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Úvodní slovo

„Andělové, zmlkněte!“ je zvolání jedné z  nejkrásnějších 
českých barokních vánočních písní. Je to zvláštní a  pod-
manivá výzva nebeským poslům. Přejeme si pokoj, klid, 
mír a  nechceme být rušeni. Nikým. Vždy, když se během 
kostelního zpěvu přiblíží dotčená sloka a  těch pár vánoč-
ně naladěných lidí společně zazpívá „zmlkněte, andělové“, 
říkám si, že našemu pojetí Vánoc spousta slov prostě ško-
dí. Je to paradox: intimní příběh narození člověka mnoho 
slov nepotřebuje. Přesto máme v  těch pár prosincových 
dnech potřebu o  tom mluvit, mluvit, mluvit… Ono anděl-
ské zmlknutí vnímám jako pobídku k  normálnímu setkání 
několika přátel, kteří nemají potřebu mluvit jen proto, aby 
nezavládlo ticho. Jistě, mezi příjemným a trapným tichem 
je jen tenká hranice. Její nalezení může být nečekaným „vá-
nočním zázrakem“.

Kdysi dávno, když začali první křesťanští autoři sepisovat 
svědectví o  Ježíši z  Nazareta a  chtěli to pojmout trochu 
komplexněji, jen někteří z  nich viděli jako potřebné za-
znamenat vyprávění o  jeho narození. Dali si záležet, aby 
objasnili proč se ten Muž onehdy narodil, ale samotnému 
promýšlení, jak se to stalo, věnovali víceméně jedinou větu. 
Jiný z tehdejších autorů událost narození malého Jehošui 
taktně přešel. Jemu prostě stačilo ujištění, že to nastalo 
v tu správnou chvíli na správném místě.

Nejpůsobivější raněkřesťanské literární zpracování „vá-
nočního příběhu“ vlastně žádným příběhem není. Autor 
to tehdy vyjádřil orientální básní, která způsobem sobě 
vlastním přivádí své posluchače k vnímání světla: nemůže-
me ho vidět, přesto ho vnímáme; můžeme ho zastínit, ale 
nepřikryjeme ho tmou. Řadě lidí podobné básnické verše 
zní fádně a nudně. Vánoční poetiku vidí v oslíkovi i v otýp-
ce se senem.

Bibličtí autoři byli fascinováni jedinečným mužem s obyčej-
ným jménem, Ježíš. Narození malého dítěte nebo dospívá-
ní galilejského puberťáka uchopili s různou literární inven-
cí. Sice nad tím vším můžeme dumat, avšak ta podstatná 
část vánoční atmosféry vychází z  nás samotných. To, jak 
a s kým sedíme u svátečního stolu, stromu nebo televize, 

„vyprávíme“ své pojetí smyslu Vánoc jedni druhým.

V předzvěsti blížících se svátků, dříve než ti zpívající andě-
lové umlknou a  naplno se rozezní všelijaké reproduktory, 
přeji všem, abychom se nebáli poezie a ticha a vyrazili na 
procházku. Snad se nám podaří vyhradit si chvíli klidu, aby-
chom popřáli a  u  Boha vyprosili požehnání jedni druhým 
a celému našemu městu.

Pavel Jäger

V pátek 26. října, dva dny před výročím založení státu, po-
ložili místostarosta Josef Hnik a tajemník města Jiří Mouč-
ka věnec k památníku obětem světových válek.

V  pátek 9.  listopadu uctili památku obětí první světové 
války místostarosta Josef Hnik a tajemník Jiří Moučka.

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

Foto: KyTICe

9. listopadu

16. listopadu

26. října
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Okénko 
vzpomínek

Zimní radovánky na Sázavě

Krásná zima na příjezdu od Lipničky

Zimní pohled od zámku

Zimní silnice od Závidkovic, bez posypu a bez soli

Malostranský zimní pohled

Zimní spodní část náměstí



Lehce zimní pohled do náměstí
Opět zimní motiv od brodu Sázavy

Zima ze skalky
Zimní část náměstí

Zimní nálada s městskou váhou
Zimní pohled od Kalvárie
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Výše poplatku za komunální odpad 

v roce 2019 je 540 Kč na 1 obyvatele
Stejně jako v předchozích několika letech, i v roce 2019 

budou obyvatelé s trvalým pobytem ve Světlé nad Sázavou 
a majitelé staveb sloužících k individuální rekreaci za svoz 
komunálního odpadu platit 540 korun. 

Výši poplatku schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo 
města Světlá nad Sázavou dne 19. 9. 2018. Splatnost poplat-
ku za rok 2019 je stanovena na 31. březen 2019. Výše poplat-
ku se nezvyšuje, zůstává stejná jako v předchozím roce. Od 
roku 2013 musí být zpoplatňováni i cizinci s přechodným 
pobytem delším než 3 měsíce, dále domy a byty, kde dosud 
nebyl nikdo přihlášen, a to poplatkem za 1 osobu.

V letech 2010–2012 byla výše poplatku 492 Kč, od roku 
2013 až doposud je poplatek 540 Kč na jednoho občana.

Výpočet výše poplatku vychází podle zákona z údajů 
roku 2017. V tomto roce byly celkové náklady na komunál-
ní odpad (tříděný i separovaný) 7 798 tis. Kč. Z toho nákla-

dy na sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpa-

du činily 5 015 tis. Kč a ostatní náklady (sběrný dvůr) byly 
2 782 tis.  Kč. 

Na místním poplatku se každoročně vybere asi 3 500 tis. Kč, 
to znamená, že město v roce 2017 doplatilo na systém ze své-

ho rozpočtu asi 4 300 tis. Kč.

Celkové náklady na komunální odpad (tříděný i netříděný) 
na počet poplatníků 6 728 v roce 2017 (6 620 obyvatel a ci-
zinců s trvalým pobytem + 108 rekreačních objektů) na rok 
2019 činily 1 159 Kč na osobu a rok.

Odhad výše nákladů na komunální odpad v roce 2019 je 
vyšší z různých důvodů (např. vyšší ceny vstupů), proto i od-

had nákladů na jednoho obyvatele v roce 2019 je vyšší a po-

hybuje se okolo 1 179 Kč na jednoho obyvatele. Rozdíl mezi 
schválenou sazbou poplatku a náklady na komunální odpad 
uhradí město ze svého rozpočtu.

Výše poplatku je stanovena ve vyhlášce města č. 1/2018, 
která upravuje zpoplatnění nakládání se směsným komunál-
ním odpadem od občanů.

Poplatek lze uhradit několika způsoby. Při převodu na 
účet městského úřadu (19-0002621521/0100) je nutné vždy 
uvádět správný variabilní symbol poplatníka. V případě ne-

správného variabilního symbolu nemůže být platba zaúčto-

vána a poplatek bude považován za neuhrazený. Informace 
o variabilních symbolech bude poskytnuta na telefonním 
čísle 569 496 632, případně dotazem na e-mailové adrese 
krupickova@svetlans.cz. Další možností úhrady je složení 
hotovosti na pokladně městského úřadu, případně bezhoto-

vostní platba platební kartou.
Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Z radniCe

Rada města:
 1. Schválila návrh upraveného formuláře žádosti o přidělení 

městského bytu a návrh formuláře aktualizace této žádosti 
včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvis-

losti s GDPR.
 2. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Světlá 

n. S. a UDANAX, s. r. o. za účelem pořádání akce Sázava-

fest 2019 v termínu od 20. 7. 2019 do 2. 8. 2019.
 3. Souhlasila s prodloužením výpůjčky sbírkových předmě-

tů od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod za účelem vysta-

vení v Pamětní síni ve stálé expozici Muzea Světelska do 
31. 12. 2023.

 4. Souhlasila s vydáním souhlasu vlastníka sousedního po-

zemku pro stavbu Přístavba prodejny potravin, č. p. 515, 
náměstí Trčků z Lípy, Světlá n. S., dle projektové doku-

mentace zpracované Ing. arch. Jiřím Markem, Chotěboř, 
a se zásahem do pozemku parc. č. 1094/3, k. ú. Světlá n. S., 
za účelem napojení do dešťové kanalizace.

 5. Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
„III/34731 Světlá n. S., ul. V Polích“, která spočívá v opra-

vě komunikace III/34731, kde investorem je Krajská sprá-

va a údržbou silnic Vysočiny, p. o., výstavbě chodníku 
Panuškova, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacího ve-

dení, úpravě na pozemku 915/5, přeložky vedení NN rea-

lizované městem Světlá n. S., dále vodovod a kanalizace 
v ul. Panuškova, investorem je spol. Vodovody a kanaliza-

ce Havl. Brod.
 6. Zřídila komisi bytovou, komisi pro koordinaci sportů, ko-

misi pro strategický rozvoj a výstavbu města, komisi soci-
ální a zdravotní a pro výběr obyvatel do DD.

 7. Stanovila, že závěsný odznak mohou při významných pří-
ležitostech a občanských obřadech používat tito zastupite-

lé: Josef Hnik, Jana Holoubková, Josef Muzikář, František 
Aubrecht, Jan Kolář, Věra Prokopová Tyčová, Jan Prášek, 
Jana Myslivcová, Vlastimil Špatenka, Jana Cudlínová, Ja-

kub Čapek.
 8. Schválila uzavření přepážkového pracoviště odboru 

správního, školství a živnostenského, které vydává občan-

ské průkazy a cestovní doklady, dne 28. 12. 2018. Dále 
schválila úpravu úředních hodin MěÚ Světlá n. S. dne 
31. 12. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

 9. Souhlasila s investičním záměrem nákupu nového provoz-

ního programu TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 12. listopadu
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Oprava výdřevy ve vstupu do podzemí z ulice Pěšinky
V průběhu měsíce října proběhla oprava výdřevy ve vstupní 

části podzemí z ulice Pěšinky. Oprava byla provedena totální 
výměnou již hnilobou narušené nosné části stávajících kon-

strukcí a jejich výplní. Nová výdřeva byla provedena ve stejné 
konstrukci jako předešlá, staticky odzkoušená, za použití bo-

rového řeziva s ošetřením proti hnilobám. Novinkou je zabez-

pečení vstupu do podzemí ocelovým mřížovím, které umožní 

dostatečné odvětrání a tím i prodlouží životnost dřevěné kon-

strukce. Práce na výměně dřevěné konstrukce provedla firma 
Vladimír Šemík, Ovesná Lhota, vstup pak TBS Světlá nad Sá-

zavou, p. o. Celková hodnota díla je 99 946,00 Kč. V listopadu 
byla provedena revize celého podzemí pracovníky Báňské zá-

chranné služby Praha.
Světelské podzemí tak může být bezpečně provozováno.

Jaroslav Rezek, úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje 

Pěstounská péče očima pěstounky – 3. část
7.  Pěstounská  péče  nejsou  jenom  starosti,  ale  také  radosti. 

Mohla byste se s námi podělit, co Vás v těžkých chvílích drželo 
nad vodou?

Určitě, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že radosti s dětmi 
zažíváme každý den, třeba když děti přijdou zvenku a obejmou mě. 
Zejména rodiče dětí se speciálními potřebami mi potvrdí, když 
řeknu, že máme radost z pro jiné samozřejmých věcí. Třeba když 
se nejmladšímu chlapci, který je handicapovaný, podaří zapnout 
si knoflík, nebo když vysloví nové slovo. Na dětech se zdravotním 
handicapem je úžasné, že mají neskutečnou vůli a vy na vlastní 
oči vidíte, jak začnou zvládat věci, o kterých se Vám na začátku 
ani nesnilo. Nesmírné štěstí jsme zažívali, když si tento chlapec, 
u kterého byla prognóza, že bude nepohyblivý, v 15 měsících po-

prvé sedl, když ve 2,5 letech začal říkat „máma, táta“, nebo když 
nás poprvé objal. Dnes i přes nepříznivou prognózu s oporou cho-

dí. Na nejstarší děvče jsme s manželem velmi pyšní, vyrostla z ní 
úžasná slečna. Doma je mi ve všem velmi nápomocná. Když jsem 
byla v nemocnici, dokázala se o děti společně s manželem posta-

rat, díky ní jsem také mohla dostudovat. Obě děti ze sourozenec-

ké dvojice jsou velmi umělecky a pohybově nadané. Když jsem 
chlapce ze sourozenecké dvojice viděla na školním představení, 
jak zpívá a tancuje, bylo mi líto, že s ním nikdo nepracoval po téhle 
stránce dřív. Pamatuji si také, jak jeho sestra přišla pyšná ze školy, 
že má vyznamenání, ačkoli se jí některé děti posmívaly a říkaly 
jí, že je „blbá“. U nejmladší holčičky si vybavuji její reakci, když 
dostala svůj první pas a my jsme jí řekli, že v létě pojedeme k moři.

8.  Pěstounství  by  se  dalo  popsat,  jako  životní  poslání  nebo 
smysl života. Když byste měla zhodnotit, co vám pěstounství do 
této doby dalo a vzalo, co by to bylo?

To je jednoduché, vzalo mi svobodu a dalo mi pocit štěstí. 
Jako rodina jsme se za ta léta nesmírně stmelili, dokážeme si 
pomáhat, zastoupit se, děti se o vše dělí, dokáží se vzájemně 
podpořit. Vždy mě dojme, když náš syn přijede na návštěvu 
a přijaté děti se na něj vrhnou jako „sarančata“. Člověk vidí, 
jaký je mezi nimi krásný vztah, až si někdy říkám, že to snad 
ani není možné.

9. Co by si z Vašeho pohledu měli zájemci o pěstounskou péči 
dobře promyslet před podáním žádosti?

Důležité je, aby zájemci o náhradní rodičovství neočekávali od 
dítěte něco, co jim ono nemůže dát. Také by neměli mít na dítě 
nereálné požadavky, třeba očekávat, že vystuduje vysokou ško-

lu. Za sebe bych chtěla požádat, aby žadatelé odložili stereotypy 
a zvážili přijetí i dětí romského etnika, které dovedou dát velkou 
spoustu lásky a jsou úžasné.

10. Myslíte  si,  že  člověk,  aby mohl  být  pěstounem, musí  být 
v něčem výjimečný?

Nemusí, důležité je, aby zájemce o pěstounství měl hlavně 
pěkný vztah k dětem a uměl se potřebám dětí přizpůsobit. Záro-

veň by to měl být také člověk, který umí dětem nastavit hranice 
a dbát na jejich dodržování.

11. Kdo by se podle Vás neměl stát pěstounem?
Lidé, kteří jsou profesně vytížení a neměli by na děti dostatek 

času. Žadatel by si také měl dobře uvědomit, že mít děti v ná-

hradní rodinné péči je jako mít vlastní děti, jen s tím rozdílem, že 
nebudou mít jeho povahu. A koneckonců, překvapit Vás mohou 
i vlastní děti.

Bc. Miloslava Fikarová
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Výsledky Baterkománie
Velká soutěž ve sběru použitých baterií s názvem Baterkománie, 

které se účastnilo 20 měst z Kraje Vysočina, byla ukončena 15. říj-
na 2018. Soutěžilo se ve sběru použitých baterií, které ve Světlé 
nad Sázavou mohli občané nosit do zelených boxů umístěných 
ve vestibulu městského úřadu nebo na sběrný dvůr. Cílem sou-

těže bylo kromě ochrany životního prostředí sesbírat co největší 
množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka a tři nejúspěš-

nější městské úřady mohly získat od organizátorů soutěže finanční 
příspěvek na podporu charitativního nebo obecně prospěšného 
projektu, kterým byl ve Světlé nad Sázavou stanoven sportovní 
festival SLACK LINE – WOODSLACK FEST.

Celkově bylo na Vysočině v rámci této soutěže sesbíráno 
cca 9,505 tun baterií. Více informací o soutěži je možné zjistit na 
webu projektu baterkománie.ekobat.cz.

Občané Světlé nad Sázavou se do soutěže aktivně zapojili, na 
městský úřad přinesli 153 kg baterií, konkurence byla však veli-
ká a na vítězné místo to nestačilo. I tak můžeme být na výsledek 
pyšní, pomohli jsme chránit přírodu a díky recyklaci baterií získat 
druhotné suroviny, které poslouží při výrobě nových produktů.

Město Světlá nad Sázavou a odbor životního prostředí touto ces-

tou děkuje všem sběračům baterií, kteří se do soutěže zapojili.
Jitka Gögeová, DiS.

úředník OŽP

Z odboru životního prostředí
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Omezení provozu přepážkového pracoviště 
občanských průkazů a cestovních dokladů
Upozorňujeme občany, že z technických důvodů bude v pro-

sinci omezen provoz přepážkového pracoviště občanských 
průkazů a cestovních dokladů, kdy v běžném provozu slouží 
občanům pro vyřízení dokladů dvě samostatná pracoviště. 
V níže uvedených dnech bude provoz omezen ať úřední-

mi  hodinami,  či  úplným  uzavřením  přepážkového  praco-

viště. Dalším omezením je i skutečnost, že přijímání žádostí 
o občanské průkazy a cestovní doklady bude možno činit pou-

ze na jednom pracovišti, kde bude moci občan vyřídit oba typy 
dokladů. 

S ohledem na tuto skutečnost je třeba počítat s delší čekací 
dobou.

•  pátek  21.  12.  2018,  v  provozu  bude  jedno  pracoviště 
s pracovní dobou 8:00–11:30 a 12:15–15:00 h – provoz 
částečně omezen

•  pátek 28. 12. 2018, zrušen úřední den – zavřeno
•  pondělí 31. 12. 2018, v provozu bude jedno pracoviště 

s pracovní dobou 8:00–12:00 h – provoz částečně omezen
V souvislosti s výše uvedeným pro doplnění uvádíme, že 

požádat o vydání občanského průkazu, případně cestovního 
dokladu může občan u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou pů-

sobností (v našem okolí např. Havlíčkův Brod, Humpolec…). 
Podat žádost lze 60 dnů před skončením platnosti stávajícího 
občanského průkazu.

Děkujeme za pochopení.
Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí odboru SŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Hromosvod na rodinném domě
Úkolem hromosvodu je v případě úderu blesku odvést bles-

kový proud bezpečně do země, aniž by docházelo k požárům 
nebo jiným škodám.

Bez ohledu na zákonná ustanovení by se hromosvody měly 
instalovat vždy v případech, kdy objekty zřetelně převyšují své 
okolí, mají měkkou střešní krytinu ze dřeva, slámy, případně 
jiných vznětlivých materiálů, pokud se v objektu skladují vý-

bušné látky apod. a samozřejmě, když je třeba zvláštním způso-

bem ochránit osoby a kulturní hodnoty objektu. Pokud zákony 
nestanovily jinak, je instalace hromosvodu dobrovolným roz-

hodnutím majitele objektu.
V případě instalace hromosvodu na rodinný dům řeší tuto 

otázku stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 
268/2009 Sb. § 36. Dle této vyhlášky musí mít hromosvod kaž-

dý objekt, kde může dojít k ohrožení života nebo majetku a toto 
kritérium splňuje i rodinný dům.

Konkrétní povinnost stanoví prováděcí vyhláška 268/2009 
Sb. § 36, ochrana před bleskem:

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a za-

řízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro 

bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, 
stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubyto-

vacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, ze-

jména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová 
zařízení a nádraží

c)  výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořla-

vých hmot, kapalin a plynů
d)  škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, 

zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, 
která je kulturní památkou

e)  přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle 
písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bles-

kem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li 
nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny 
a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpo-

čet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodněj-
ších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb 
zřizuje přednostně základový zemnič.

Z uvedeného vyplývá zákonem stanovená povinnost instala-

ce ochrany před bleskem pro rodinné domy na základě výpo-

čtu řízení rizika pro výběr nejvhodnějších ochranných opatření 
stavby.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Oprava mostu Žebrákov
V návaznosti na časté dotazy řidičů, které se týkají opravy 

mostu Žebrákov vedoucího přes Žebrákovský potok na silnici 
III. třídy č. 34731, bych rád všechny informoval, že tuto stavbu 
prováděla firma Chládek a Tintěra, Pardubice a investorem byl 
Kraj Vysočina, resp. Krajská správa a údržba silnic Kraje Vy-

sočina. Jednalo se nejen o opravu samotného mostu, ale i při-
lehlé komunikace navazující na tento most.

Po krátkém puštění do předčasného užívání stavby jak 
mostu, tak komunikace došlo k propadu a vytvořil se výmol 

v komunikaci za opraveným mostem, dále pak došlo k ně-

kolika trhlinám na komunikaci samotné vedoucí přes hráz 
rybníku. 

Uvedené místo bylo označeno dopravním značením a je zde 
snížená rychlost na 30 km/h. Oprava bude provedena shora 
zmíněnou firmou z důvodu zimní údržby komunikací až v jar-
ních měsících v rámci reklamace komunikace shora zmíněnou 
firmou. 

Ing. Miroslav Peroutka 
vedoucí OD

Z odboru dopravy 
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Vloupání do přístavku u domu
Dne 6. 11. 2018 vyjížděli policisté OOP Světlá nad Sázavou 

k nahlášenému případu vloupání do přístavku u kulturního domu 
v obci Příseka. Na místě bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel 
v době od 05. 11. 2018 od 12:00 hod. do 06. 11. 2018 do 13:00 hod. 
u vstupních dveří dřevěného přístavku odstranil lišty ohraničující 
skleněnou výplň dveří a následně po odstranění skla tímto otvo-

rem vnikl do prostor přístavku, kde odcizil různé věci. Tím způ-

sobil celkovou škodu ve výši nejméně 2 830 Kč. Pachatel se svým 
jednáním dopustil přečinu krádeže vloupáním, za což mu v přípa-

dě zjištění a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě 
léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Výtržnictví a poškození okna
Dne 12. 11. 2018 byly vrchním policejním inspektorem zahájeny 

úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví proti pětatřicetile-

tému muži ze Světelska, neboť ten se dne 09. 11. 2018 v době od 
06:00 hod. do 21:50 hod. ve Světlé n. S. vul. Na Sídlišti několikrát 
během dne dožadoval osobního kontaktu s bývalým kamarádem. 
Opakovaně bouchal na okno pokoje bytu, hlasitě přitom pokři-
koval a následně rozbil kamenem dvojitou skleněnou výplň okna 
a také poškodil vnitřní žaluzie okna, čímž vznikla škoda ve výši 
nejméně 4 000 Kč. Vzhledem k tomu, že uvedený muž se tohoto 
hrubého jednání na místě veřejnosti přístupném dopouští opako-

vaně, a to i přesto, že za uvedený čin byl v minulosti již podmíněně 
odsouzen Okresním soudem v Havlíčkově Brodě, je nyní ve věci 

vedeno trestní řízení pro přečin výtržnictví dle § 358/1a), 2 trest-
ního zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Vloupání do rodinného domu
Dne 14. 11. 2018 bylo v 07:45 hod. na služebnu OOP Světlá nad 

Sázavou nahlášeno vloupání do rodinného domu ve Světlé nad Sá-

zavou, ul. Havlíčkova. Dosud neznámý pachatel v nočních hodi-
nách dne 13. 11. 2018 vstoupil na volně přístupnou zahradu u domu, 
poté ze zadní strany domu vyháčkoval sklepní okno otevřené na 
ventilaci a vnikl do sklepa domu. Poškodil těsnění filtrace bazé-

nu, dále prošel chodbou ke schodišti, kde vykopl uzamčené dveře 
do přízemí domu, postupně prošel místnostmi obývacího pokoje, 
ložnice a kuchyně. Z ledničky odcizil jednu láhev piva a následně 
dům opustil pravděpodobně stejnou cestou. Svým jednáním maji-
telce domu způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 4 630 Kč. Pa-

chateli za přečin krádeže vloupáním v případě zjištění a prokázání 
viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas Vánoc a konec roku 2018, tak 
bych rád touto cestou za kolektiv Policie ČR Obvodní Oddělení 
Světlá nad Sázavou a Policejní stanici Ledeč nad Sázavou popřál 
Všem spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce strávené v kruhu 
svých nejbližších a hodně štěstí v novém roce 2019.

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 listopad 2018

Z činnosti městské policie

Městská policie v říjnu 2018 řešila celkem 31 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 28 pře-
stupků, tři byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme dvě písemnosti na žádost ostatních 
orgánů. Provedli jsme odchyt dvou psů. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 10. žádného psa. V součinnosti s policií ČR 
jsme jednu osobu převezli na PZS v Jihlavě. Za městskou policii Vám všem přeji klidné Vánoce, zdraví, štěstí a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v roce 2019. Zdeněk Novák, velitel MP

Z hiStorie
Vážení čtenáři,

od lednového čísla „Světelského zpravodaje“ dojde v této jeho 
části, nazvané „Z historie“, ke změně. Rubrika „Stalo se“ zmizí. 
Existuje již téměř 10 let, a protože události v ní připomínané 
jsou vždy z roku, který končí stejným číslem jako právě aktuální 
letopočet (když to bylo možné, shodoval se i měsíc), hrozí ne-
bezpečí, že by se vzpomínané události mohly opakovat, nebo 
by byly druhořadého významu. Navíc tyto údaje může případ-
ný zájemce najít v některé z mnoha tištěných či internetových 
příruček.

Rubrika bude nahrazena jinou, tentokrát s  názvem „Psalo 
se“. Jejím obsahem budou „výstřižky“ z  českého tisku, které 
se dotýkají Světlé a Světelska. Budou to výhradně články z let 
1861–1918, tedy z dob. tzv. „starého mocnářství“, jak se kdysi 
Rakousku-Uhersku říkalo. Články budou vybrány z  následují-
cích, tehdy nejrozšířenějších (a dnes dostupných) novin a časo-

pisů. Národní listy byly deníkem a vycházely v letech 1861–1941, 
založil a vlastnil je Julius Grégr, od roku 1894 do r. 1910 jeho 
bratr Eduard. Zajímavostí je, že Eduard Grégr byl v letech 1861–
1867 poslancem Českého zemského sněmu za okresy Ledeč 
n. S. a Dolní Kralovice a byl tudíž volen i hlasy obyvatel Světel-
ska. Národní politika byla rovněž deníkem a vycházela v letech 
1883–1945. Světozor byl oblíbený časopis, který vycházel s pře-
stávkami od r. 1834 celých 110 let. Konečně Český svět, vychá-
zející mezi roky 1904 a 1929, byl ve své době nejvýznamnějším 
ilustrovaným časopisem vycházejícím v češtině. Pokud to bude 
možné, výstřižky se budou vztahovat k  hlavnímu textu, jako 
tomu je v tomto čísle. Jinak se kromě zpráv z lokální politiky 
a kultury můžeme „těšit“ na požáry, neštěstí a podobná i dnes 
oblíbená témata.

Za redakční radu Světelského zpravodaje

Josef Böhm
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Nejvýznamnějšími světelskými rodáky byli dle názoru mno-

hých tři umělci, kteří se shodou okolností narodili v našem 
městě v průběhu 19. století. Všichni tři za svého života patřili 
ve svém uměleckém oboru ke špičce. Tento triumvirát tvořili 
hudebník a politik Alois Jelen (1801–1857), sochař a řezbář Bo-

humil Vlček (1862–1928) a malíř Václav Hradecký (1867–1940). 
O Aloisu Jelenovi jsme na těchto stránkách psali zhruba před 
rokem u příležitosti výročí jeho úmrtí. V prosinci letošního 
roku uplynulo 90 let od úmrtí dalšího z trojice, Bohumila Vlč-

ka. Tento pro většinu současných Světeláků zcela zapomenutý 
umělec si jistě zaslouží, abychom si ho krátce připomněli.1 Proč 
ale vymýšlet něco nového, když to již před 90 lety učinil tehdej-
ší světelský kronikář? Toto o Bohuslavu Vlčkovi napsal krátce 
po jeho smrti:

„16. prosince zemřel jeden z největších a nejslavnějších rodáků 
města po dlouhé a trapné2 chorobě, akademický sochař Bohu-

mil Vlček. Narodil se dne 8. listopadu 1862 a lnul již od svého 
dětství k umění výtvarnickému. Učil se soustružníkem a hnán 
touhou k vyšším metám začal studovati na vídeňské akademii 
u profesora Helmera, poté na odborné škole pro dřevořezbu 
v Bozenu a umělecko-průmyslové škole v Praze. Studia svá 
umožňoval si jen pilnou výdělečnou prací za nocí prováděných.

Národopisná výstava v Praze v roce 1905, jíž se zúčastnil, 
upozornila na vynikající schopnosti jeho a dává mu možnost 
uplatniti se ve světě uměleckém. Mistr Vlček byl jediný z na-

šich výtvarníků, který dokonale ovládal všechny výtvarné 
hmoty, z nichž dřevo s takovou virtuozitou, že svoje rázovité 
figurky potulných šumařů, žebráků, metařů, drvoštěpů a typů 
venkovských řezal přímo zpaměti. Kromě toho byl vynikajícím 
portrétistou a řada jeho portrétů vynikajících našich mužů pře-

vyšuje číslo 50. Jest velikou škodou pro české umění výtvarnic-

ké, že nezanechal žáka.
Od roku 1926 žil ve Světlé, kde postavil si domek na poli3, 

na kterém jako chlapec s matkou pracoval (nedaleko starého 
hřbitova) a tam v ústraní, tichým životem umělce nehlučně, ale 
zdárně pracoval přes pokročilý svůj věk.

Zhotovil pro místní sokolovnu v průčelí ptáka sokola a reliéfy 
Tyrše a Fügnera.

Zákeřná choroba (rakovina střev) upoutala ho v roce 1928 na 
lůžko, které již neopustil.

Dle jeho přání nebylo úmrtí nikomu oznámeno a byl v tichos-

ti převezen do Nymburka k zpopelnění.“
Kde můžeme Vlčkovy sochy či plastiky spatřit dnes? Stačí 

navštívit Pardubice a prohlédnout si jejich dominantu, Zelenou 
bránu. Reliéf zobrazující scénu z obléhání Milána4, která je zá-

kladem legendy o erbu pánů z Pardubic, vytvořil dle návrhu 
Mikoláše Alše právě Bohumil Vlček. V Pardubicích bychom 
Vlčkovy práce našli i jinde.

Nejlepší výsledky jeho tvorby ale můžeme vidět v Praze, a to 
v historických budovách, které jsou největšími symboly češství. 
Bohumil Vlček měl pověst výborného portrétisty, byl proto 
mezi nejčastěji oslovovanými sochaři, když bylo třeba vytvořit 
busty význačných osobností pro veřejné prostory. Proto může-

me Vlčkovy sochařské portréty významných umělců a učenců 
zhlédnout v Pantheonu Národního muzea, v Národním divadle 
i v Karolinu. V letošním roce se Národní muzeum opět otevřelo 
veřejnosti, jeho návštěva se tak může stát i příležitostí uvidět 
něco z díla našeho slavného rodáka na vlastní oči.

Josef Böhm

Bohumil vlček

 

Stalo se

V Čechách

• před 690 lety 6.  prosince  1328 bylo zahájeno tažení 
českého krále Jana Lucemburského na Litvu; jednalo 
se v podstatě o křížovou výpravu s cílem navázat užší 
kontakty s Řádem německých rytířů a šířit křesťanství

• před 190 lety 9.  prosince  1828 založil olomoucký arci-
biskup Rudolf Habsburský Vítkovické železárny (tehdy 
Rudolfova huť)

Ve světě vědy a techniky

• před 390 lety v  roce 1628 publikoval W. Harvey objev 
krevního oběhu, který učinil asi v r. 1619

• před 290 lety v roce 1728 byla v Břevnově u Prahy zalo-
žena první zemědělská škola u nás

• před 120 lety v roce 1898 byla v New Yorku dokončena 
stavba mrakodrapu o 26 poschodích

Ve Světlé nad Sázavou

• před 200 lety v roce 1818 byla část lesa v tehdejší pan-
ské oboře vykácena a proměněna v ornou půdu, byl zde 
postaven dvůr Franzenshof pojmenovaný po majiteli 
panství Františku Zichym, později byl dvůr přejmenován 
na Rosinov

• před 90 lety 16. prosince 1928 zemřel světelský rodák 
sochař a řezbář Bohumil Vlček

Josef Böhm

vysvětlivky

1 Podrobněji se Bohumilu Vlčkovi věnoval Jaroslav Vála ve 
2. díle Vlastivědného sborníku Světelsko z roku 2009.

2 Přídavné jméno trapný dnes chápeme jako označení ně-
čeho nepříjemného, hodného opovržení. Dříve ale toto 
slovo označovalo i něco, co způsobuje trápení, případně 
bolest.

3 Jedná se dům č. p. 365 v Dolní ulici.

4 Vojenské výpravy císaře Fridricha  I. Barbarossy proti ne-
podajnému severoitalskému městu Milán se zúčastnilo 
též české vojsko v čele s knížetem Vladislavem. Po kapitu-
laci města 1. září 1158 se Češi vrátili nejen s velkou kořistí, 
ale také vojenskou slávou, která byla císařem odměněna 
povýšením Vladislava na krále.
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ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Petra Hanousková, tel. 776 340 936 
Jana Jursíková, tel. 773 620 007

Program

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

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

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

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

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

Školní akademie ZŠ Komenského očima žáků
Průvodcem naší akademie byl stařičký pan Novák z domova 

důchodců. Panu Novákovi je totiž také sto let a myslel si, že na něj 
zapomněli. Na závěr představení všichni zazpívali píseň Chválím 
tě země má k narozeninám celé naší republiky i pana Nováka. Ten 
ještě dostal krásný dort s ohňostrojem v barvách a tvaru české vlaj-
ky. Bylo to dojemné. Vít Koudela

Jako první představení byla módní přehlídka. Ukazovala, co 
se nosilo před sto lety do parku, na nákupy a na večerní bál. Ve 
sportovním prvorepublikovém oblečení přiběhl také fotbalista 
a tenistka. Vystupoval jsem ve sportovních zprávách a četl o Janu 
Kodešovi a Josefu Masopustovi. Jan Slabý

Nejvíce mě zaujalo vstoupení kosmonautů. Prvním kosmonau-

tem byl Vladimír Remek. Holky z osmé a deváté třídy vystupovaly 
z kosmické rakety a tancovaly ve skafandru, kolem šel dým. Chtěli 
nám připomenout našeho kosmonauta Vladimíra Remka.

Kateřina Stojanová

Sto let spolu
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Líbilo se mi stínové divadlo, kde přijížděl tank a srážel písmena 
SVOBODA, také tam zpíval a hrál na kytaru písničkář Karel Kryl, 
kterého pak odvedli v poutech. Martin Paďourek

17. listopad 1989 krásným způsobem zobrazili žáci sedmé třídy. 
Nastoupili s holýma rukama, z kusů látky utvořili českou vlajku, 
která se zvlnila podle písničky Marty Kubišové. Proti nim se po-

stavil policista, ale pak se k lidem přidal a začal zvonit klíči. Já 
jsem jako reportérka podávala zprávy o různých významných 
sportovcích, například o Barboře Špotákové a Ester Ledecké.

Adéla Čapková

Hokejové Nagano nám připomněli třeťáci. Chtěl bych také žít 
v roce 1998 a s hokejisty a s mým tatínkem oslavit jejich výhru na 
Václavském náměstí v Praze. Štěpán Coufal

• absolvent světelského učiliště
• sklářský výtvarník a pedagog
• bývalý ředitel Střední průmyslové školy sklářské v Kame-

nickém Šenově

„Do fascinujícího skleněného světa jsem vstoupil před 52 lety 
jako učeň v oboru brusič –  kulič  skla  v učilišti  při  sklárnách 
Bohemia v provozovně Josefodol. Řemeslo,  to  jest práce ruka-

ma, mě odmalička nesmírně přitahovalo, a  tak mě náborčí ze 
skláren nemuseli  dlouho přesvědčovat,  abych do  tohoto  učeb-

ního oboru vstoupil. Dodnes si pamatuji  ten krásný euforický 
pocit, který jsem měl, když jsem poprvé zabořil brusný kotouč 
do tabulky skla a vybrousil několik zatím neumělých hvězdiček. 
Tu tabulku jsem měl ještě dlouho schovanou doma v šuplíku. Mi-

str Kysela, který pracoval v dílně 
vedle té naší, mi tehdy řekl: „Bru-

sičem  skla  se  budeš,  hochu,  učit 
celý život“. Měl pravdu, práce se 
sklem  je  nikdy  nekončící  proces 
a  výzva.  Ne  náhodou  středověcí 
alchymisté  označovali  sklo  spoje-

ným symbolem nekonečna a kříže. 
Ten nekonečný kříž je ale zároveň 
symbolem nádherného  světa,  kte-

rý jsem při práci se sklem objevo-

val a objevuji.“
František Janák

Foto: archiv autora

akademický sochař František Janák

Klasická sochařská díla ve školní sbírce odlitků
Ke kvalitnímu uměleckému vzdělání tradičně vždy patřila 

konfrontace s prací starých mistrů a rozvíjení vlastních tech-

nických schopností prostřednictvím studijních kreseb a kopií 
klasických děl minulosti. Především v 19. století vznikaly na 
akademiích po celé Evropě školní sbírky sádrových odlitků vý-

znamných sochařských prací především z období antiky a re-

nesance, na nichž získávali adepti uměleckých disciplín zku-

šenosti s modelačními a kompozičními postupy svých dávných 
předchůdců. Tyto sbírky byly vždy ceněným pokladem každé 
školy a přispívaly k dobrému renomé instituce.

Vlastní glyptotéku otevřela v září 2018 i světelská Umělecko-

průmyslová akademie a navazuje tak na tradici sběratelských 
aktivit uměleckých vzdělávacích institucí. Přestože doba a s ní 

i umění se v mnohém změnila, poučení se klasickými díly mi-
nulosti a ovládnutí tradiční zobrazivé formy v kresbě i plastice 
má stále své nezastupitelné místo při výuce výtvarných disci-
plín. Školní sbírka tak bude fungovat jako cenná zásobárna stu-

dijních modelů, zároveň ale najde též uplatnění při výuce dějin 
umění. Oproti starým sbírkám má naše školní glyptotéka širší 
dějinný záběr – představí sochařské práce od neolitu až po dva-

cáté století. Glyptotéka vznikla z iniciativy MgA. Marka Šku-

bala, který prostřednictvím nákupů a především systematické 
výměny s dalšími institucemi i soukromými sběrateli sestavil 
sbírku do dnešní podoby, s potenciálem k dalšímu postupnému 
rozšiřování.

Text: MgA. Marek Škubal
Foto: fotoarchiv školy

Glyptotéka
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Naše škola obstála v konkurenci profesionálních firem
Ve dnech 28. 9.–30. 9. 2018 proběhlo ve městě Gotha setkání 

kovářů z různých zemí. Zastoupeny byly firmy, naše Umělec-

koprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou byla jedinou ško-

lou, která se ocitla mezi samými profesionály. A nešlo o pouhé 
setkání, ale hlavně o dvoudenní soutěž v kovářských doved-

nostech.
Co museli soutěžící zvládnout a jak si vedli „naši“ – společ-

ný tým zástupců tříletých i čtyřletých oborů kovo, vedených 
mistrem odborného výcviku Vojtěchem Havránkem, o tom 
nechme promluvit jednoho z členů soutěžního týmu, Tomáše 
Noska.

Po dlouhé cestě jsme vyrazili do centra najít naši ubikaci 
a místo konání akce. Na místě se nám naskytl pohled na školu, 
která vypadala jak bradavická škola čar a kouzel. Tam jsme 
po dvě noci přespávali. Po prohlídce centra jsme zavítali na 
přednášku zdejšího uměleckého kováře.

Při soutěži jsme byli rozdělení na dvě skupiny, každá do-

stala zadání i vymezený čas. Moje skupina, ve které se mnou 
byli Vašek Trpišovský a Pavel Linhart, pracovala v sobotu od 
10 hodin. Měli jsme 4 hodiny na realizaci zadání – letošním 
tématem bylo Světlo a stín. My jsme se rozhodli pro vykování 
stabilizované otočné lampy, která v šeru házela krásné stíny.

Byli jsme připraveni! Podali jsme dobrý výkon, i organi-
zátorům jsme se zalíbili. Ti byli velmi komunikativní a dali 
nám prostor pro představení naší školy a práce, a to dokonce 
i v německé televizi! Sobotní úspěch jsme korunovali na pódiu 
za pozdního večera, kde jsme předvedli naši práci před celým 
publikem a sklidili kladné ovace.

I naší nedělní skupině se dařilo, Vlastimil Krejčí a František 
Kocourek na stejné téma zhotovili plastiku leknínu s podstav-

cem znázorňujícím měsíc a slunce, s detailem kovaného kolib-

říka a s kombinací z fouknutého skla na vrcholu leknínu.
Po ukončení akce jsme naposledy zavítali na pódium, několi-

ka slovy jsme se rozloučili, jako dík jsme symbolicky zatloukli 
kovaný hřeb do nedalekého pařezu, převzali si diplomy a vy-

razili zpět domů. Byla to skvělá akce, přispěla jak k proslavení 
školy, tak k rozvoji našich dovedností ve zvoleném oboru.

Našim kovářům gratulujeme a zároveň děkujeme za výbor-
nou prezentaci školy v zahraničí.

Text: učitel Ing. Michal Hošek, žák Tomáš Nosek
Foto: Vašek Trpišovský

Mezinárodní setkání kovářů v německé Gothě

(Světelsko) – Zájem lidí o Charitní ošetřovatelskou službu při 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod stále roste. Za rok 2017 péčí 
tamních zdravotních sestřiček prošlo kolem 760 lidí a předpo-

klad pro rok 2018 je ještě vyšší. S tím souvisí i požadavek na 
posílení pracovních týmů v rámci havlíčkobrodského okresu.

Charitní ošetřovatelská služba byla společně s Charitní pe-

čovatelskou službou prvním projektem havlíčkobrodské Cha-

rity. Zdravotní sestry dojíždějí přímo domů za pacienty, kde je 
ošetřují přesně podle indikace jejich praktického lékaře. Vyko-

nanou péči hradí za pacienta zdravotní pojišťovna. „Smyslem 
naší služby je snaha zvládnout zdravotní stav klientů tak, aby 
mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pro ka-

ždého je totiž důležité být doma. A většinou naši péči vyžadují 
starší lidé, pro které je to ještě podstatnější,“ vysvětlila vrchní 
sestra Charitní ošetřovatelské služby Mgr. Veronika Kusínová.

Domácí péči mohou využívat lidé žijící na území havlíčkob-

rodského okresu. Sestry například podávají léky ve všech for-
mách včetně injekčních, zajišťují odběry krve a ostatního bio-

logického materiálu, kontrolují fyziologické funkce organismu 
a krevní tlak, sledují a kontrolují stav diabetiků, usilují o pre-

venci a případně léčí dekubity, pečují o onkologicky nemocné 
nebo o pacienty po amputacích a úrazech. Kvalifikovaných 
zdravotních sestřiček není nikdy dost, proto Charitní ošetřo-

vatelská služba i Domácí hospicová péče uvítají nové tváře na 
pracovní poměr nebo dohodu hledající smysluplné uplatnění 
svých znalostí a dovedností.

Jak zmínila Veronika Kusínová, u sester v domácí péči je sa-

mozřejmostí důraz na vzdělávání a také na spolupráci s další-
mi odbornými pracovišti v regionu. „V každodenní praxi vidím, 
že sestra v domácí péči má větší možnost se realizovat. V po-

rovnání s nemocnicí mohu říct, že v domácí péči je i více času 
na každého pacienta, za což jsou lidé a jejich rodiny velmi rádi 
a velmi vděční. Uvědomují si, že díky našim sestřičkám nemusí 
trávit čas v nemocnici, pokud to není nutné, ale že mohou zů-

stat doma, kde je snad každému nejlépe,“ uvedla vrchní sestra.
 
Zdravotní sestry v rámci havlíčkobrodské Charity působí v:
• Charitní ošetřovatelské službě
• Domácí hospicové péči

Více informací o obou službách vám rádi poskytneme na:
Mgr. Veronika Kusínová
tel.: 777 736 061
domacipece@charitahb.cz
www.hb.charita.cz

 Aneta Slavíková
Oblastní charita Havlíčkův Brod

lidé jsou vděční, že díky sestřičkám v domácí ošetřovatelské péči 
nemusí být v nemocnici, ale mohou zůstat doma
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V sobotu 10. listopadu 2018 se uskutečnil již šestý ročník Ná-

rodní potravinové sbírky, do kterého se aktivně zapojilo 8 klientů 
z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které je součástí 
Domova Háj. Klienti, které oslovila ke spolupráci koordinátor-
ka dobrovolníků Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina, se 
zapojili do třídění potravin v Penny Marketu ve Světlé nad Sáza-

vou. Potraviny včera odpoledne putovaly do potravinových bank, 
a následně budou rozděleny lidem, kteří je potřebují. 

Domov Háj má uzavřenu smlouvu s Dobrovolnickým centrem 
Fokusu Vysočina, a snaží se i o „nové“ pojetí dobrovolnictví, 
v rámci kterého se dobrovolníci nevyhledávají pro klienty, ale 
naopak z klientů se stávají dobrovolníci. Mezi klienty byl o za-

pojení se do Národní potravinové sbírky velký zájem, a zúčast-
nili se jí dvě třetiny obyvatel komunitního bydlení ve Světlé nad 
Sázavou. 

Klienti, kteří se v rámci jednorázo-

vého dobrovolnictví, do akce zapojili, 
měli možnost navázat kontakt, a ko-

munikovat s obyvateli místní komunity, 
a jejich účast přispěla i k odstraňování 
předsudků veřejnosti vůči klientům. 

Akce pomohla i v naplnění cíle „Zvý-

šit zájem klientů o to, co jedí, a podílet 
se na navrhování  jídel dle zásad zdra-

vého  stravování  při  tvorbě  jídelníčku 
na  následující  týden“, na který se již 
několik měsíců v komunitním bydlení 
ve Světlé nad Sázavou, zaměřují. 

Mgr. Andrea Šeredová
 sociální pracovnice

klienti komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou se aktivně zapojili 
do národní potravinové sbírky

I v říjnu a v listopadu nás navštívili naši psí kamarádi z canis-

terapeutického sdružení Kamarád a konaly se u naše pravidelné 
Kavárničky.

Ve čtvrtek 18. 10. se u nás konala další přednáška v rámci Uni-
verzity slunečního věku na téma „100 let hudby“ v podání Jiřiny 
Roženské a Jany Šimkové. Oběma pracovnicím Městské knihovny 
touto cestou děkujeme za jejich zajímavou přednášku.

V úterý 23. 10. jsme byli pozváni do Domova pro seniory Reyn-

kova v Havl. Brodě na soutěž Umím, umíš, umíme. Tato soutěž 
byla zaměřena na zpěv či dramatické představení buď v katego-

rii jednotlivec, nebo skupina. My jsme se této soutěže zúčastnili 
jako skupina a zpívali jsme písně, které byly oblíbené či populární 
v uplynulých 100 letech. Naše klienty doprovázel na kytaru náš 
pracovník Honza Hubáček a svým zpěvem klienty podpořila 
pracovnice pí. Kateřina Sedláčková. Obsadili jsme krásné 3. mís-

to. Domů jsme se vraceli s pohárem a drobnými cenami a hlavně 
s pocitem dobře stráveného odpoledne.

Ve středu 24. 10. jsme měli Bramborové odpoledne, kdy jsme si 
pekli a vařili různé dobroty z brambor.

V pátek 26. 10. jsme v našem domově vyráběli věnce a různé 
aranže na blížící se svátek Památky zesnulých.

V pondělí 31. 10. jsme ještě v rámci oslav 100 let republiky uspo-

řádali v našem domově vaření a pečení českých jídel. Během dne 
jsme si upekli chleba, udělali tvarůžkovou pomazánku, vývar 
s játrovými knedlíčky, provoněli jsme domov smažením kuřecích 
řízků, ke kterým samozřejmě nechyběl bramborový salát. Sladkou 
tečkou byl jablečný štrúdl se šlehačkou.

V úterý 6. 11. se u nás opět konal pro naše klienty Bazar oblečení.
Ve středu 7. 11. si pro naše klienty paní Jiřina Roženská připra-

vila paměťový kvíz, kde jsme si vyzkoušeli naše znalosti o České 
republice.

V pondělí 12. 11. jsme si připomněli svátek sv. Martina. Upekli 
jsme si svatomartinské rohlíky a ochutnali Svatomartinské víno.

Již teď se pilně připravujeme na akci, kterou každoročně pořádá 
město Světlá n. S. Jedná se o akci A možná přijde i Mikuláš… Na 
této akci naleznete stánek s výrobky našich klientů. Již teď se tě-

šíme 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-

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
Foto: Kateřina Sedláčková

Z domova pro seniory

Klienti Domova Háj vás srdečně zvou na podzimní prodejní akce. Jejich činnost můžete podpořit ve středu 5. prosince u na-
šeho stánku před budovou Informačního centra ve Světlé nad Sázavou v rámci Mikulášského dne.

V dalším týdnu pořádáme tradiční vánoční jarmark, a to ve čtvrtek 13. 12. a v pátek 14. 12. 2018 v budově bývalého Městské-
ho úřadu, na Husově náměstí 16 v Ledči nad Sázavou. Těšíme se na setkání s vámi.
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

11. ledna od 19 hod. v kinosále 

Úsměvy smutných mužů
Drama/Komedie, Česko, 2018, 92 min

Úsměvy smutných mužů při-
blíží příběhy úspěšných chlapů, 
kteří se přes dno lahve dosta-
li na samotné dno života. Na 
dno, odkud vede už jen cesta 
vzhůru. Na válečné stezce 
s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentan-
ta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana. 
Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že je vyslancem 
z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay 
pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou 
nevlastní dcerou až příliš daleko. Všichni z  různých důvodů 
chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám doma, jiný jako 
tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném 
režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo opojnému alko-
holu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti ven. 
Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit 
alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 17. 12. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.  
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny  
před začátkem promítání v pokladně kina.

31. ledna 2019 od 19 hod. v divadelním sále

kollárovci
Kapela Kollárovci je originál-
ním uskupením mladých, ta-
lentovaných hudebníků, které 
můžete znát také z  TV Šlágr. 
Svým hudebním uměním baví 
a rozveselují již mnoho let po-
sluchače doma i za hranicemi 
Slovenska. Jejich živá hudba, 
temperamentní zpěv a humor-
né slovo vytvářejí nezapome-
nutelnou atmosféru, která vykouzlí na vaší tváři úsměv, nad-
šení a dobrou náladu. Na trhu úspěšně působí již od roku 1997 
a svým goralským temperamentem si získávají přízeň u mnoha 
fanoušků. Nosným pilířem jejich repertoáru je slovenská lidová 
píseň, která díky Kollárovcům dostává nový šat příjemný i pro 
ty, kteří tento žánr nikdy nevyhledávali. V jejich podání si mů-
žete také poslechnout vlastní skladby z jejich autorské dílny.

Seskupení kapely tvoří šest členů, z toho tři jsou bratři Kollá-
rovci. Pestré je i nástrojové obsazení: housle, kontrabas, sop-
rán a alt saxofon, cimbál, akordeon, bicí nástroje. 

Vstupné: 380 a 340 Kč.

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz  
a také na www.ticketstream.cz.

Světlá nad Sázavou  
8. 1. 2019 v 19:00

Zpěvák, skladatel a  herec 
Václav Noid Bárta s  jedineč-
ným hlasem a  obklopen vý-
tečnými hudebníky v  dyna-
mické koncertní show, která 
osciluje s rockem a potvrzuje 
jeho nezaměnitelnou pozici 
v  současné domácí pop mu-
sic. Nabídne nejen skladby 
z CD „Jedinej krok“, které je 
z  drtivé většiny autorským 
počinem, ale i skladby z před-
chozího CD „Václav Noid Bár-
ta“.

Jako host ho na tomto kon-
certě doprovodí dětský pě-
vecký sbor ZUŠ Světlá nad 
Sázavou.

Předprodej vstupenek:  
Trafika Šrámek 
Rezervace: 605 035 634

novoroční koncert  
václav noid Bárta a hosté
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vánoční koledy se budou zpívat 
ve Světlé již pošesté

Světlá nad Sázavou se již může počítat mezi tradiční účast-
níky populárního celorepublikového projektu Česko zpívá 
koledy. Ve středu 12. prosince to bude osmý ročník a ve 
Světlé se budou koledy zpívat před radnicí již pošesté. 
Však také od poloviny listopadu svítí hvězdička na mapě 
České republiky mezi registrovanými místy, kde se budou 
koledy zpívat, také u města Světlá nad Sázavou. Tak jako 
v minulých letech se organizace ujaly ZŠ Komenského ul. 
a dětský folklorní soubor Škubánek. Snahou organizátorů 
je vytvořit co největší pěvecký sbor zpívající koledy, které 
patří k  našim vánočním svátkům. Proto zvou širokou ve-
řejnost: „Přijďte si s  námi zazpívat krásné vánoční koledy 
a nasát neopakovatelnou atmosféru Vánoc.“

Text a foto: jiv

17



18



nabídka čtení na vánoce

Beletrie
Geraldine Brooksová:
Stvořitelé a spasitelé
– Poté, co mladá australská restaurátorka objeví v troskách 

zničeného Sarajeva iluminovaný židovský rukopis, začíná 
odkrývání starého tajemství. Příběh, inspirovaný skuteč-

nými okolnostmi spojenými s nalezením tzv. Sarajevské 
hagady, zavede čtenáře do středověkého Španělska, Bená-

tek inkviziční éry, Vídně přelomu století až po Sarajevo 
obsazené nacisty.

Jenny Colganová:
Pojízdný krámek snů
– Nina ze všeho nejvíc na světě miluje knihy a umí pro kaž-

dého najít tu nejvhodnější. Jenže knihovna, kde pracuje, je 
zrušena a introvertní děvče se najednou ocitá tváří v tvář 
realitě. Jak to udělat, aby mohla dělat práci svých snů a na-

šla při tom i sama sebe?

Ivanka Devátá:
Kde spí lufťáci
– Veselé vzpomínky známé české herečky a spisovatelky na 

vzácné chvíle, kdy člověk unikne z každodenního shonu 
a vyrazí s rodinou, přáteli nebo kolegy na výlet či dovole-

nou do přírody.

Zdenka Hamerová:
Bílá tma
– Markéta, které nikdo neřekne jinak než Rita, se dostala do 

velkých nesnází. Rozvedená a bez prostředků se s dětmi 
musela vrátit do rodného městečka, kde začala pracovat 
jako sestra v nedalekém domově pro seniory. Podle její ka-

marádky Lídy tam ale není všechno v pořádku. Jenže než 
Ritě prozradí svá zjištění, je nalezena mrtvá. Dům, kde 
teď Rita s dětmi bydlí, je v podstatě na samotě. Přesto se 
tam mrazivou nocí ozývá dětský pláč.

Lenka Chalupová:
Liščí tanec
– K osmdesátým narozeninám si bývalá učitelka Hermína 

Foretová přála jediné: strávit se syny a dcerou týden v há-

jence pod svatým Hostýnem, kam s nimi jezdila v čase je-

jich dětství. Jenže právě tam se všem oživí vzpomínky na 
tragédii, při níž rodina přišla o svého nejmladšího člena 

– pětiletého Prokopa.

Ellen Keithová:
Holanďanka
– Uprostřed druhé světové války, v roce 1943, zatýkají na-

cisté v Amsterdamu příslušníky odboje. Marijke de Gra-

af a její manžel jsou deportováni každý do jiného kon-

centračního tábora v Německu. Tam Marijke dostane na 
vybranou: buď zemře hlady a vysílením při těžké práci, 
nebo se dobrovolně přihlásí do nevěstince a možná se jí 
naskytne šance přežít a najít manžela. Román nabízí za-

myšlení nad tím, co všechno jsou lidé schopní udělat, aby 
si za extrémních podmínek zachovali život, a napovídá, 
že hranice mezi dobrem a zlem není tak zřetelná, jak si 
myslíme.

Sarah Vaughanová:
Anatomie skandálu
– Sophiin manžel James je milující otec, pohledný muž a ve-

řejně známá osobnost. A přesto je obviněn z hrozného zloči-
nu. Sophie je přesvědčena, že je nevinný, a zoufale se snaží 
zachránit svoji rodinu.

Naučná literatura
Helena Arendtová:
Dárky z přírody
– 100 nápadů tvoření s dětmi – V přírodě se skrývá spousta 

pokladů, z nichž lze vytvořit originální a jedinečné dárky. 
Z okvětních lístků se mohou stát čaje nebo girlandy, z vět-
viček rámečky na obrázky a díla k zavěšení, z kamenů fi-

gurky a z bobulí marmelády. 100 dárků z přírody, které 
představuje tato plnobarevná a neobyčejně krásná kniha, 
lze všechny vyrobit prostřednictvím jednoduchých pomů-

cek a bez problémů to zvládnou i děti – v některých přípa-

dech za přítomnosti dospělých.

Jaromír Míra Červenka:
Barevné rozcestníky
– netradiční toulky současnou Asií – Nový, fotografiemi bo-

hatě vybavený cestopis novináře J. M. Červenky zavádí čte-

náře do čtyř netypických lokalit, které dosud zůstávají stra-

nou turistického ruchu: zapovězený Írán, obří a liduprázdná 
Sundarbanská delta, říše Lo Manthang skrytá za hradbou 
Himálaje či moderní, překotně se rozvíjející Vietnam.

Knihy pro děti a mládež
Miroslav Adamec:
To dáme, dědo!
– přiměřeně nevýchovné příběhy – Martin má mámu a tátu, 

kteří jej především vychovávají, a pak má hodnou babič-

ku a dědu Nej-dědu, vynalézavého domácího kutila s duší 
malého kluka. Děda svého vnoučka také vychovává, ale 
svým originálním způsobem. Ve třech příbězích se čtenáři 
dozvědí, že pro zdravý vývoj dítěte je nejlepší, když si vše 
vyzkouší co nejdříve. A tak Martin pozná, jaké to je se po-

řádně spálit, zkoušet lítat a co to znamená oko za oko, zub 
za zub. Takže o Martinovu výchovu už je postaráno a ještě 
si přitom s dědou užijí plno legrace i napětí.

David Laňka:
O Ježíškovi
– Příběh o osmiletém Ježíškovi, který s rodiči Marií a Jose-

fem najde útočiště po útěku z Jeruzaléma v české vesnič-

ce. Potkávají zde zlého statkáře, ale Ježíšek, chlapec nada-

ný mimořádnými schopnostmi, dokáže přemoci zlo, hněv 
a spolu se svými přáteli pomáhá tam, kde je potřeba.

Alison Gervaisová:
Jen 27 dnů
– První kniha série Jen 27 dnů. Toho kluka znala Hadley jen 

od vidění. Co ho vedlo k tomu, že si sáhl na život? Když 
nad tím během Archerova pohřbu přemýšlí, přistoupí k ní 
neznámý cizinec v černém. Nabídne jí, že ji vrátí o dvacet 
sedm dnů nazpět, aby mohla přijít na to, co se stalo.

Eva Kodýmová
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Co váS ZaJíMá

Zámecký park, jehož vlastníkem je město Světlá n. S., se po 
dvou letech dočkal další sochy. K soše čerta, která byla odha-

lena u Čertova mostu před dvěma roky, přibyla socha anděla 
u Andělského můstku u Dolního rybníku. Dvoumetrová ko-

vová plastika byla slavnostně odhalena ve středu 14. listopadu. 
Vytvořil ji student uměleckého kovářství Uměleckoprůmyslo-

vé akademie Světlá n. S. Václav Trpišovský za pomoci svých 

Zámecký park má sochu anděla

Rok pomalu končí, začal nám čas adventní. Nastalo období, 
kdy mnozí z nás hodnotí uplynulý rok, zamýšlejí se nad tím, 
jak ho prožili, co vykonali dobrého a co se jim naopak nepo-

vedlo. Je to období klidu a pohody, rozjímání, očekávání.
V dnešní době je to ale spíš období ruchu a shonu, nákupní 

horečky, úklidového šílenství. Nějak jsme zapomněli na pů-

vodní křesťanské myšlenky a tradice. Zvítězil „Bůh konzumu 
a komerce“. Zabydlují se tu importované atributy, Ježíšek svá-

dí tvrdý boj, dá-li se to tak říct, se Santa Clausem. Jen málo 
z nás se tím nenechá převálcovat.

Ačkoli některé nové tradice nejsou nijak na škodu, ba pří-
mo obohacují naše původní pojetí Vánoc, například adventní 
věnec. Kdyby křesťanství nebylo přístupno novým věcem, no-

vým formám, přirovnalo by se tak k islámu, který vše nové 
absolutně zatracuje a uznává jenom tradice z dob jeho vzniku, 
zabetonované ve středověku. V tom je křesťanství nekonečně 
pokrokovější a osvícenější.

Další z novodobých tradic, které se u nás rozšířily v mimo-

řádné míře, jsou vánoční pohádky. My jsme vůbec národ, který 
pohádky miluje a nedá na ně dopustit. O Vánocích prostě ne-

smějí v televizi chybět a zdaleka je nesledují jenom děti. Mít 
o vánočních svátcích jako hlavní večerní program pohádku, to 
je asi rarita, která se nikde jinde nevyskytuje. V pohádkách, jak 
jistě víme, vítězí dobro nad zlem, všechna protivenství a příkoří 
jsou nakonec napravena a děti mohou klidně spát. Na rozdíl od 
skutečného života, kde dobro a poctivost málokdy vítězí. Proto 
máme pohádky tak rádi. Že alespoň na chvíli zapomeneme na 
tvrdou realitu a můžeme se utěšit krásným snem. Jistě, pak se 
vrátíme do skutečnosti, ale to už je život a my s tím počítáme.

Chrabrý rytíř vysvobodí krásnou princeznu z moci draka, 
princ polibkem zbaví milovanou dívku kouzla zlé čarodějnice. 
V pohádkách téměř vždy figuruje také láska, která bývá napl-
něna, takže se hlavní protagonisté vezmou a jestli neumřeli, 
žijí tam dodnes.

neberte nám princezny

spolužáků a učitelů. Při 
slavnostním odhalení mís-

tostarosta Josef Hnik při-
pomenul, že i tato socha je 
výsledkem spolupráce měs-

ta s uměleckoprůmyslovou 
akademií. Město na začát-
ku roku vyhlásilo soutěž na 
výtvarné ztvárnění sochy 
anděla, která najde místo 
v zámeckém parku u An-

dělského můstku. 
Výsledkem bylo několik 

návrhů, ty byly vystaveny 
ve vestibulu světelské rad-

nice a veřejnost měla mož-

nost hlasovat pro nejhezčí 
návrh. Z toho hlasování 
vyšel vítězně právě návrh 
Václava Trpišovského. Ko-

vový anděl stojí na žulo-

vém soklu, který zhotovili 
kameníci firmy Granit Lip-

nice, s. r. o. „Věříme, že se 
tento anděl  stane  krásným doplňkem parku a  nebude  terčem 
vandalů,  tak  jako pískovcový čert,  kterému někdo urazil prst. 
Vždyť  park  užívají  k  rekreaci  a  procházkám  nejen  obyvatelé 
města.“ To byla slova místostarosty města Josefa Hnika na zá-

věr slavnostního odhalení sochy.

 Text a foto: jiv

Nově instalovaná kovová 
plastika anděla u Andělského 
můstku v zámeckém parku 

Okamžik po odhalení sochy. První zleva přihlíží ředitel 
Uměleckoprůmyslové akademie Martin Kubín a místostarosta 
Josef Hnik děkuje za vytvoření sochy Václavu Trpišovskému
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Výstavba nákupního centra v Zámecké ulici, které budou 
tvořit tři objekty a parkoviště přibližně pro 60 automobilů, po-

kračuje rychlým tempem. V době uzávěrky vánočního čísla 
Světelského zpravodaje dokončovala stavební firma opláštění 
konstrukce skeletu prodejny BILLA a připravovala poklád-

ku ležaté kanalizace. V areálu by vedle Billy měl být obchod 

KIK, dále prodejny obuvi, květin a tabáku. Zástupce investora, 
kterým je FUERTES SVĚTLÁ, s. r. o. Brno, Ing. Pavel Srba 
poskytl informaci o otevření obchodů. Všechny by měly být 
otevřeny současně v prvním pololetí 2019.

Text a foto: jiv

Světelští zákazníci by si měli nakoupit v Bille v prvním pololetí 2019

Majestátně vyhlíží 6 metrů vysoká konstrukce skeletu 

objektu prodejny KIK
V době uzávěrky vánočního čísla SZ stavbaři dokončovali 

opláštění objektu Billy

V posledních letech jsou členové lyžařského spolku Kadlečák 
odkázáni na mrazivé počasí, aby mohli sjezdovku zasněžit umě-

lým sněhem. Bylo tomu tak i v předcházející sezoně, která byla 
v lyžařském areálu na Kadlečáku osumatřicátou. Po několika mar-
ných pokusech nasněžit dostatek sněhu vyšel až ten v únoru letoš-

ního roku, lyžovalo se od 9. února do 10. března. Bývalo zvykem, 
že provozovatelé lyžařského vleku a sjezdovky přišli každoročně 
s nějakou novinkou. Předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaro-

slav Kaiser před nadcházející sezonou podal informace. „S ohle-

dem na tíživou finanční situaci žádnou novinku pro lyžaře nechys-
táme, ale na sezonu jsme připraveni. Nechali jsme povést strojní 
a elektro revize na vleku, sjezdovku jsme před zimou posekali. Pro 
umělé  zasněžování  budeme  i  nyní  přečerpávat  vodu  do  nádrže, 
kterou  jsme v  loňském roce vybudovali. Pokud nebude dostatek 
přírodního sněhu, budeme čekat na příznivé mrazivé počasí, aby-

chom mohli spustit sněhová děla.“
  Text a foto: jiv

na kadlečáku čekají na sníh a mrazy

Úterý 20. listopadu 2018. První letošní sníh  
na Kadlečáku měl jepičí život

Tak to prostě mezi lidmi chodí a pohádky přece vymysleli 
lidé, nemůže to v nich být jinak.

Bohužel z Ameriky a z Bruselu k nám míří vážně myšle-

né útoky na samou podstatu pohádek. Princezny nesmí být 
princeznami, nesmí čekat, až je vysvobodí chrabrý princ. Je 
to genderově nevyvážené a přináší to stereotypy, které jsou 
špatné. Přidělují každému jeho místo a přinášejí dětem špatný 
příklad.

Člověk nechce věřit vlastním očím a uším. Novodobí blázni 
se stavějí proti přírodě, chtějí měnit to, co je nezpochybnitel-
né. Ženy přece nikdy nebudou tak silné a neohrožené, alespoň 

v drtivé většině. A muži zase nikdy nemohou být tak křehcí 
a citliví. Každý má přírodou daný svůj úkol a na tom se nedá 
nic změnit. Ano, existují výjimky, ale jenom proto, aby potvr-
zovaly pravidlo.

Nic se totiž nemá přehánět. Je dobře, že dnešní ženy si vy-

mohly všechna možná práva, ale nikdy nebudou, ani nemohou 
být stejné jako muži. A je nesmyslné, aby se kvůli tomu niči-
ly nádherné pohádky, ty příběhy, plné kouzla a poetiky, které 
nás z reality alespoň na chvíli přenesou do říše fantazie, krásy 
a dobra. Vždyť od toho tu přece jsou.

Eva Kodýmová
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Adventní věnec již tradičně patří k vánoční výzdobě našich 
domácností, často bývá součástí slavnostně vyzdobeného sto-

lu, objevuje se též na vchodových dveřích. Internetová encyk-

lopedie Wikipedie o tomto předmětu píše: „Adventní  věnec  je 
v  západních  křesťanských  církvích  pomůcka  k  symbolickému 
odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Ob-

vykle má podobu  věnce  z  jehličnatých  větví  se  čtyřmi  svícemi. 
Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být 
i více, v závislosti na zvyklostech a trendech, mohou být různě 
vysoké,  různých barev. Klasické  adventní  věnce  se  zavěšovaly 
na stuhách, od počátku 21.  století  je nahrazují věnce, které se 

adventní věnec

Byť v posledních letech se tradiční vánoční pohlednice snaží 
být vytlačovány maily a sms zprávami, stále je pro mnoho lidí 
potěšující otevřít poštovní schránku a najít v ní vánoční po-

hlednici. Stejně jako se stala symbolem českých Vánoc Česká 

mše vánoční Jakuba Jana Ryby, patří k českým Vánocům ob-

rázky Josefa Lady, které dokážou navodit tu správnou vánoční 
pohodovou atmosféru. Ale Ladovy obrázky nevznikaly jako 
vánoční či velikonoční pohlednice. Jak to bylo, to pro Světelský 
zpravodaj vysvětlil dědic autorských práv Josefa Lady, malí-
řův vnuk Mgr. Josef Lada, který zdědil po dědečkovi i jméno 
Josef: „Josef  Lada  určitě  nemaloval  přesně  řečeno  „vánoční 
pohlednice“, to, že vycházely a vychází jeho díla na pohledni-
cích, v kalendářích atd., je předmětem trhu. Lada maloval svá 
díla na objednávku různých institucí, periodik, pro soukromé 
sběratele a pochopitelně některá i pro sebe. Proto je jeho dílo, 
i ilustrační, zastoupeno po celé naší republice v muzeích, gale-

riích a soukromých sbírkách. Logicky vzato, pokud namaloval 
nějaký  obraz  například  ve  40.  letech,  nemohl  tušit,  že  někdy 
vyjde tiskem na pohlednici. V současné době eviduji vydaných 
105 vánočních /zimních/ pohlednic s díly Josefa Lady, což jistě 
nemusí být zcela přesné číslo.“ Pouze pro vánoční číslo Světel-
ského zpravodaje 2018 zapůjčil vnuk slavného malíře obrázek 
namalovaný Josefem Ladou v roce 1933, který později vyšel též 
v podobě pohlednice.

Text: jiv

vánoční pohlednice Josefa lady

I letos před Vánocemi budou skauti roz-

vážet Betlémské světlo vlaky Českých drah 
po celé republice, ale nepřivezou ho z Vídně, 
kde se v posledních letech pravidelně konala 
ve vybraném kostele ekumenická bohosluž-

ba, při které převzali skauti z celé Evropy 
vzácný plamínek přivezený z Ježíšova rodiště Betléma. Třiatři-
cátý ročník Betlémského světla se vrátí tam, kde akce s obdaro-

váváním světlem v roce 1986 započala, do Lince. Tenkrát se mezi 
pracovníky rakouského rozhlasu v Linci zrodila myšlenka, jak 
poděkovat ochotným štědrým dárcům, kteří se rozhodli podpořit 
sbírku určenou dětem se zrakovým handicapem. Zrodil se ná-

pad obdarovat světlem dovezeným z Betléma. Letošní předávání 
světla se uskuteční při slavnostní ekumenické bohoslužbě v li-
necké katedrále Mariendom v sobotu 15. prosince, odkud ho týž 
den přivezou skauti do Českých Budějovic a Brna a následující 
den v neděli 16. prosince ho rozvezou vlaky ČD po České repub-

lice. Do Světlé n. S. přiveze vzácný plamínek, spojující všech-

ny lidi dobré vůle, rychlík 
č. R 988 Vysočina Brno – 
Praha hl. v 8:14 hod. Bude 
hořet v provozní místnosti 
železniční stanice ČD, aby 
si ho zájemci mohli připálit 
a odnést do svých domovů. 
Plamínek z Betléma se 
stává neotřelým dárkem, 
kterým můžeme obdarovat 
své přátele a známé. Kaž-

doročně stoupá počet těch, 
kterým ten plamínek hoří 
na slavnostně vyzdobeném 
štědrovečerním stolu jako 
symbol přátelství, naděje 
a míru.

Text a foto: jiv

Betlémské světlo trochu jinak

kladou  přímo  na  svátečně 
upravený stůl.“ A co znamená 
to slovo Advent? Jeho původ je 
v latině: adventus – znamená 
příchod. Advent je období čtyř 
neděl před vánočními svátky, 
podle liturgického slovníku to 
je doba radostného očekávání 
příchodu Spasitele, doba rozjí-
mání a dobročinnosti. 

Text a foto: jiv
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V sobotu 5. ledna 2019 tři králové vyrazí do ulic našeho měs-

ta, aby domácnostem v novém roce popřáli hodně zdraví a štěstí 
a zároveň je požádali o příspěvek na pomoc lidem v nouzi žijícím 
v regionu. A stejně jako v letech minulých i tentokrát havlíčkob-

rodská Charita už ví, jak vybrané peníze na svém území využije. 
„Hlavní oblasti, které nás v současné době nejvíce tíží a s kterými 
nám darované finanční prostředky v rámci Tříkrálové sbírky mo-

hou pomoci, jsou dvě. Za prvé potřebujeme zainvestovat do rozvo-

je takzvané charitní záchranné sítě. Na tomto projektu pracujeme 
v  koordinaci  s dalšími Charitami  v Kraji Vysočina. Stručně  lze 
říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby 
jim neumí pomoci, můžeme na  základě přesně daných pravidel 
poskytnout například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení 
domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným 
sociálním  poradenstvím  a  podporou  v  řešení  jejich  problémů,“ 
nastínila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Ing. Kateřina 
Svobodová.

Druhým důležitým záměrem využití výtěžku Tříkrálové sbírky 
2019 je nákup devítimístného svozového auta pro klienty ledečské 
Sociálně terapeutické dílny. „Koupě  takového vozidla  za peníze 
z našeho  rozpočtu  je nereálná. Náklady  šplhají  k až osmi  stům 
tisícům  korun. Díky  svozu mají  klienti  v  podstatě  bezproblémo-

vou možnost využívat sociální služby, která pomáhá právě lidem 

s  hendikepem  především  udržovat  a  rozvíjet  jejich  dovednosti 
a schopnosti včetně pracovních návyků. Tříkrálová sbírka je pro 
nás jednou z mála šancí, jak větší část peněz na nové svozové vozi-
dlo získat. Pokud by se našel někdo, kdo by měl možnost na nákup 
devítimístného auta přispět, budeme skutečně rádi, pokud se nám 
ozve,“ požádala Kateřina Svobodová.

Díky rekordnímu výtěžku loňské Tříkrálové sbírky 2018 ve 
výši 2 360 880 korun mohla Oblastní charita Havlíčkův Brod za 
výrazného přispění dotace z Evropské unie nakoupit celkem šest-
náct nových, pětimístných aut do terénních sociálních služeb. Tato 
vozidla potřebují pracovníci, kteří poskytují péči lidem v jejich 
domácím prostředí. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou 
službu a Centrum osobní asistence pomáhající seniorům a lidem 
s hendikepem, dále o Šipku – sociálně aktivizační službu pro ro-

diny s dětmi, Středisko rané péče dojíždějící do rodin s dítětem 
s postižením či po komplikovaném porodu nebo o Domácí hospi-
covou péči určenou pro ty, kteří si přejí umřít doma mezi svými 
blízkými. Terénní péče pomáhá jak samotným klientům, kteří si 
nepřejí opustit domov, pokud to jejich zdravotní stav nevyžaduje, 
tak i jejich rodinným příslušníkům, kteří vědí, že se jejich blízké-

mu dostává kvalifikované péče v době, kdy oni sami musí napří-
klad do zaměstnání.

Jana Ptáčníková, koordinátor sbírky Světlá nad Sázavou

tříkrálová sbírka
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SPort

Změna ordinační doby

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Alena Šimková. Upozorňujeme na změnu ordinačních hodin platnou od 1. 1. 2019:

Po 6.30–11.30 12.45–13.45 Dolní Město 
Út 7.00–11.30 
St 7.00–11.30 12.30–18.00 poradna, prevence 

Čt 7.00–11.30 
Pá 6.30–11.30

Provozní doba: 30 minut před začátkem ordinačních hodin.

www.detskylekar-svetla.cz

Je to asi nespravedlivé, ale všeobecně se úspěšnost sportov-

ních oddílů posuzuje výsledky a umístěním A mužstva toho 
kterého sportu. „A“ mužstvo světelských fotbalistů neproží-
vá nejrůžovější časy. Po třinácti utkáních podzimní poloviny 
I.A třídy Vysočiny skončili fotbalisté FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou až na osmém místě čtrnáctičlenné tabulky se ziskem 
17 bodů, když vyhráli pět zápasů, dvakrát hráli nerozhodně 
a šest utkání prohráli. Před rokem, tedy po podzimu 2017, byl 
tým Světlé s třiceti body na vedoucím místě tabulky I.A třídy 
s nadějí na postup do krajského přeboru. To bylo ještě pod ve-

dením trenérské dvojice Patrik Cenek, Jindřich Adamec. Potom 
však došlo na trenérském postu A týmu ke změně, oba trenéry 
nahradil nový muž Jan Holík a nakonec z toho bylo v sezoně 
2016/2017 konečné 6. místo. Přitom mužstvu rozhodně nechybí 
střelci, vždyť hned čtveřice fotbalistů má na svém kontě šest 
vstřelených branek. Těmi podzimními střelci týmu byli David 
Valenta, Miroslav Křikava, Lukáš Sobek a Jaromír Pešek. Ale 
světelský fotbal není pouze A mužstvo. Znamenitě si v okres-

ním přeboru vede světelská rezerva. B tým Světlé je po podzi-

mu na druhém místě tabulky se ziskem 28 bodů, pouhý bod za 
vedoucím SK Kožlí. Světelští se mohou chlubit úctyhodným 
počtem 50 vstřelených branek, když střelcem mužstva byl Lu-

káš Dibelka s osmnácti trefami. Dorost Světlé hraje krajský 
přebor Vysočiny a po podzimu je družstvo na šestém místě se 
ziskem 16 bodů s vyrovnaným počtem pěti prohraných a vyhra-

ných utkání a jedním nerozhodným výsledkem. Z dvaačtyřice-

ti vstřelených branek jich dal nejvíce Filip Uhlíř, bylo jich 12. 
Starší žáci Světlé jsou účastníky I. třídy Vysočiny a z dvanácti 
týmů soutěže jsou po podzimu na 3. místě se ziskem 27 bodů, 9 
utkání vyhráli a pouze dvakrát prohráli. Jejich brankové skóre 
po dvanácti utkáních je 70:19, střelcem týmu byl na podzim Jan 
Rumanovský s 15 brankami. Na čele tabulky jsou starší žáci 
Tatranu Ždírec nad Doubravou s třiceti body. I mladší žáci FK 
Bohemia Světlá nad Sázavou hrají v I. třídě Kraje Vysočina. 
Po podzimu přezimují na pěkném 2. místě tabulky se ziskem 
26 bodů za osm vítězství, dvě remízy a pouze jednu prohru. 
V jedenácti podzimních zápasech nastříleli soupeřům 56 gólů, 
nejúspěšnějšími kanonýry byli Viktor Pešek z dvaceti zásahy 
a František Vodička se trefil osmnáckrát. 

Podzimní bilance světelského fotbalu by nebyla úplná, kdyby 
chyběla informace o fotbale žen.

V letošním roce bylo ve Světlé nad Sázavou založeno druž-

stvo ženského fotbalu, které bylo zařazeno do 2. ligy doros-

tenek Čechy. Soupeřky světelských děvčat byly převážně 
z mnohem větších fotbalových klubů: FC Slovan Liberec, ABC 
Braník Praha, MFK Trutnov, FK Teplice, FK Dukla Praha B, 
DFK Bohemians 1905, FK Ústí n. Labem a TJ Sokol Třebeš 
Hradec Králové. Každé začátky jsou těžké, to poznaly i svě-

telské fotbalové amazonky. Z osmi podzimních utkání pouze 
jednou okusily radost z vítězství, když prvním historickým ví-
tězstvím byla výhra v druhém kole soutěže na domácím hřišti 
nad dívkami FK Ústí nad Labem 9:2. V tomto utkání se o devět 
branek podělily: Štěpánka Frolíková 3, Natálie Bezoušková 2 
a po jedné brance Veronika Císařová, Dana Pejcharová, Natálie 
Laňková a Nikola Landáková. Družstvo Světlé je s jedinou vý-

hrou na předposledním osmém místě tabulky právě před děv-

čaty z Ústí. Na čele tabulky jsou dorostenky TJ Sokol Třebeš 
Hradec Králové. 

Text a foto: jiv

Podzim fotbalistů Fk Bohemia Světlá nad Sázavou

Na snímku je první zprava David Valenta. Ač je s třiačtyřiceti 
roky nejstarším hráčem A mužstva, je stále se svojí 

pracovitostí nepostradatelnou součástí týmu a vzorem pro 
všechny mladší spoluhráče
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▶

Pohár starosty města v moderních šipkách

V ročníku 2018/2019 máme v soutěžích KP mladší žákyně pod 
vedením trenérů Jardy Hrocha a Zdeňka Čermáka. Dále starší žá-

kyně a kadetky pod vedením trenérky Jarky Holoubkové. Příprav-

ku pod DDM vede Irena Kořínková.
V KP starších žákyň je 12 družstev, v základní části soutěže 

odehrajeme s každým družstvem dvě utkání. Nadstavba bude 
formou třech turnajů pro družstva 1–3, 4–6 atd. Nyní máme 
odehraných 8 zápasů s 6 výhrami a 2 porážkami. Cílem je bo-

jovat o přední umístění. V družstvu nastupují: Benešová Alenka, 
Dejmalová Verča, Dibelková Terezka, Matějková Nela, Pecová 
Kristýna, Rezková Andrejka, Tvrdá Nikola, Vavrochová Alice, 
Vojtěchová Klára. 

V KP kadetek je 6 družstev, s každým družstvem odehraje-

me v sezoně 4 utkání, z toho vždy 2 v domácím prostředí. Za-

tím máme odehráno 6 zápasů, do konce listopadu nás ještě čeká 
dvojzápas s Náměští n. O. Z odehraných zápasů těší dvě výhry 
nad Žďárem n.S., který má ambice postoupit do 1. ligy. Základ 
družstva tvoří hráčky, které si v minulé sezoně vyzkoušely 1. ligu 
kadetek. Tuto soutěž se nám bohužel nepodařilo udržet. O to více 
si děvčata užívají KP a na výkonech je to znát. V družstvu nastu-

pují: Boudníková Jana, Buňatová Verča, Dvořáková Dáša, Cha-

loupková Anežka, Jiříková Eliška, Pecová Kristýna (ještě hostu-

je v 1. lize v Havl. Brodě), Válová Štěpánka, Vellinga Nathalie, 

vypomáhají Benešová Alenka, Dejmalová Verča a Vavrochová 
Alice ze žákyň.

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče b.

1. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., z. s. 6 5 0 0 1 16:5 524:432 15

2. TJ Žďár nad Sázavou, z. s. 6 4 0 0 2 13:7 467:420 12

3. TJ Sokol Bedřichov A 6 4 0 0 2 12:8 451:369 12

4. Volejbalový klub Třebíč 8 3 0 2 3 15:16 663:639 11

5. TJ Spartak Pelhřimov, z. s. 8 2 2 0 4 14:16 643:573 10

6. TJ Náměšť nad Oslavou, z. s. A 6 0 0 0 6 0:18 135:450 0

 V letošním roce máme možnost ze 14 kol ve starších žákyních 
doma odehrát 6 a využít tak domácího prostředí. V kadetkách 
budeme soupeřky hostit pětkrát. Přestože domovská tělocvična 
v ZŠ Lánecká doznala v posledních letech velkých změn k lepší-
mu, (nová podlaha, nové osvětlení a výměna oken, úprava WC), 
rozměry hřiště neodpovídají regulím. Není místo pro střídající 
hráče ani pro diváky. Proto se velice těšíme na novou sportovní 
halu, kde budeme mít především regulérní podmínky pro sou-

těžní utkání a i divákům budeme moci předvést něco ze svých 
dovedností. Poučena loňskou sezonou přeji všem hráčkám hlavně 
zdraví a radost ze hry.

Trenérka Jarka Holoubková

v říjnu odstartovala nová sezona pro světelský volejbal

St. žákyně: Pecová, Dejmalová, Dibelková, Benešová, 
Matějková, Vavrochová, Tvrdá, Vojtěchová

Kadetky Jiříková 5, Buňatová 11, Chaloupková 12,  
Dvořáková 4, Benešová 1, Vellinga 10, Válová 2, Boudníková 9

Rekordní počet turnajů
Letošní ročník tradičního šipkového turnaje Pohár starosty 

města Světlá nad Sázavou se poprvé ve své osmileté historii konal 
v místním Společenském domě v tanečním sále. A velkých „po-

prvé“ bylo více nebo vlastně všechno, jelikož se vždy hrály pouze 
základní 2 turnaje – jednotlivci a dvojice. 

Poprvé se během jedné akce uspořádalo a odehrálo rekordních 
osm turnajů (2 v pátek, 6 v sobotu). Poprvé se konal turnaj v Cric-

ketu, který byl prvním turnajem víkendu. Poprvé se hrál samostat-
ný turnaj žen. Poprvé se hrálo celodenní HI-SCORE, tři doprovod-

né turnaje atd..... 

Páteční turnaje ovládli světelští šipkaři
V zahřívacím turnaji Cricket zvítězil Ondřej Bareš (Melouni 

Světlá), který ve finále porazil dosud neporaženého Honzu Žáčka 

(Klobáci Ledeč) poměrem 4:1. Třetí skončil po skvělém výkonu 
Miloš Nevídal (Melouni Světlá). Nejlepší ženou se stala Lucie Ba-

rešová (Melouni Světlá) na celkovém 5. místě.
V doprovodném turnaji 301 MO se nejvíce dařilo Jaromíru 

Váňovi (Halůzáci Světlá), když musel, podobně jako v předchozím 
turnaji Ondra, ve finále dvakrát porazit vítěze pravé strany, v tom-

to případě Pepu Rezka (Melouni Světlá), což se mu také podařilo. 
Třetí místo vybojoval Ivo Rückl (Klobáci Ledeč) a nejlepší ženou 
byla Nikol Wolfová ze Světlé nad Sázavou.

Prémiová vítězství pro vítěze hlavních turnajů
Hlavní program Poháru starosty města začínal v sobotu v 11 ho-

din vyhlášením nejlepších hráčů předchozího dne z turnajů Cric-

ket a 301 MO. Poté následovaly turnaje jednotlivců mužů a žen. 
Do turnaje mužů se z původních 52 přihlášených prezentovalo 35 
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hráčů. Turnaj žen měl obsazení v podobě 9 hráček, z toho jed-

na zaslouží určitě pozornost. Svojí návštěvou nás poctila bývalá 
reprezentantka, několikanásobná Mistryně ČR a Evropy Dagmar 
Komorová. Většinu určitě potěšil fakt, že pro svůj návrat do světa 
šipek (po téměř roční pauze) upřednostnila tento turnaj před právě 
probíhajícím Mistrovstvím ČR. 

V turnaji mužů měl roli největšího favorita na vítězství, což také 
potvrdil, David Bártl z týmu Tajfun Darts Havlíčkův Brod. Ve fi-

nále se utkal s výborně hrajícím Štefanem Zsigou (Divoké Kachny 
Čakovice), který více jak polovinu turnaje odehrál v levé části pa-

vouka. Štefan dokonce první finálové utkání vyhrál 3:2 a uštědřil 
tak Davidovi první porážku. Nakonec se překvapení nekonalo 
a David turnaj dotáhl do vítězného konce. Na třetím místě se umís-

til domácí Josef Rezek.
Mezi ženami vládla Dáša Komorová (Kosako Konárovice), kte-

rá se stala první a jedinou vítězkou turnaje (z celkových 7) bez je-

diné porážky. Ve finále se utkala s jedním z největších překvapení 
turnaje Lucií Beranovou (D.C. Hornets Světlá). Ta musela po prv-

ní prohře v předkole s Lenkou Čermákovou (Melouni B Světlá) ab-

solvovat kompletní levou stranu pavouka, aby se opět přes Lenku, 
která tak skončila třetí, dostala do zaslouženého finále. Samotné 
finále nebylo úplně jednoznačné, ale zvítězila zkušenost a po vý-

sledku 3:1 tak mohla slavit Dáša Komorová.
Do turnaje dvojic se přihlásilo 19 párů, což stanovilo nový re-

kord turnaje. Zvítězili v něm Jan Žáček s Josefem Rezkem, kteří ve 
finále dvakrát porazili Pavla Práška s Pepou Málkem. Třetí skon-

čili Lukáš Daňo s Davidem Bártlem, když právě druhý jmenovaný 
musel bohužel ještě před koncem turnaje odjet. Nejlepší ženskou 
dvojicí se staly na konečném 4. místě Lucie Barešová s Dagmar 
Komorovou a nejlepším smíšeným párem pak manželé Vackovi 
na 7. místě.

Pro vítěze všech hlavních turnajů to byla zároveň premiérová 
vítězství v Poháru starosty města. Celkem v turnaji padlo pětkrát 
bingo. Jako první se to povedlo Lence Čermákové, poté třikrát Pe-

povi Málkovi a jednou Katce Vackové. Nejvyšší zavření předvedl 
David Bártl 118 bodů.

V doprovodném turnaji 301 MO zvítězil Honza Žáček (s dvo-

jicemi tak vyhrál 2 turnaje a odehrál dohromady 3 finále z cel-
kových 6). Ve finále porazil Pavla Práška (Melouni B Světlá) po 
výsledcích 0:2 a 2:0. Bronzovou medaili vybojoval Tomáš Pejchar 
(D.C. Hornets Světlá) a nejlepší ženou turnaje se stala Tereza Be-

ranová.

V „celodenním boji“ ve hře HI-SCORE rozhodl o celkovém ví-
tězství pouhý 1 bod. Vítězem se stal v úplně posledním možném 
pokusu pardubický hráč Martin Pošík (Na Palubě Pardubice), kte-

rý dokázal naházet 631 bodů za 7 kol. O již avizovaný bod méně 
hodil David Bártl a celkově třetí se umístil Jaromír Váňa s 571 bo-

dem. Celkem se u terče za 6 hodin vystřídalo opakovaně 25 hráčů.
Vítězem posledního měření sil, tentokrát ve hře 501 MO, se 

stal Ondřej Bareš, který celý šipkový víkend „otevřel“ vítězstvím 
v pátečním Cricketu. Ve finále dokázal porazit Václava Ulricha 
(D.C. Hornets Světlá) a symbolicky tak uzavřel letošní ročník. 
Třetí se umístil Tomáš Vacek (Klobáci Ledeč) a nejlepší ženou 
byla Kateřina Vacková.

Letošnímu ročníku velice pomohli partneři turnaje, bez kterých 
by se takový turnaj v těchto podmínkách těžko uspořádal. Každý 
účastník turnaje si odnesl minimálně 1 losovanou cenu a spousta 
dalších cen byla rozdána nejlepším hráčům všech turnajů a doplň-

kových soutěží. Velké poděkování tak patří těmto partnerům tur-
naje: hlavní partner turnaje město Světlá nad Sázavou, Pivní Bar 
Meloun, Bohemia Machine, s. r. o., H3 Stav Světlá n. S., Glasspo 
Pospíšil, Rebel Havlíčkův Brod, Dublin Bar Světlá n. S., Bufet 
U Havlů, Bowling Club Bar HB, Metropolitní, s. r. o., Pneuservis 
Novák, Autodoprava Adam Votřel, Dvořák TRANS, AC TECH-

NOLOGIES, s. r. o., Dobrý produkt Ovesná Lhota, Barvy-Laky 
Jana Holoubková, Bra3Kebab Světlá n. S., Hospůdka Pohoda Stvo-

řidla, LED Vysočina Jihlava, Pyramida Stvořidla, Petr Malinský 
Pohleď, Občerstvení Terasa Světlá n. S ., KyTICe za pronájem sálu 
a samozřejmě každý, který se alespoň malou měrou podílel na po-

řádání tohoto turnaje.
Osmé pokračování tohoto turnaje je za námi, pořadatelé ještě 

jednou moc děkují všem pomocníkům a (nejen) šipkovým nadšen-

cům, kteří se nebáli přidat ruku k dílu (hlavně při úklidu). Takže...
devátý ročník se připravuje a opět bude něco poprvé...

Ondřej Bareš

Nejlepší hráči turnaje mužů – nahoře Bareš, Málek, Pošík, 
dole Rezek, Bártl, Zsiga
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Radostné vyšlápnutí 
do roku 2019 přeje 

Klub českých turistů,
odbor Bohemia 

Světlá nad Sázavou

Přejeme Vám hodně 

krásných chvil prožitých 

v příjemné atmosféře 

Vánoc. V novém roce 

hodně radostných dnů, 

mnoho chuti do práce 

a pevné zdraví. 

Autoservis DoKo, s. r. o.

Nádražní 1176, 582 91  

Světlá nad Sázavou

www.autoservisdoko.webnode.cz

tel. 608 500 347

Ať jsou pro Vás Vánoční 

svátky radostné.

Ať se všechny Vaše 

touhy a přání stanou 

skutečností.

Ať pocit radosti naplní 

Vás i Vaši rodinu.

Přeje Pavlína Kotlíková

Kosmetický a masážní salon 

HARMONIE

www.kosmeticky-salon-

harmonie.webnode.cz
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Divadelní sál, Světlá n. S.

28. března 2019 od 19 hodin

Vstupenky na tyto akce je možné zakoupit jako vánoční dárek

Znáte z TV

Divadelní sál, Světlá n. S.

31. ledna 2019
od 18.30 hodin

Divadelní sál, Světlá n. S.

20. února 2019
od 19 hodin

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA UVÁDÍ KOMEDII

MICHAEL PARKER

Překlad: 
Režie: 
Výprava: Zbyněk Šimčišin
Kostýmy: 

Hrají:
Lukáš Vaculík
Adéla Gondíková
Martin Zounar
Alžbeta Stanková
Filip Tomsa
Mahulena Bočanová
Viktor Limr
Veronika Jeníková
Pavel Nečas
Olga Želenská
Zbyšek Pantůček

Pavla Vojáčková
Kristýna Kociánová
Hana Kusnjerová
Radka Pavlovčinová

ZAMILOVANÝ  SUKNIČKÁŘ
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www.divadlohata.cz

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA UVÁDÍ KOMEDII

MICHAEL PARKER

Překlad: Pavel Dominik
Režie: Roman Štolpa
Výprava: Zbyněk Šimčišin
Kostýmy: 

Hrají:
Lukáš Vaculík
Adéla Gondíková
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KOLLÁROVCI

Janek LEDECKÝ

ZAMILOVANÝ SUKNIčKÁř

KDES TO BYL(A) V NOCI?
Divadelní sál, Světlá n. S.

2. dubna 2019 
od 19 hodin

Vstupenky bude možné zakoupit jako vánoční dárek

JIří KOLBABA
diashow s cestovatelem a fotografem

Sedm divů Islandu

Divadelní sál, Světlá n. S.

25. dubna 2019 od 19 hodin

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