sebou první tur-
naje a prozatím patří do té lepší poloviny družstev.

Jarka Holoubková
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Stojící zleva: Kudrnová, Škarydová, Zelingerová, Kapcová, 
Franclová, Titzová, trenér Rosecký, Špatzová, Tlapáková. 

Klečící zleva: Sadílková, Slavíková, Kratochvílová, Kukeňová, 
Vančurová.

Lyžařský areál v Horní Březince prošel přes léto a podzim 
změnami a nebyly to jen kosmetické úpravy. Tou největší no-
vinkou na Kadlečáku je vybudování vodní nádrže na vodu 
pro umělé zasněžování. Před lety býval v dolní části dnešní 
sjezdovky lom, kteý později sloužil jako skládka, a tak byl 
doslova srovnán se zemí. Členové lyžařského klubu již dávno 
nespoléhají na přírodní sníh, po mnohaletých zkušenostech 
vědí, že v našich klimatických podmínkách díky postupnému 
oteplování je nutností umělé zasněžování. Proto přišli na nápad 
někdejší lom vybagrovat a zbudovat z něj nádrž na vodu pro 
sněžná děla. Spočítali si, že voda bude chladnější než z vrtu 
nebo vodovodního řádu a výroba technického sněhu tak bude 
jednodušší. Podle propočtů by měla voda z nádrže stačit na zá-
kladní zasněžení celé sjezdovky. Vedle zmíněné nádrže prošly 
viditelnými úpravami dolní část lyžařského svahu, nástupiště 
k vleku, upraveno bylo parkoviště a příjezdová cesta od parko-
viště k vleku. Aby byla na náročnou sezonu připravena i tech-
nika, prošla servisem rolba, opravy si vyžádal sněžný skútr. 
Všechny práce byly hrazeny z finančního daru města (60 tisíc) 
a z prostředků Lyžařského klubu Kadlečák. K tomu je třeba 
připočítat nespočet brigádnických hodin odpracovaných členy 

klubu. Předseda lyžařského klubu Jaroslav Kaiser projevil přá-
ní, aby bylo vysloveno poděkování všem, kdo se o tak rozsáhlé 
změny zasloužili. Byli to v první řadě město Světlá nad Sáza-
vou, TBS Světlá nad Sázavou, Autodoprava Vaněček, bagristé 
Aleš Rynda, Petr Dobrý, Václav Remar, Jan Poupě, jeřábníci 
Martin Rázl a p. Novotný z Kovofiniše, Vodovody a kanalizace 
Světlá nad Sázavou, BGS Světlá nad Sázavou a p. Kaiser st.

Text a foto: jiv

areál na kadlečáku prodělal řadu změn

Do nové florbalové sezóny opět vtrhla mládežnická družstva 
Sklo Bohemia Světlá n/S doslova jako uragán, neboť většina druž-
stev okupuje přední příčky tabulky. Do půlky listopadu dokonce 
junioři a dorostenky zaznamenali jen výhry, juniorky jen jednu 
porážku.

Juniorky začaly náročnou sezónu fantasticky, po šesti odehra-
ných zápasech se drží na postupové příčce do play-off díky pěti 
výhrám a jen jedné smolné porážce o gól s Benešovem. Holky po-
razily již dvakrát Spartu Praha v poměru 3:1 a 7:4, dále Chodov 
u Karlových Varů 11:3, Panthers Praha 4:1 a Královské Vinohrady 
Praha 8:2. Dalšími soupeřkami budou FBŠ Plzeň, Štíři České Bu-
dějovice, Black Angels Praha a Kladno. Lídrem kanadského bodo-
vání je kapitánka Leona Franclová, která vstřelila 11 branek a na 
góly třikrát přihrála. 11 bodů zaznamenala Klára Kapcová, 8 bodů 
Kristýna Kukeňová a po šesti bodech benjamínci týmu, Michaela 
Škarydová a Lenka Titzová.

Dorostenky odehrály zatím jen čtyři zápasy, ve kterých si s pře-
hledem poradily se Slavojem Temelín 8:3, se Soběslaví 11:3, s SK 
Jihlava 4:0 a se Štírkami České Budějovice 5:0. Další dva turnaje 
napoví, zda se dívky udrží v popředí tabulky, neboť je čekají těžké 
zápasy s kvalitními týmy ze Žďáru n/S, FBŠ Jihlava a Meťáku 
České Budějovice. V podzimní části chybí některé opory, ale na-
štěstí se úspěšně zapojili nováčci z řad starších žákyň. Bodově tým 
táhne Lenka Titzová s Lenkou Tlapákovou a Terezou Kautskou, 
které úžasně řídí z brány gólmanka Natálie Vančurová. Jako jediní 
v regionu máme tolik dívek, že v soutěži nastupují dvě družstva – 
Tygřice a Lvice. Cílem jejich snažení je se neustále zlepšovat, když 
se utkávají s Meťákem České Budějovice, SK Jihlavou, Spartakem 
Pelhřimov a s SK Moravské Budějovice. Zatím úspěšněji si vedou 
Lvice, které dokázaly již dvakrát ve vzájemném souboji porazit 
Tygřice. Ve Lvicích se nejvíce daří Kateřině Kotěrové a Kláře Cih-
lářové, v Tygřicích Veronice Beránkové a Kláře Chmelové.

Junioři si v nabité skupině skvěle poradili s Havlíčkovým Bro-
dem, s Třebíčí, s Pelhřimovem i Jihlavou. V prvním kole na ně 

čekají soupeři z Bystřice, Žďáru n/S a též dosud neporažené Okříš-
ky. Bodově se nejvíce prosazuje Ondřej Holoubek s 12 kanadský-
mi body, dále David Kváš se 7 body a Jaroslav Krátký se 4 body. 
V bráně vše jistí Tomáš Hlava.

Dorostenci si zatím připsali čtyři výhry a dvě porážky, což je 
řadí na průběžné páté místo. Bodově se nejvíce daří Martinu Ku-
čírkovi, Adamu Mašínovi, Ondřeji Kalenskému a Andreji Čapkovi.

Starší žáci mají stejnou bilanci jako dorostenci, bodově tým táh-
ne tandem Martin Pavelka a Milan Tvrdík, které z brány výtečně 
podporuje David Coufal.

Program jednotlivých družstev, statistiky hráčů, tabulky soutě-
ží i další věci naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/oddil/sklo-

-bohemia-svetla-ns, dále nám funguje i web: http://www.florbal-
-sns.cz/ a facebook – Florbal Světlá nad Sázavou.

Tomáš Rosecký

Mládežnické týmy florbalu zahájily sezónu výborně

Bagrista Aleš Rynda rovná terén na dojezdu sjezdovky

27



V neděli 29. října byla 13. kolem dohrána podzimní část 
I.A třídy fotbalistů Kraje Vysočina a mužstvo FK Bohemia 
Světlá nad Sázavou skončilo na prvním místě se ziskem třiceti 
bodů za devět vyhraných utkání, tři remízy a jedinou prohru, 
která přišla v osmém kole doma v utkání s Třeští s hokejovým 
výsledkem 4:5. Po čtvrtém místě v předcházejícím ročníku 
I.A třídy to je tak trochu překvapení, vždyť během léta došlo 
ke změně na důležitém postu trenéra a navíc kádr mužstva 
nebyl příliš početný. Jenom pro zajímavost, před rokem bylo 
mužstvo Světlé n. S. po podzimní části na třetím místě se čty-
řiadvaceti body a ztrátou sedmi bodů na první Košetice. Před 
startem nové soutěže se mužstva ujalo trenérské duo Patrik 
Cenk a v pozici hrajícího trenéra brankář Jindřich Adamec, 
přitom prvně jmenovaný neměl žádné zkušenosti s trénová-
ním dospělých. Po podzimní části má vedoucí tým tabulky 
náskok čtyř bodů na druhý Slavoj Žirovnice a brankové skóre 
35:17. O těch pětatřicet gólů v sítích soupeřů se podělilo devět 
hráčů: Jan Pohnětal jich vstřelil 8, Mirek Křikava 7, šestkrát 
se trefili David Valenta a Josef Novák, dvakrát Luboš Rezek 
a jednu branku dali Michal Šimek, Jaromír Pešek a Jiří Valen-
ta. Během třinácti podzimních zápasů se v dresu Světlé vy-
střídalo dvacet fotbalistů a ve všech nastoupila šestice Martin 
Karel, Luboš Rezek, Martin Krajanský, Mirek Křikava, Jan 
Pohnětal a Josef Novák. To, že se základ týmu neměnil, bylo 
jednou z příčin úspěchu. A jak se k úspěšnému podzimu vy-
jádřili sami trenéři? Patrik Cenek s Jindřichem Adamcem si 
unisono notovali: „Do podzimu jsme šli s cílem změnit her-
ní projev mužstva a snažit se udržet kontakt se špicí tabulky. 

Představovali jsme si umístění tak do čtvrtého místa a pokud 
by se to podařilo, v zimě posílit a pokusit se o postup. Je tedy 
současné první místo nad očekáváním. Především nás potě-
šilo, jak si hráči vzali nový herní systém za vlastní a dokáza-
li si, že lze hrát kombinační fotbal. Další skutečností, která 
nás mile překvapila, byl přístup hráčů k tréninkům. A tak lze 
hodnotit celý podzim pozitivně.“ Nyní čeká na hráče mužstva 
zasloužený krátký odpočinek a v lednu začne zimní příprava 
na jarní odvety. Na závěr přišla pro oba trenéry očekávaná 
otázka. Budete v jarní polovině soutěže usilovat o postup do 
krajského přeboru? „Určitě ano! Musíme přes zimu tým vhod-
ně doplnit a především kvalitně potrénovat. V týmu jsou hráči, 
kteří mohou nebo mají potenciál na krajský přebor, kam Svět-
lá n. S. patří.“ Ještě jedno prvenství v soutěži fotbalisté Světlé 
mají. Podle statistik Krajského fotbalového svazu Vysočina 
má v I.A třídě FK Bohemia Světlá nad Sázavou nejvyšší ná-
vštěvy na svá domácí utkání. Ve Světlé chodí na zápasy větši-
nou více jak 200 diváků, podzimní průměr na utkání byl 174 
platících diváků. Na prvním připojeném snímku je s míčem 
první zleva jeden z důležitých hráčů středu pole a dlouholetá 
opora mužstva Luboš Rezek. Na společném snímku celého 
týmu jsou v horní řadě zleva: trenér P. Cenek, vedoucí muž-
stva D. Švecová, brankář a hrající trenér J. Adamec, M. Křika-
va, J. Novák, M. Karel, J. Vácha, O. Burda, M. Petrus, D. Va-
lenta, J. Valenta. Dolní řada zleva: M. Krajanský, M. Muzikář, 
J. Pešek, L. Rezek, M. Šimek, J. Pohnětal a J. Vaňásek.

Text a foto: jiv

Fotbalisté přezimují na první příčce
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