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Okénko 
vzpomínek

Okénko končí, můj archiv je takřka vyčerpán. Společně jsme se dva roky procházeli 
minulostí našeho města. Jsem rád, že většinově se líbilo, snažil jsem se připomenout vám 
čtenářům vše z pohledu rodáka i pamětníka. Mnohé již dnes neexistuje.... Věřím, že 
se najdou pokračovatelé, vždyť své archivy mají Honza Šafránek, Jarda Vála, Karel 
Coufal, Milan Štos i další. 
Přeji všem čtenářům SZ hezké Vánoce a hlavně zdraví v současnosti i budoucnosti.

Jaroslav Jenčík

I takto se na Sázavě hrával hokej

Krása zimy z Pěšinek

Začátky na původním zimním stadionkuZimní dominanta

Zimní Horní ulička

Zimní pohled z Horní uličky
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Úvodní slovo
Milí Světeláci, dámy a pánové,

právě nastává jedno z  nejhezčích období roku a  Vy držíte 
v ruce poslední letošní výtisk zpravodaje. Je tu čas lásky, ra-
dosti a jsem si jist, že naprostá většina z Vás teď dumá, jak 
a  čím udělat svým blízkým radost. Zkusme tolik nepodleh-
nout „vánočnímu stresu“ a spíše si tyto nadcházející dny užít.

Až zaplane čtvrtá adventní svíce, sejděme se s rodinou u jed-
noho stolu, pohovořme, zavzpomínejme a  vychutnejme si 
společně strávené chvíle. Osobně se moc těším na atmo-
sféru Štědrého dne a největší radostí jsou pak pro mne ty 
rozzářené dětské oči.

Štědrým dnem však měsíc nekončí. Je třeba se ještě ohléd-
nout za rokem současným a  přivítat nový, s  dvacítkou na 
konci. Stalo se již tradicí, že město Světlá nad Sázavou za-
hajuje nový rok ohňostrojem. A  ani letos tomu nebude ji-
nak. Dovoluji si Vás proto pozvat ve středu 1. ledna 2020, na 
světelské náměstí kde od 17.00 hodin společně zhlédneme 
malou ohňostrojovou podívanou, kterou přichystalo Profi 
studio Leo Válek z Ledče nad Sázavou.

Vám všem bych chtěl ze srdce popřát krásný vánoční čas 
a hodně zdraví, lásky a spokojenosti v novém roce.

Jan Tourek, starosta města

Z radniCe
V pondělí 30. 9. 2019 proběhlo 21. jednání rady města, kde 

se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1)  Budou doplněny užší seznamy uchazečů o umístění do 

domova  pro  seniory  Sociálního  centra  města  Světlá 
n. S., a to o 12 žadatelů v oddělení A s vyšší ošetřova-

telskou péčí a o 12 žadatelů v oddělení B, kde péče není 
nutná.

 2)  Obecně prospěšná společnost Women for women poskyt-
ne  finanční  dar  ZŠ Komenského  na  úhradu  stravného 
ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020. 
Výše daru činí 4 128 Kč a bude poskytnut ve dvou eta-

pách – část pro rok 2019 ve výši 1 344 Kč a část pro rok 
2020 ve výši 2 784 Kč.

 3)  Obecně  prospěšná  společnost  Women  for  women  po-

skytne  finanční  dar  ZŠ  Lánecká  na  úhradu  stravného 
ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce 2019/2020. 
Výše daru činí 7 958 Kč a bude poskytnut ve dvou eta-

pách – část pro rok 2019 ve výši 2 576 Kč a část pro rok 
2020 ve výši 5 382 Kč.

 4)  Základní škola v Lánecké ulici získala svou účastí v kraj-
ském kole dopravní  soutěže mladých cyklistů ocenění 
od Kraje Vysočina.  Jedná  se  o  dar  ve  výši  10 000 Kč, 
který škola použije na nákup výukových materiálů pro 
dopravní výchovu.

 5)  Hokejovému klubu HC Světlá nad Sázavou bude na zákla-

dě jeho žádosti poskytnut finanční dar ve výši 10 000 Kč, 
který bude použit na přednášku „Strava a sport“ pro ro-

diče dětí a sportující mládeže.
 6)  Pan J. Ch. obdrží na základě své žádosti finanční dar ve 

výši 2 000 Kč na pořádání Koncertu tří kapel.
 7)  Regionální šipkový svaz Vysočina, z. s., obdrží finanční 

dar ve výši 5 000 Kč na pořádání 9. ročníku šipkového 
turnaje O pohár starosty města Světlá nad Sázavou.

 8)  Město získalo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 663 519 Kč na opravu komunikace V Polích.

 9)  Dochází  k  aktualizaci  všech  nájemních  a  pachtovních 
smluv uzavřených do roku 2016, respektive k vytvoření 

Z jednání rady města

Dodatku č. 1, aby znění smluv obsahovalo aktuální výši 
nájemného nebo pachtovného daného ceníkem města.

 10)  Jednání  rady  města  navštívili  dva  zájemci  o  provozo-

vání Městské  restaurace  v  roce  2020,  aby  prezentova-

li  svůj  podnikatelský  záměr. Radou města  byl  vybrán 
vítěz. Zahájení provozu bude předcházet  rekonstrukce 
prostor restaurace – především kuchyně.

 11)  Město získá dotaci ve výši 120 900 Kč na projekt „Ori-
entační  osvětlení  Benetice“  v  rámci  programu  Fondu 
Vysočiny  –  Obnova  venkova  Vysočiny  2019.  Celkové 
náklady  na  překládku  stávajícího  nadzemního  kabe-

lového  vedení  nízkého  napětí  do  země  a  vybudování 
3  nových  stožárů  veřejného  osvětlení  se  svítidly  byly 
241 800 Kč.

Jan Tourek, starosta města

V  pondělí  21.  10.  2019  proběhlo  23.  jednání  rady města, 
kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1)  Hudební skupina Coventina obdrží finanční dar ve výši 

5 000 Kč.
 2)  Byl  schválen  nový  termín  konání  promo  akce  „Dej  si 

FOOD  ve  Světlé“  v  zámeckém  parku,  a  to  v  termínu 
6. 6. 2020 v čase od 10.00 do 18.00 hodin.

 3)  Bylo provedeno výběrové řízení pro digitalizaci kina ve 
Světlé nad Sázavou a vybrán zhotovitel zakázky – spo-

lečnost  D-cinema,  s.  r.  o.,  se  kterým  bude  uzavřena 
smlouva o dílo.

 4)  Bylo  provedeno  výběrové  řízení  pro  akustické  úpravy 
stěn kinosálu ve Světlé nad Sázavou a vybrán zhotovi-
tel zakázky – společnost AVETON, s.  r. o.,  se kterým 
bude uzavřena smlouva o dílo.

 5)  Základní škola v Komenského ulici obdrží finanční dar 
ve výši 5 000 Kč na pořádání kulturních akcí.

Jan Tourek, starosta města
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Společnost O2 Czech Republic,  a.  s.  informovala  o  opatře-

ních, která se chystá realizovat v našem městě. Konkrétně se 
jedná o ukončení provozu veřejného telefonního automatu na 
náměstí Trčků z Lípy (u železářství), a to k 1. 1. 2020. Důvodem 
je výrazný pokles zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných 
telefonních  automatů.  Samotná  demontáž  a  zrušení  hovorny 
proběhne během roku 2020.
Kraj Vysočina vytvořil další spot ke kůrovcové kalamitě, ten-

tokráte  s  názvem Obnova  lesa.  Toto  video  poskytuje  vlastní-
kům lesa a lesním hospodářům základní informace k obnově 
lesa v situaci kůrovcové kalamity na Vysočině. Video lze shléd-

nout na  adrese:  https://youtu.be/DsGbKSEGisA. Další  krátká 
videa o kůrovci a jeho vývoji, o tom, jak kůrovce odstranit a na 
koho se vlastníci lesa mohou obracet ohledně boje s kůrovcem 
lze  shlédnout  na  adrese:  https://www.kr-vysocina.cz/kurovec/
ds-304262/archiv=0 & p1=99093.

Společnost EKO-KOM,  a.  s.  informovala  o množství  odpa-
dů z obalů, které město Světlá nad Sázavou vytřídilo v období 
1. 7. – 30. 9. 2019 a předalo k využití.
Papír:  33,938 t
Plast:  34,085 t
Sklo:  14,300 t
Kovy:  29,845 t
Nápojový karton:  0,142 t
Celkem: 112,340 t

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systé-

mu EKO-KOM při rozvoji systému třídění  a  recyklace  obalo-

vých odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí 
více než 72 % občanů České Republiky.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Co se děje?

Uctění památky Dne válečných veteránů
11. listopad je celosvětově znám jako Den veteránů nebo také 

Den  vzpomínek  (Remembrance  day)  a  je  věnován  uctění  pa-
mátky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu 
na  válčící  strany. Datum  pro  tento  den  bylo  vybráno  symbo-

licky  –  vztahuje  se  ke  dni  11.  11.  1918,  kdy  vešlo  v  platnost 
příměří podepsané válčícími stranami, kterým byly ukončeny 
boje první světové války.
Vedení města, starosta Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik, 

v tento den položili kytici k pamětní desce na čelní straně bu-

dovy městského úřadu a uctili tak památku válečných veteránů 
a obětí válek.

Uctění památky dne vzniku samostatného 
československého státu – 28. října
Vedení města, starosta Jan Tourek spolu s místostarostou Jo-

sefem Hnikem, uctili při příležitosti státního svátku památku 
vzniku samostatného československého státu. Věnec byl umís-
těn k pomníku poblíž Tureckého altánu na levém břehu Sázavy. 

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Uctění památek

PF 2020

Město Světlá nad Sázavou tímto děkuje 

svým zaměstnancům, příspěvkovým organizacím, partnerům a občanům za 
spolupráci v roce 2019 

a přeje jen to nejlepší do roku 2020.
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V letošním roce uplynulo již 30 let od událostí 17. listopadu 
1989. Ve Světlé nad Sázavou se proto k  tomuto bezpochyby 
významnému dni událo hned několik akcí.
V pátek 15. listopadu uctilo vedení města spolu s žáky obou 

základních škol památku Dne boje za svobodu a demokracii 
položením věnce  k  pamětní  desce  na  přední  stěně městské-

ho úřadu. Ve svém proslovu pan starosta Jan Tourek neopo-

mněl  vyzdvihnout  význam  sametové  revoluce. „Troufám si 

tvrdit, že tím nejdůležitějším výdobytkem listopadových udá-

lostí v roce 1989 byl příchod svobody. Najednou jsme mohli 
svobodně myslet, svobodně se chovat, mohli jsme cestovat, 
nemuseli jsme mít strach, že za naše názory můžeme být per-

zekuováni, mohli jsme začít podnikat.“  A  také  několik  vět 
věnoval  přímo  přihlížejícím  studentům. „Chci i vás vyzvat 
k tomu, abyste za každou cenu bránili svou vlastní svobo-

du, abyste se aktivně zajímali o dění kolem sebe. Kdo jiný by 
měl být svěží silou každého národa, než právě mladí lidé plní 
elánu?“
Ještě týž den od 17.00 hodin promluvila ve velké zasedací 

místnosti městského úřadu historička Muzea Vysočiny v Ha-

vlíčkově Brodě paní Mgr. Alena  Jindrová, která  se  speciali-
zuje na novodobé dějiny obecně, na Havlíčkobrodsku zvláš-
tě. Paní Jindrová nejen že shrnula hlavní události před a po 
17.  listopadu  1989  v Čechách,  ale  poukázala  i  na materiály 
z  Havlíčkova  Brodu  a  Světlé  vzniklé  v  této  době.  Přednáš-
ku zorganizovala spolu s městem Světlá nad Sázavou obecně 
prospěšná společnost Editum. 
V neděli 17.  listopadu měli občané možnost vyrazit  spolu 

s  dětmi  na  lampionový průvod,  který  přichystalo Mateřské 
centrum Rolnička spolu s kulturním zařízením KyTICe. Celá 
akce  se  nesla  v  duchu  dobré  nálady  a  oslav  svobody  a  de-

mokracie. V 16.30 promluvil k více než třísethlavému davu 
místostarosta Josef Hnik a za hudebního doprovodu světelské 
skupiny Fernet se průvod vydal na procházku kolem řeky Sá-

zavy. V plánu bylo vypouštění světýlek míru, lásky a naděje 
po řece, ale kvůli silnému větru byla symbolicky vypuštěna 
pouze lodička. Další zastávkou byla pamětní deska na měst-
ském úřadě,  kde  znovu krátce  promluvil  pan místostarosta. 
Zapálením svíček v lucerně a položením květin k desce mohl 
dav  uctít  památku  17.  listopadu.  V  17.11  hod  se  rozezněly 
zvony na kostele svatého Václava (stejně jako ve většině kos-
telů v České republice) a pan farář Pavel Jäger pozval všech-

ny zúčastněné k návštěvě svatostánku. Po úvodním přednesu 
pana Jägera se kostelem rozezněly varhany a všichni společ-

ně zazpívali státní hymnu. Následoval  ještě Svatováclavský 
chorál a také Modlitba pro Martu. Velký dík patří nejen orga-

nizátorům akce a hudebnímu doprovodu, ale i příslušníkům 
městské a státní policie, kteří pomáhali při přecházení silnic 
a dbali na bezpečnost. 

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Ve jménu vzpomínek a oslav svobody a demokracie
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Obyvatelé Světlé nad Sázavou si v neděli 17. listopadu připo-

mněli, jaké to je žít třiet let ve svobodě. Od 17. listopadu mají 
možnost  návštěvníci  zámeckého  parku  vidět  symbol  svobody, 
nově vysazenou lípu naleznete jen pár metrů u budovy zámku. 
Má připomínat, že ne vždy byl život jednoduchý a pro co mělo 
smysl bojovat.
Slavnostního zasazení se za doprovodu českých národních pís-

ní a státní hymny zúčastnilo více jak 50 lidí. „Jak vidíte, lípa už 
je zasazená, kdybychom ji měli do země zasadit teď, trvalo by 
to asi tři hodiny,“ vysvětluje Martina Šlosrová, která  je hlavní 
organizátorkou celé akce. S výsadbou  jí přišlo pomoci několik 
významných hostů. Jedním z nich byla ředitelka Věznice Svět-
lé, vrchní rada Monika Myšičková, která má spoustu zkušeností 
s  tím,  jak  tenká  je hranice mezi  svobodou a zdí věznice.  Jako 
další přijal pozvání světelský farář, duchovní správce fary Pavel 
Jäger, který  slovem požehnal poselství  tohoto stromu. Za Aka-
demii  ve  Světlé  se  zúčastnil  ředitel Martin Kubín,  který  také 
zavzpomínal na dobu, kdy svoboda nebyla tak úplně všude. Za 
město  přijala  pozvání  zastupitelka,  ředitelka  ZŠ  Komenského, 
paní Jana Myslivcová. A vše pak doplnila majitelka zámku Hele-

na Degerme, která poskytla prostor pro vysazení tohoto stromu.
Na  konci  celé  akce  bylo možné  napsat  vzkaz  příštím  gene-

racím a vložit ho do černé uzamykatelné schránky, která bude 
uložená v kamenném monolitu, na kterém pracují studenti Aka-
demie.

S  projektem Lípy  svobody  přišla  jeho  autorka Martina  Šlo-

srová.
Kdy se myšlenka projektu zrodila?
Bylo to v souvislosti s výročím třiceti let svobody naší země. 

Chtěla jsem poskytnout lidem prostor, aby mohli vzdát hold ge-

neracím před námi, co bojovaly za svobodu a demokracii. Aby 
zároveň mohli předat toto poselství naopak zase naším potom-

kům v podobě přání, která zaznamenají na lístky, které se pak 
vloží do schránky pod kamenný monolit.

Kdy vznikla první myšlenka vysadit ve Světlé Lípu svobody?
První myšlenka vznikla po říjnové akci, kdy se celorepubliko-

vě sázely stromy, které jsem se s rodinou účastnila. S dětmi jsme 
na Pelestrově zasadili šest dubů, vysadit náš národní symbolic-
ký strom mi přišlo jako důstojné oslavení roku 89. Tento strom 
se  do  budoucna  může  propojit  s  pokračováním  těchto  oslav 
a může být svědkem dalších takovýchto setkání v budoucnosti.

Proč jste vybrala právě zámecký park?
Zámecký  park  je  důstojným  a  nejvhodnějším  místem  prá-

vě  pro  vysazení  takového  symbolu. Lidé  rádi  park  navštěvují 
a v rámci procházek se svými dětmi mohou díky tomu svým po-

tomkům o těchto symbolech a národní české historii vyprávět.
Kdo pomáhal s realizací celého nápadu?
Jde  zcela  o  občanskou  iniciativu.  Oslovila  jsem  zaintereso-

vané osoby, díky nimž projekt získal jasné myšlenky a propojil 
subjekty v našem městě. Na smysl pojmu svobody jsme tak zís-
kali obraz z různých úhlů pohledu a mohli získat širší význam 
tohoto slova. Na závěr jsem vděčná za duchovní slovo pana fa-
ráře, který nám s citem a pochopením přednesl význam svobo-

dy jako součást každého z nás tím, že ukončil akt posvěcením 
stromu. Nezapomenutelný zážitek.

Komu byste ráda poděkovala, ať už za pomoc nebo podporu?
Velké díky míří hlavně veřejnosti, lidem, kteří dorazili a spolu 

s námi absolvovali slavnostní akt vysazení lípy. Lidé také mohli 
dobrovolně přispět na finanční veřejnou sbírku pro děti  z věz-
nice Světlá na pořízení hraček či dalších potřebných věcí. Dále 
zainteresovaným osobám, díky nimž jsme si vyslechli proslovy 
k významu slova svobody. Majitelce zámku, která poskytla svůj 
soukromý pozemek  k  vysazení  stromu,  odborné  pomoci  a  ra-
dám, jak správně vysadit strom panu Josefu Šlapákovi – odbor-
níkovi na výsadbu stromů a v neposlední řadě mé rodině.

Text: Michal Mašek, Martina Šlosrová
Foto: Michal Mašek

Máme vysazenou Lípu svobody
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Ve středu 13. listopadu 2019 proběhlo slavnostní otevření nové 
sportovní haly v Komenského ulici pro pozvané hosty. Na úvod 
zahrál  žesťový  soubor  základní  umělecké  školy  pod  vedením 
pana  ředitele Romana Kostince,  poté  k  přítomným promluvili 
ředitel sportovního zařízení Tomáš Rosecký, starosta města Jan 
Tourek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla a ře-

ditel PKS Stavby, a. s. Jaroslav Kladiva. Spolu s místostarostou 
Josefem Hnikem,  1.  náměstkem Kraje  Vysočina  Pavlem  Fraň-

kem a  architektem Václavem Markem poté všichni  jmenovaní 
slavnostně přestřihli pásku, a zahájili  tak provoz haly. Všichni 
přítomní měli možnost prohlédnout si prostory haly a posedět si 
na tribuně při sledování aerobikového vystoupení děvčat ze zá-
kladní školy v Lánecké ulici. Poté se slova ujal Tomáš Rosecký 
a  architekt Václav Marek,  aby  společně představili  konstrukci 
a možnosti haly.
Na sobotu 16. listopadu 2019 bylo pak naplánováno otevření 

haly pro veřejnost formou dne otevřených dveří. Od 9.00 hodin 
byla hala otevřena pro všechny návštěvníky, kteří navíc mohli 
zafandit  světelským florbalistkám  při  jejich  prvním  turnaji  na 
domácí půdě. V 17.00 hodin poté k divákům promluvil starosta 
města Jan Tourek spolu s Jakubem Čapkem ze společnosti PKS 
Stavby, a. s., a poté i Tomáš Rosecký, který ukázal, co hala umí 
a k jakým sportům bude sloužit. Po představení haly nastoupili 
na palubovku hráči fotbalového klubu Světlá nad Sázavou – sou-

časní mistři ČR ve veteránské kategorii proti týmu Pramen Ha-

vlíčkův Brod – mistrům z roku 2001 ve futsalu. Po napínavém 
a divácky velmi zajímavém zápasu si výhru vybojovali světelští 
fotbalisté.

Sportovní hala Světlá nad Sázavou
•  Komenského 1256, Světlá nad Sázavou:
•  Základní  kámen  sportovní  haly  byl  slavnostně  poklepán 
20. 9. 2018.

•  Cena stavby: cca 92,3 mil. Kč.
• Výše dotace, kterou poskytl Kraj Vysočina: 9,2 mil Kč.
Hala nabízí hráčům zázemí v podobě  šesti  prostorných  šaten 

s kapacitou pro více než 20 osob, sprchy a toalety. Dále jsou zde 2 
šatny pro rozhodčí, ošetřovny a technické místnosti. Na hrací plo-

chu je možno vstoupit třemi vchody. Samotná hrací plocha je nadi-
menzována tak, aby i okolo základní modré plochy pro např. flor-
bal, házenou nebo basketbal (tj. 20 x 40 m) byl dostatek místa.
Podlaha je tvořena křížovým odpruženým roštem a vrchní nos-

nou deskou v podobě OSB desek, na které je položena 6 mm vrst-
va sportovního povrchu Taraflex.
Na stěnách se nacházejí obkladové akustické panely, které pohl-

cují hluk v samotné hale. I při plném obsazení haly budou schopny 
zajistit vynikající prostředí v podobě hlukového útlumu – zvuk se 
nebude tolik odrážet a míchat. Na stropě jsou kazety z pohltivého 
minerálního materiálu s podobnými vlastnostmi jako ty na stěnách.
Pro vytápění  haly  jsou nainstalovány dva  systémy.  Jeden  tvo-

ří tři horkovzdušné jednotky, které zajišťují dostatečnou výměnu 
vzduchu. A pro krytí tepelných ztrát je navržena vzduchotechnic-
ká jednotka, která je umístěna na střeše v zadní části haly.
Prostor haly se dá rozdělit na 3 hrací pole pomocí spouštěcích 

sítí. Hala je navržena hlavně pro míčové sporty. Hrát se zde bude 
florbal, futsal, volejbal, basketbal, házená (bez použití vosku), bad-

minton nebo třeba i stolní tenis. Už nyní je zde naplánována i ta-
neční soutěž.
Dále je hala dostatečně vybavena i pro osoby s omezenou schop-

ností pohybu a orientace.
Hráči i diváci určitě ocení i bufet s výhledem na hrací plochu, 

který může sloužit i jako malá zasedací místnost s projektorem.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Sportovní hala je slavnostně otevřena
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Slovo hejtmana k Veřejné dopravě Vysočiny
Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých jedenáct let, kdy 

se na úrovni krajské samosprávy začalo diskutovat a rozho-

dovat o zavedení integrované veřejné dopravy, tedy o novém 
nastavení organizace dopravy autobusové i železniční, které 
nabídne  lepší dopravní obsluhu, ale především efektivnější 
návaznost  spojů  zajišťovaných  různými  dopravci.  Vysoký 
počet měst a obcí, absence jednoho zásadního centra s přiro-

zenou spádovostí a také specifické dopravní potřeby obyvatel 
Vysočiny nám nedovolily převzít modely integrace ověřené 
v sousedních krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů 
nemohl u nás v regionu fungovat. Hledali jsme proto vlastní 
řešení organizace veřejné dopravy. Uvědomujeme si, že kaž-

dá změna, byť v dobrém provedena, vyvolává obavy – obavy 
z neznámého, jiného, nezažitého. Ale věřte, že 15. 12. 2019, 
kdy dojde k pravidelné změně  jízdních  řádů, nenastane ko-

nec světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších odpůrců, 
ale  je  spravedlivé nový koncept  pečlivě připravený  týmem 
odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně postupně, neboť Ve-

řejná doprava Vysočiny bude zaváděna etapově.
Souhlasím, že zavedení  integrované Veřejné dopravy Vy-

sočiny bude něco  stát. Ale plníme  slib  z minulosti,  kdy  to 
byli  právě  cestující  podpořeni  politickými  reprezentacemi, 
kteří po této změně volali, odvolávali se na praxi sousedních 
krajů  a  na  úspory,  především  ty  časové,  které  IDS přináší. 
Dali  jsme  se  na  vojnu,  tak musíme  bojovat.  I  proto  děkuji 
všem cestujícím za důvěru, za pochopení a trpělivost.
S díky

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Veřejná doprava Vysočiny
Další  z  významných  etap  projektu  Veřejné  dopravy  Vy-

sočiny,  tedy  vysočinského  modelu  integrované  dopravy, 
bude podle plánu spuštěna 15. prosince 2019. K tomuto datu 
dochází  celorepublikově  ke  změnám  jízdních  řádů  na  drá-

ze  i  v  linkové  autobusové dopravě. Pokud  jde o  železniční 
dopravu,  doporučujeme  cestujícím  (stejně  jako  v  minu-

losti)  prostudovat  si  nové  jízdní  řády,  které  jsou  zveřejně-

ny na webových  stránkách www.szdc.cz a  současně budou 
v  systému  IDOS  na  stránkách www.idos.cz  k  dispozici  se 
čtrnáctidenním  předstihem.  K  jednotlivým  návrhům  bylo 
přistupováno  tak,  aby  železniční  doprava  tam,  kde  to  má 
smysl,  tvořila  takzvanou  páteřní  dopravu.  V  mnoha  časo-

vých polohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde 
dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný efekt 
(špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní doba atd.), 
došlo  k  redukci.  Daná  oblast  je  primárně  obsluhována  lin-

kovou/autobusovou  dopravou.  Všechny  vlaky  od  poloviny 
prosince  budou  jezdit  v  maximálně  dvouhodinovém  obou-

směrném cyklu, kraj kývl na posílení všech spojů, které drá-

ha měla  k  dispozici. V  odbavování  cestujících  na  dráze  se 
nic zásadního nestane, tam, kde budou z ekonomických dů-

vodů ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, 
bude možné bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, 
cestující mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů. 
Příjemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že 
začne na dráze i v autobusech na základě objednávky kraje 

platit jednotná jízdenka Veřejné dopravy Vysočiny. K dané-

mu  datu  dojde  ke  sjednocení  cen  jízdného  bez  rozdílu,  se 
kterým  dopravcem  zrovna  cestu  realizujete.  POZOR:  Až 
do 1. 3. 2020  je k dispozici cestujícím pouze stávající  tarif 
(ceník) dopravce. Až na několik výjimek, které byly vyvolá-

ny nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních krajů, 
a úpravy zohledňující návaznost na drážní dopravu, bude au-

tobusová doprava zachována v už předpřipraveném modelu. 
Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových dopravců 
přibližně  20 milionů kilometrů  dopravní  obslužnosti  –  jen 
pro zajímavost: o pět let dříve si region vystačil s 15,5 mili-
ony kilometrů. Nárůst autobusové dopravy je tedy v regionu 
několikanásobně vyšší.
Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily celé po-

slední  dva  roky.  Postupně  byly  upravovány  řády  tak,  aby 
vyhovovaly  politice  Veřejné  dopravy  Vysočiny  –  tedy  ma-

ximálně navazovaly, zbytečně se nedublovaly, obsloužily co 
největší území a nabídly cestujícím na páteřních linkách pra-

videlný interval po celý den, a to i o víkendu.
Současný model  Veřejné  dopravy  Vysočiny  zároveň  pře-

vzal  do  objednávky  kraje  nemalé množství  km  od  doprav-

ců  v minulosti  provozovaných  na  takzvané  komerční  bázi, 
kterým  hrozilo  jejich  následné  rušení,  a  také  velkou  část 
objednávky  obcí,  jež  do  současné  doby  hradily  část  auto-

busových  spojů.  Starostové  obcí  jsou  o  změnách  průběžně 
informováni,  tam,  kam  informace  ještě  nedoputovaly,  a  to 
především z důvodu dopracování, dorazí v následujících týd-

nech. Abychom se chovali spravedlivě, je třeba poznamenat, 
že starostové i občané některé změny v jízdních řádech ani 
nepostřehnou,  protože  většinou  spoje  přibývají.  Faktem  je, 
že je rovněž několik málo oblastí, kde ke snížení frekvence 
veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddimenzo-

vanou obsluhou k velikosti sídel, které pokrývá, bez většího 
zájmu občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobu-

sovou i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné cesto-

vání s Veřejnou dopravou Vysočiny.
Jitka Svatošová a Pavel Bartoš, 

Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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Ačkoli se jedná o dva různé pojmy, ke kterým se váží různé po-

vinnosti, mnoho podnikatelů (tj. právnických nebo podnikajících 
fyzických osob) mezi  sídlem a provozovnou vůbec nerozlišuje. 
Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Sídlo (dříve místo podnikání) 
je povinná oficiální adresa podnikání a jedná se o jeden z ve-

řejných identifikačních údajů každého podnikatele. Platí, že ka-
ždý podnikatel má pouze jedno sídlo, a k této adrese musí mít 
právní vztah po celou dobu, kdy je zde  jeho sídlo zapsáno. To 
znamená, že podnikatel  je buď vlastníkem nebo má udělen pí-
semný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Právní 
vztah k adrese sídla podnikatel prokazuje v případě, že má sídlo 
rozdílné od bydliště, a také v případě, že jeho bydliště a sídlo jsou 
na adrese ohlašovny. Neprokázání právního vztahu k sídlu po-

dle živnostenského zákona (455/1991 Sb.) často vede ke zrušení 
všech živnostenských oprávnění. 
Na adrese sídla by měl být podnikatel k zastižení. Chodí sem 

veškerá úřední korespondence (pokud se nedoručuje do datové 
schránky či na jinou doručovací adresu) a správní úřady mohou 
na adrese sídla uplatňovat fikci doručení. Zvláště dopravci velký-

mi silničními vozidly (nad 3,5 t, nad 9 osob) pak musí mít v sídle 
veškerou dokumentaci k dopravě. Objekt, kde je sídlo umístěno, 
musí být trvale a zvenčí viditelně označen. Právnické osoby mají 
povinnosti  označit  sídlo  vždy,  a  to  názvem  společnosti  a  iden-

tifikačním číslem osoby (IČO). Podnikající fyzické osoby musí 
sídlo označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením a iden-

tifikačním číslem osoby v případě, že je sídlo rozdílné od jejich 

bydliště. Povinnosti vztahující se k sídlu upravuje živnostenský 
zákon v § 31 odst. 2.

Provozovna 
je prostor, v němž je živnost skutečně provozována. Jedná se 

o jakékoliv stálé místo, kde podnikatel vykonává svou činnost ať 
už každodenně nebo v nějakém pravidelném či nepravidelném 
intervalu. Může  jít  např.  o  prodejnu,  dílnu,  výrobnu,  kancelář, 
mobilní  provozovnu,  automat  apod. Ne všechny  živnosti musí 
být nutně provozovány v provozovně, některé však naopak bez 
provozovny fungovat nemohou. Provozoven může mít podnika-
tel i více, ale ke všem musí mít právní vztah, všechny musí být 
způsobilé pro provozování dané živnosti a pro každou provozov-

nu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost v provozov-

ně. 
Zahájení či ukončení činnosti v provozovně musí podnikatel 

živnostenskému úřadu oznámit předem. Každá provozovna musí 
být trvale a zvenčí viditelně označena názvem společnosti nebo 
jménem a příjmením podnikatele,  identifikačním číslem osoby, 
provozovny určené pro prodej zboží a poskytování služeb spo-

třebitelům pak také provozní dobou a jménem a příjmením osoby 
odpovědné za činnost v provozovně (o označovaní provozoven 
jsme  psali  ve  zpravodaji  10/2018).  Problematiku  provozoven 
upravuje  především  §  17  živnostenského  zákona. Určitá  speci-
fika, ať jde o označování či jiné povinnosti, platí pro automaty, 
mobilní provozovny a ubytovací zařízení.

Zuzana Mrkvičková, DiS.
Referentka odboru správního, školství a živnostenského

Sídlo vs. provozovna

Mimořádný svoz odpadu o vánočních  svátcích  2019

TBS Světlá nad Sázavou, p.  o., informují obyvatele města 
a místních částí o termínech mimořádných vývozů popelnic 
v období od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020

V pondělí 23. 12. 2019 proběhne svoz komunálního odpadu 
3 svozovými vozy: Budou sváženy trasy pondělní (23.  12.), 
úterní (24. 12.) a středeční (25. 12.)

V  pátek 27.  12.  2019 proběhne svoz odpadu 2 svozový-
mi vozy: Bude svážena trasa čtvrteční (26.  12.) a  páteční 
(25. 12.) 2019

Ve čtvrtek 2.  1.  2020 proběhne svoz odpadu 2 svozovými 
vozy: Bude svážena svozová trasa čtvrteční (2.  1.), druhé 
svozové vozidlo pojede trasu za středu (1. 1. 2020).

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

TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

Odstrojené vánoční stromky nevyhazujte do popelnic!
Za  účelem  zajištění  čistoty město  Světlá  nad Sázavou  a TBS 

Světlá nad Sázavou, p. o., oznamují občanům Světlé nad Sázavou, 
že ve dnech 5. 1. 2020 – 19. 1. 2020 se uskuteční sběr a svoz PŘÍ-
RODNÍCH vánočních stromků.
Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny kon-

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

běhu prvního dne budou kontejnery přistaveny od 9.00 hodin. 
Po uplynutí stanovené lhůty budou odváženy v průběhu 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 míst-
ních částí

V rámci svozu se nesmí odkládat jiné odpady!!!
Mimo svozové dny je nutné vánoční stromky odvážet pouze na 

sběrný dvůr!
V případě dotazů se obraťte na TBS Světlá n. S., tel. č. 569 452 656.
Den svozu a stanoviště kontejnerů
Od 6. 1. do 19. 1. 2020
•  Na Bradle – u č. p. 965
•  Sázavská – č. p. 921 u kontejnerů
•  Nádražní ulice – u sokolovny
•  Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku u sběrné-
ho 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

Sběr a svoz přírodních vánočních stromků
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Vloupání do truhlářské dílny
Dne 12. 11. 2019 bylo v 15:25 hod. na Policii ČR ve Světlé nad 

Sázavou oznámeno, že neznámý pachatel v době od 19:30 hodin 
dne 11. 11. 2019 do 07:00 hodin dne 12. 11. 2019 násilně vnikl 
do objektu  truhlářské dílny v obci Meziklasí. Z odložené pra-
covní vesty odcizil z peněženky částku 3 100 Kč a dále z police 
nad pracovním stolem odložený dotykový mobilní telefon, čímž 
způsobil celkovou škodu ve výši 3 600 Kč. Následným šetřením 
byl ve spolupráci s kriminální policií Územního odboru Havlíč-
kův Brod na základě osobní a místní znalosti zjištěn pachatel, 
a to devatenáctiletý muž z Havlíčkobrodska, který se k uvedené-

mu vloupání doznal. Vzhledem k tomu, že se tento muž dopustil 
další majetkové trestné činnosti v rámci teritoria ÚO Havlíčkův 
Brod, byla věc sloučena ke společnému trestnímu řízení a další 
prověřování bude vedeno ze strany policejního orgánu Odboru 
obecné kriminality ÚO Havlíčkův Brod.

Krádež finanční hotovosti
Dne 15. 11. 2019 bylo na služebně OOP Světlá nad Sázavou 

přijato  oznámení  o  krádeži  peněz  z  rodinného  domu  v  obci 

Rejčkov. Pachatel dne 18. 9. 2019 v době od 9:00 hod. do 13:00 
hod. bez užití násilí odcizil z peněženky finanční hotovost ve 
výši 10 000 Kč. V rámci dalšího šetření bylo zjištěno, že této 
krádeže  se  také  dopustil  výše  uvedený  devatenáctiletý  muž 
z Havlíčkobrodska, a tak byly ze strany policejního inspektora 
OOP Světlá nad Sázavou zahájeny úkony trestního řízení pro 
přečin  krádeže  a  věc  byla  rovněž  předána  na  Odbor  obecné 
kriminality ÚO Havlíčkův Brod k vedení společného trestního 
řízení.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas Adventu a Vánoc s ukon-

čením roku 2019, tak bych rád touto cestou za kolektiv Policie 
ČR Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou a Policejní stanice 
Ledeč nad Sázavou popřál všem spoluobčanům klidné a po-

hodové Vánoce  strávené  v  kruhu  svých  nejbližších  a  hodně 
štěstí, zdraví a rodinné pohody v novém roce 2020.

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 2019

Z činnosti městské policie

Městská policie v  říjnu 2019 řešila celkem 48 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 45 
přestupků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. 

Doručili jsme dvě písemnosti na žádost ostatních orgánů. 
Provedli jsme odchyt 1 psa. V odchytovém zařízení nemáme 

k 31. 10. žádného psa. Provedli jsme šest měření rychlosti 
vozidel.

Za městskou policii Vám všem přeji klidné Vánoce, zdraví, 
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.

Zdeněk Novák, velitel městské policie

Z hiStorie
II. část
O  tom,  jak dalece  jsou vzpomínky Gertrudy Goepfertové 

na  vyprávění  jejího  dědy1  založeny  na  skutečnosti,  jsem  se 
přesvědčil  při  čtení  deníku  „Národní  listy“2  (samozřejmě 
v  elektronické  podobě)  z  roku 1874. V  jednom z  jejich úno-

rových čísel jsem objevil článek, v němž mě zaujala už první 
věta: „Pověstný lupič a uprchlý trestník Vincenc Šuntil z Do-

lejší Lipnice, vůbec Fabian zvaný, byl v těchto dnech četníky 
zatčen a tím krajina okolo Humpolce konečně zbavena nebez-

pečného zločince.“ Dolejší Lipnice je přece historický název 
Dolního Města. Takže vzpomínky pana Veselského nejsou jen 
pohádky! Fabián byla ovšem jen přezdívka, skutečné loupež-

níkovo jméno bylo Vincenc Šuntil.3 Shodovaly se i další údaje, 
např.  útěk  z vězení.  Jeho provedení mohlo být  sice v histor-
kách pana Veselského ústní tradicí přikrášleno, ale kdo ví?

Další  zmínku  o  „našem“  loupežníkovi  jsem  nalezl  v  no-

vinách  o  deset  let mladších.  „Národní  politika“4  26.  listopa-

du 1884 uvedla pod titulkem Starý darebák článek o opětném 
Fabiánově (říkejme mu tak dál) zatčení. Z článku vyplývá, že 
byl souzen již někdy kolem roku 1860 a sotva si první trest od-

seděl na brněnském Špilberku, putoval znovu před soud a dal-
ší dlouhý trest si musel odkroutit v Kartouzích a na Borech. 
Článek  dokonce  potvrzuje  i  neuvěřitelnou  historku  o  ukous-
nutém nose Fabiánovy manželky.
Uplynuly čtyři roky a noviny byly zase plné Fabiána – Šun-

tila. Nejprve v únoru 1888 popisuje „Národní politika“ řádění 
Fabiánovy tlupy na různých místech tehdejšího Čáslavského 
kraje. Dozvídáme se i o tom, že měl být „vyučencem pověst-
ného lupiče Lupínka.“ O Šuntilovi se zde sice píše jako o Jose-

fovi, ale těžko existovali dva vyhlášení lupiči stejného jména.

o loupežníku Fabiánovi
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Národní politika 
11. 7. 1884

Národní politika 
17. 7. 1884

Národní politika 
17. 7. 1884

Psalo se

Vysvětlivky
1 Autorka zachycovala vyprávění Františka Veselské-

ho v letech 1945–1948.
2 Národní listy byly prvním politickým deníkem u nás. 

Vycházely v  letech 1861–1941. Jejich zakladateli 
byli nejvýznačnější představitelé české politiky teh-
dejší doby, jako F. L. Rieger, F. Palacký, J. E. Purky-
ně či E. Grégr, jehož rodina je do roku 1910 vlastni-
la. V době předmnichovského Československa byly 
tiskovým orgánem Kramářovy Národní demokracie, 
za protektorátu kolaborantského Národního souru-
čenství.

3 Jiní nositelé tohoto příjmení se do dějin Dolního 
Města zapsali kladněji, např. Josef Šuntil z č. p. 41 se 
vrátil z 1. světové války jako italský legionář.

4 Národní politika vycházela v letech 1883–1945. Měla 
podobné politické a  ideové zaměření jako Národní 
listy.

5 Četník Kašpar Melichar byl zavražděn třemi vrahy 
nedaleko Větrného Jeníkova. Přistihl je při krádeži 
jedle! Karel Koten, Karel Přenosil a  August Gustav 
byli odsouzeni k trestu smrti, prvnímu z nich ale cí-
sař udělil milost a trest mu byl změněn na doživotní 
žalář.

6 Habry byly v  letech 1850–1949 sídlem soudního 
okresu, který byl součástí politického okresu Čáslav. 
Z obcí dnešního Světelska k soudnímu okresu Habry 
patřily Leština, Sázavka, Kunemil, Malčín a Pohleď.

Konečně v červnu 1888 hlásí  titulek v „Národní politice“: 
„Vůdce lupičů J. Šuntil polapen.“ V textu se píše, že „četníci 
konečně dopadli Šuntila v Žandově, kde v chlévě spal u dvou 
krav, které kdesi u Dolních Kralovic ukradl.“
Je zajímavé,  že obec Žandov  se v novinách ohradila proti 

tomu, že se o lupiči píše jako o Šuntilovi ze Žandova. Zpráva 
říká, že „dotčený známý lupič, jenž po dlouhou dobu celé kra-

je znepokojoval a nyní již za mřížemi se nalézá, není přísluš-

níkem obce Žandova, nikdy v obci té nebydlel a také se tam 
nenarodil.“ To my ale dávno víme.
Ještě jednou se „Národní politika“ Fabiánovi věnovala v létě 

roku 1888. Byl v té době vězněn u krajského soudu v Kutné 
Hoře a udělal si na dvoře věznice pietní místo z prostoru, kde 
snad stávala šibenice, na níž byli popraveni dva vrazi četníka 
Melichara.5 Oba  vrahy Fabián  ve  své  zvrácenosti  obdivoval 
a uctíval.
Pak už noviny o dolnoměstském loupežníkovi mlčí, lupič je 

ve vězení a je po senzaci. Dnešní tisk se nechová jinak.
Vraťme se však ještě k poznámce v „Národní politice“ o tom, 

že Fabián – Šuntil byl „vyučencem“ Lupínka.  I o něm dosti 
psaly  noviny  v  roce  1884,  kdy  byl  zatčen.  Lupínek  byl  po-

věstný loupežník, jehož jméno se stalo synonymem pro slovo 
darebák. V novinách se o něm psalo: „… ve vyšetřovací vazbě 
v Litoměřicích se nacházející vrah a lupič Lupínek vulgo Lau-

be z tamního vězení uprchnul a se na Sázavsku, jakož i v okolí 
Čáslavi, zejména na Lichnici, potloukal.“ Lupínek se uchýlil 
do Lučice, kde byl také vypátrán, postřelen, zatčen a uvězněn 
v Habrech. O týden později „Národní politika“ uvádí některé 
podrobnosti z jeho výslechu u soudu v Habrech6, ale na závěr 
konstatuje,  že  Lupínek  v  haberském  vězení  podlehl  svému 
zranění.
Oba loupežníci tedy skončili tak, jak si zasloužili, a my nyní 

víme, že nebyl jenom Babinský nebo Grasel, ale že i naše ji-
nak mírumilovná krajina měla svou odvrácenou tvář.

Josef Böhm

Národní listy  
26. 4. 1884

Národní listy  
30. 11. 1884
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 ŠKoLStVí
MC rolnička, Sázavská 598

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

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

Stálý program

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

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

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

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

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

Plánované akce:
• hUdeBní a PohYBoVÉ hrÁtKY  

 – Jana Špiňarová:  2., 9., 16. 12. v 8:30
• KUrZ Moderního hÁČKoVÁní  

 – Andrea Fišerová: 3. 12. v 16:00
• MiKULÁŠSKÁ nadíLKa – 4. 12. v 16:30
• aBY nÁM SPoLU doBŘe BYLo – návštěva Domova 

seniorů ve Světlé nad Sázavou s přáním hezkých svátků 
Vánočních, 9. 12. v 10:00

• PatChWorK – Věra Kopecká: 10. 12. v 15:00
• PŘedVÁnoČní PoSeZení – 11. 12. v 15:30
• ČeSKo ZPíVÁ KoLedY ve Světlé nad Sázavou – 

11. 12. v 18:00

Těšíme se na Vás

Přejeme všem příznivcům MC Rolnička klidné a radostné svátky vánoční 
a do nového roku 2020 spoustu lásky, štěstí, zdraví a pohody.

Podzim  svojí  rozmanitostí,  barevností,  nadílkou  druhů 
plodů  a  přírodnin  vybízí  k  vytváření  různých  zajímavých 
dekorací.  Z  tohoto  důvodu  jsme  se  společně  sešli  ve  čtvrtek 
7.  11.  2019 ve  třídě  „U MOTÝLKŮ“, kde  si  rodiče  společně 
s  dětmi mohli  vyrobit  podzimní  dekoraci  z  přírodnin,  které 
jsme  při  vycházkách  nasbírali.  Děti  si  pro  rodiče  připravily 
krátké  pásmo písní  pro  naladění  podzimní  atmosféry  a  také 
malé, zdravé pohoštění. Nálada byla opravdu příjemná a poho-

dová. Všichni se s vervou pustili do práce, popustili uzdu své 

fantazii a z přichystaného materiálu si zhotovili skřítky „pod-

zimníčky“ z kukuřice, nebo nádherné ježky z kaštanů, či prou-

těný rámeček s podzimním motivem. Všichni tvořili s láskou 
a plným nasazením. Výsledkem byla nádherná, pestrobarevná 
pastva pro oči.
Děkujeme všem rodičům, co si našli čas na krásné odpoledne 

a těšíme se na další společná setkání.
Paní učitelky Vlaďka Zemanová a Lenka Kahounová  

od Motýlků, MŠ Lánecká

Podzimní tvoření „U motýlků“
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Dne 31. 10. 2019 vyhlásila  třída Delfínků z MŠ Na Sídlišti 
soutěž o nejdelší podzimní housenku. Ve vestibulu MŠ se sešly 
děti  ze všech  tříd,  kde byly  jejich housenky vystaveny,  a  tak 
se měřilo a měřilo. První místo získala třída těch nejmenších „ 
Motýlků“. Děti si odnášely housenkové medaile, housenku ve 
formě diplomu a sladkou odměnu. Sladká odměna však patřila 
i ostatním dětem, protože housenky se jim velice povedly. Byly 

nejenom hodně dlouhé, ale i krásné. Každá housenka má i své 
jméno. Do  této  soutěže  se zapojily nejenom děti,  ale  i  rodiče 
a sourozenci. Kdo v okolí naší MŠ hledal listí na podzimní de-

koraci, nenašel. Děti z naší MŠ je totiž vysbíraly na jejich hou-

senky. Přijďte se na ně podívat.

Paní učitelky ze třídy Delfínků

nejdelší housenka

Čas adventní, čas předvánoční, čas plný příprav na vánoční 
svátky.
V mateřské škole prožíváme přípravy vánoc s velkým nasa-

zením. Ve třídách se pilně nacvičuje na vánoční besídky, peče 
se cukroví (díky našim kuchařkám), abychom pohostili rodiče. 
V některých  třídách budou besídky spojené s vánočním vyrá-
běním. Tvoříme přáníčka a drobné dárky pro rodiče. Vánoční 
výzdoba v šatnách a zdobení stromečků je samozřejmostí.
Návštěva Mikuláše, Anděla a „hodných“ čertů se uskuteční 

za spolupráce s místní Akademií. I jim patří dík.

S  radostí  jsme přijali pozvání na vánoční dílny do ZŠ Jele-

nova, kde pro nás starší kamarádi připraví „vyráběcí“ program.
Nebude chybět návštěva u čtecích babiček v Domově pro se-

niory. Děti vyrobí malé dárečky, aby tak vyjádřily poděkování 
za pravidelné čtení pohádek před spaním.
Vánoční koledy si půjdeme poslechnout v podání sborů ze ZŠ 

Lánecká. Čas vánoční má být plný lásky, klidu a pohody. Do 
nového roku zdraví a šťastné vykročení – to vše vám přejí děti 
a zaměstnanci mateřské školy.

J. Chládová

adventní čas v mateřské škole

Listí nám ze stromů už opadalo, a tak jsme s dětmi využívaly 
posledních slunečních dnů při pouštění draků na louce za Světlou 
a při delších  tematických vycházkách  (pozorování  stromů,  řeky 
Sázavy, rybníků ve Světlé, apod.). Navštívily jsme také zeměděl-
skou akademii ve Světlé nad Sázavou, kde se děti seznámily se 
zemědělskými stroji a povozily se i na traktorech – tímto moc dě-
kujeme mistrům ze zemědělské akademie, kteří se nám věnovali. 
Vánoce se nám pomalu ale jistě blíží, a tak s dětmi začínáme na-
cvičovat na vánoční besídku. V rámci vycházky jsme se zastavily 
za našimi důchodci do denního stacionáře ve Světlé nad Sázavou 
a srdečně jsme je pozvaly na naše vánoční představení. Na návště-
vě jsme viděly vše, co babičky a dědečkové vyrábí a dovedou a jak 
to u nich ve „školce“ vypadá. Dětem se u nich moc líbilo a již se 
těšíme na jejich opětovnou návštěvu u nás.

MŠ Lánecká – za třídu U kytiček  
p. učitelky Ryšavá, Libosvárová

Podzim ve třídě „U kytiček“
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V říjnu jsme zahájili pravidelnou zájmovou činnost v kroužcích 
DDM. V  letošním  školním  roce můžete  pod DDM navštěvovat 
cca  35  zájmových  kroužků,  některé  i  v Golčově  Jeníkově,  kde 
máme  již  třetím  rokem  naši  pobočku.  Novinkou  jsou  kroužky 
Basketbal, Řemeslná dílna, Kreativní dílna, Minivolejbal příprav-

ka, Sportovní přípravka a Angličtina. Máme  také kroužek, kde 
mohou  tvořit  děti  společně  s  dospělými. Nazvali  jsme  ho Kera-
mika pro radost. Do většiny kroužků se můžete hlásit také během 
školního roku, tak neváhejte a přijďte se k nám podívat. Informace 
o naplněnosti kroužků Vám sdělíme buď telefonicky, anebo v kan-

celáři DDM, vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 13 hodin do 
17 hodin, naše internetové stránky jsou: www.ddm-svetla.cz.
V pátek 15. listopadu jsme ve spolupráci se ZŠ v Komenského 

ulici uspořádali okrskové kolo soutěže v deskových hrách. Soutěž 
skvěle připravila pedagožka jmenované školy paní Jiřina Semrá-
dová a za to jí patří velký dík. V době, kdy píšu tento příspěvek, 
připravujeme novou akci, a to 1. ročník TOD, neboli Týden Ote-
vřených Dílen s tématem Advent. Ta proběhne v posledním listo-

padovém týdnu. Budeme vyrábět, tvořit a vázat adventní dekorace 
a také pracovat s hlínou v rámci keramické dílny. Tuto akci pro vás 
připravili lektoři a spolupracovníci DDM, paní Veronika Kostin-

cová a paní Zdena Smejkalová. Akce je přístupná dětem i dospě-
lým. Na počátku prosince (5. 12.) se již tradičně zúčastníme Mi-
kulášského odpoledne. Ve společenském sále kulturního zařízení 
města budeme mít kreativní dílnu DDM s Veronikou Kostincovou 
(tvorba adventních dekorací pro malé i velké) a v podvečer před 
kostelem  budou  naši  malí  andělé  bdít  nad  slavnostním  rozsví-
cením vánočního stromu. Nezapomínáme ani na léto 2020 a už 

nyní dáváme dohromady termíny dvou pobytových letních táborů, 
cca 5 termínů příměstských táborů a jeden pobyt pro rodiny s dět-
mi v Chorvatsku.
Od září 2019 nás najdete v nové kanceláři DDM, blíže ke vchodu 

do tělocvičen ZŠ v Lánecké ulici. Vytvořením nového administ-
rativního zázemí jsme získali další klubovnu pro kroužky, která 
se nachází na místě bývalé ředitelny. Tyto dva další prostory pro 
DDM vznikly díky dlouholeté spolupráci se ZŠ v Lánecké ul. Ví-
táme také otevření nové sportovní haly, kam přesuneme některé 
kroužky a tím uvolníme prostor pro naše další zájmové aktivity 
v tělocvičnách ZŠ.
Těší nás stoupající zájem o naše volnočasové kroužky. V této 

chvíli v nich pracuje cca 28 externích pedagogických pracovníků, 
tzv. dohodářů. Moc si vážím toho, že tu jsou, protože v kroužcích 
pracují po svém hlavním zaměstnání a dělají to srdcem. Kdyby tito 
lidé nebyli, (předesílám, že to není záležitost pouze DDM, ale i tě-
lových. jednot, sport. klubů, spolků, atd.), nebyly by volnočasové 
kroužky pro děti i pro dospělé, neměl by je totiž kdo vést. Sehnat 
tyto dobré duše a udržet si je není vůbec jednoduché.
Žádná z těchto obecně prospěšných aktivit se neobejde bez vzá-

jemné  spolupráce místních  lidí  i  organizací,  jejich  oboustranně 
dobré komunikace a také důvěry a podpory těch, kteří o podmín-

kách těchto aktivit ve Světlé nad Sázavou rozhodují. Proto za DDM 
děkuji všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.
Všem  lidem  dobré  vůle  přeji  pohodové  Vánoce  a  především 

mnoho ZDRAVÍ nejen v roce 2020!
Mgr. Olga Fialová, DiS.

ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

Co se děje v ddM

Dýňové  barevné  kouzlení  děti  automaticky  spojují  se  slovem 
Halloween z Ameriky. U nás čas barev, dýní a světla pochází z po-

hanských  a  anglosaských  zvyků –  zahánění  tmy a  zlých duchů 
ohněm a světlem. Dnes také souvisí i se změnou času, vzpomín-

kou na blízké zemřelé, potřebou světla a barev, lidským tvořením, 
dětskou hrou s využitím těchto nádherných podzimních plodů.
Abychom si zpříjemnili nástup do školy, připravili jsme si SVŮJ 

ŠKOLNÍ DÝŇOVÝ SVĚT u vchodu do školy. Paní učitelka Petra 
Kotěrová přišla s nápadem, no a celý první stupeň se s elánem za-
pojil a tvořil a tvořil… Nevěříte? Přijďte se podívat!
Oranžová barva rozzářila vstup do školy, ale  také náladu dětí, 

rodičů, zaměstnanců. A to není vše: celou velkou chodbu zdobí ná-
stěnky i sítě s tématikou plodů, duchů, netopýrů. Všichni přeci již 
od pohádek milujeme tajemno! Takže vlastně ani Halloween není 
tak dalece vzdálen našim zvykům, nebo lépe řečeno – zvykům 
našich předků…  Jana Rejnková

dýňový svět ve škole Lánecká 
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Na  začátku  listopadu  jsme 
se  vydali  do  muzea  A.  Hrd-

ličky  v  Humpolci.  Muzeum 
bylo  dlouhou  dobu  uzavřené 
z důvodu rekonstrukce. Expo-

zice se zabývá vývojem člově-

ka  od  počátku  lidstva  dosud. 
V muzeu  jsme viděli postavu 
pravěkého muže,  který  vypa-
dá jako živý. Výstava zahrno-

vala také modely smyslových 
orgánů.  Zaujal  nás  přístroj, 
který  nám  sdělil,  zdali  ne-

jsme podvyživení. V druhém 
poschodí  je výstava, která se 
týká lidí a jejich života v okolí 
Humpolecka. Ve sklepě se na-
chází také výstava loutek. Při 
zpáteční  cestě  po  schodišti 
jsme mohli  vidět  urnu Aleše 
Hrdličky. Výlet do Humpolce 
se nám moc líbil. 

Dušátková Adéla,  
Tvrdá Nikola,  

Urbanová Karolína,   
žákyně 9.B  

ZŠ Komenského ul.

návštěva muzea a. hrdličky 

Ve čtvrtek 10. října 2019 se naše třída vydala na exkurzi na 
městský  úřad.  Kluky  provázel  pan místostarosta  Josef  Hnik, 
děvčata prováděla paní Alena Křížková.
Ve své pracovně nás přivítal pan starosta. Prohlédli  jsme si 

tam krásný obraz Světlé. Mohli jsme si sednout k velikému sto-

lu se spoustou zásuvek, které jsme my kluci obdivovali.
Na oddělení městské policie nám pan Novák ukazoval rada-

ry na měření rychlosti, kamery, odchytové sítě, speciální pastu 
pro zvířata a jiné pomůcky. Pak jsme šli na oddělení pasů a ob-

čanských průkazů. Tam jsme si vyzkoušeli otisky prstů a foce-

ní v počítači. Nakoukli jsme i na oddělení dopravy a na stavební 

odbor. Ve druhém patře radnice na odboru životního prostředí 
jsme poznávali stromy a jejich plody.
V přízemí jsme si prohlédli obřadní síň a ve velké zasedačce 

nám pan Hnik ukazoval krásné obrázky, jak bude jednou naše 
město vypadat.
Děkujeme panu Hnikovi, paní Křížkové a všem zaměstnan-

cům úřadu, kteří se nám na exkurzi věnovali.

Text: J. Hrubý, A. Moliš, T. Neuvirt  
– žáci 3. třídy ZŠ Komenského

Foto: H. Štercová, S. Slabá

exkurze na městském úřadě
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Naše škola se zapojila do projektu „I když jsem malý, jsem 
šikovný  –  první  pomoc  pro malé  děti“.  Žáci  druhých  tříd  se 
třeťáky se učili pod vedením zdravotnice paní Čápové hravou 
formou  poskytovat  první  pomoc.  Dvouhodinová  akce,  která 
proběhla 7. listopadu 2019, se dětem velmi líbila a v hodině čes-
kého jazyka o tom napsaly:

Z Havlíčkova Brodu k nám do třídy přijela paní Čápová. Uči-
la  nás  poskytovat  první  pomoc. Už vím,  jak  poznám,  že  člo-

věk dýchá. Naučil jsem se masírovat srdce malého dítěte nebo 
dospěláka na figuríně. Naučil  jsem se obvazovat nohy a  ruce. 
Poprvé jsem si vyzkoušel i fonendoskop.

Matěj Jakoubek, 3. tř.

…Dozvěděla jsem se, že když si vrazíme nůž nebo klacek do 
těla,  nesmíme  to vyndávat,  ale  hned volat  155. Měli  jsme na 

sobě doktorské obleky a  zkoušeli  jsme poslouchat  srdíčko  fo-

nendoskopem. Moc se mi to líbilo.
Radka Pechová, 3. tř.

…Když najdeme ležícího člověka, tak se ho ptáme, jak se jme-

nuje, kde bydlí, kde je. Když neodpovídá, dáme ucho k jeho ús-
tům a sledujeme jeho hrudník. Pak mu zakloníme hlavu, a když 
se nerozdýchá, tak uděláme masáž srdce.

Jan Brázda, 3. tř.

Děkujeme paní Čápové z havlíčkobrodské nemocnice za per-
fektně připravenou akci, za její  trpělivost a vlídný přístup při 
nácviku první pomoci.

Text a foto: Mgr. Hana Štercová 
ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul.

i když jsem malý, jsem šikovný – první pomoc pro malé děti
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Vítězství našich studentů na Stavebním 
veletrhu FOR ARCH v Praze
Máme nejlepšího kamenosochaře i kameníka
Ve  dnech  17.  až  21.  září  2019  se  v  prostorách  PVA EXPO 

Praha Letňany uskutečnil již 30. mezinárodní stavební veletrh 
FOR ARCH.  Součástí  programu  je  i  finále  Soutěžní  přehlíd-

ky stavebních řemesel (SUSO). Každoročně zde představí své 
umění průměrně 80 odborných škol. Naši školu reprezentovali 
za kameníky Antonín Frank a za kamenosochaře Štěpán Hůzl 
pod vedením vedoucího odborného výcviku Lipnice nad Sáza-
vou Martina Šimka.
Naším konkurentem, který se tradičně soutěže účastní v obo-

ru kamenosochař, je SPŠ kamenická a sochařská Hořice a její 
studenti  pod  vedením  J.  Dibelky.  Jako  každý  rok  bylo  stu-

dentům zadáno  téma práce –  to má na starosti Svaz českých 
kameníků. Letošní  soutěž byla pro  studenty opravdu výzvou, 
protože tématem práce bylo zhotovení mramorového lachtana 
podle modelu  odlitého  ze  sádry.  Tvarovaní  díla  do mramoru 
bylo v soutěži použito poprvé, jelikož v předchozích ročnících 
se v soutěži sekalo především do pískovce. Dva kararské blo-

ky kamene zajistil jako sponzorský dar pan K. Dušek, který je 
i předsedou svazu a vlastníkem firmy Kámen Ingeniring.
Student naší školy Štěpán Hůzl, již vyučený kameník, který 

nyní pokračuje v maturitním oboru podnikání, se úkolu zhoto-

vit mramorového lachtana zhostil na výbornou. Obrovský kus 
práce odvedl také student druhého ročníku kameník Antonín 
Frank – ten vysekal parádní žulovou čepici, která může sloužit 
například jako ozdoba na vrchní části sloupu.
Hodnocení  soutěže  dopadlo  následovně:  1. místo  si  odnesl 

Štěpán Hůzl za mramorového  lachtana. A 1. místo ve své ka-
tegorii si získal Antonín Frank, který hrdě reprezentoval práce 
kamenické. Závěrem: není důležité, kdo na jakém místě skončil, 
ale  jde především o zviditelnění a oživení  tradičních řemesel, 
jako jsou kameník a kamenosochař. Výsledkem je, že v  letoš-
ním roce naše škola zaznamenala nárůst počtu kameníků, což 
je  úspěch. Kdo  se  chce  tomuto  řemeslu  věnovat,  určitě  práci 
najde.

Petr Lacina, DiS., kamenická dílna

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

Mga. anna Musilová

• Odmaturovala v  Uměleckoprůmys-
lové akademii v roce 2009 v oboru 
Výtvarné zpracování skla – tvarová-
ní, leptání,  malba. Poté studovala 
na Univerzitě Jana Evangelisty Pur-
kyně v  Ústí nad Labem na Fakultě 
umění a designu (katedra designu), 
kde v  roce 2013 získala bakalářský 
titul v ateliéru Sklo a v roce 2015 magisterský titul v ateli-
éru Přírodní materiály.

• V rámci studia absolvovala šestiměsíční stáž na Fakultě 
výtvarného umění Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle v Německu.

• Od roku 2015  je pedagogem Uměleckoprůmyslové aka-
demie ve Světlé nad Sázavou.

• Má za sebou řadu výstav, sympozií a soutěží, získala mno-
há ocenění (1.  místo Sklenice pro 21.  století pro firmu 
SAHM v roce 2008, 2. místo za objekt Židle v Mezinárodní 
soutěži sklářských škol v Karlových Varech v  roce 2009, 
1. místo za návrh Ceny hejtmana Ústeckého kraje v roce 
2012 aj.)

• V současné době je na mateřské dovolené.

Sama vzpomíná: „V r. 2005 světelská Akademie otevřela úpl-
ně první výtvarný obor zaměřený ryze na zpracování skla pod 
vedením MgA. Milana Krajíčka. A já jsem se spolu s dalšími 9 
lidmi stala jeho studentkou. Ač se škola jevila jako kolos a nyní 
je ještě větší, když v ní žijete, zjistíte, že je to velice malá komu-
nita rodinného typu.

Může vám to znít jako klišé, ale opravdu jsem zde potkala 
spoustu skvělých lidí jak mezi pedagogy, tak mými vrstevníky. 
Velkým štěstím je i skutečnost, že jsem v sobě objevila nadšení 
z tvůrčí činnosti. Na střední škole jsem díky Milanu Krajíčkovi 
podlehla kouzlu skla, které mě provází dosud, ač je občas vy-
střídáno jiným médiem.

S úsměvem vzpomínám na hodiny strávené na dílnách, v ateli-
éru… Nervy, jak to všechno na poslední chvíli stihnout a ještě 
si najít chvíli aspoň na jedno pivo s kamarády. To jediné, čeho 
dnes trochu lituji, je to, že jsem nevyužila a nedocenila všech-
ny nabízené možnosti – vybavené dílny, příjemné prostory, 
milí lidé, kteří byli ochotní věnovat mi svůj čas… Bohužel. Vím 
však, že s tehdejším rozumem bych ani dnes nejednala jinak 
a je to tak správně.

V  r.  2015 jsem se vrátila na „domácí půdu“ v  roli pedagoga. 
I když jsem na druhé straně, nic se nemění. Příjemná atmosfé-
ra, dobří lidé, radost z tvorby a vůle jsou stále klíčem k úspě-
chu.“
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Projektové aktivity Akademie 1. část
Stalo  se  již  tradicí,  že  se naše  škola  aktivně  zapojuje  hned 

do několika projektů. V jarním období roku 2019 jsme podali 
úspěšnou žádost na MŠMT v rámci výzvy č. 02_18_065 – Šab-

lony pro SŠ a VOŠ II, kterou ministerstvo vypsalo 20. 12. 2018.
Opět  si  každá  škola  mohla  zvolit  aktivity  podle  vlastních 

představ v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Projekt 
bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
•  Podpora  osobnostně  profesního  rozvoje  pedagogů  (mož-
nost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedago-

gů a odborníků z praxe, atd.).
•  Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím za-
řízením při společném vzdělávání prostřednictvím perso-

nální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti in-

kluze.
•  Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
• Zavedení a podpora nových metod ve výuce.
• Větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměst-
navatelů.

Jaké aktivity bude v následujících dvou školních letech reali-
zovat naše škola?

• Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
•  Školní kariérový poradce.
• Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – v oblas-
tech:

•  matematická gramotnost,
•  osobnostně sociální rozvoj,
•  inkluze,
•  cizí jazyky,
• výchova k podnikavosti,
•  kariérové vzdělávání,
•  polytechnika,
•  ICT,
•  kulturní povědomí a vyjádření.

• Zapojení odborníka z praxe do výuky.
•  Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
• Využití ICT ve výuce.
• Klub pro žáky.
• Doučování žáků.

Ing. Andrea Kubínová, koordinátor projektu

Musíme si pomáhat
Charitativní akce s naší účastí
V dnešní nelehké době si opravdu musíme pomáhat. Není to jen 

titul úspěšného českého filmu, ale i jeden z principů, ke kterým 
vedeme naše žáky. A tak pravidelně zapojujeme studenty do mno-

ha projektů.
Po úspěchu jarní charitativní sbírky pro Diákonii Broumov jsme 

uspořádali ve dnech 7. a 8. října 2019 pomyslné druhé kolo. S roz-
nášením letáků po městě i průběhem samotné akce opět vydatně 
a ve svém volnu pomohli studenti našich sociálních oborů. I když 
počasí v dny akce nebylo ideální, přesto si k nám dost Světeláků 
našlo cestu. Nevyužívané oblečení a obuv donesli i mnozí pracov-

níci školy. Díky tomu se v našem malém skladu sešlo několik kra-
bic bot a tašek a mnoho pytlů s vytříděnými oděvy, které pomohou 
potřebným v celé republice.
Ve středu 16.  října 2019  jsme se zúčastnili akce Bílá pastelka. 

Letos proběhl již 20. ročník této sbírky. Zakoupením bílé pastelky 
jsme přispěli na sociální služby pro nevidomé a slabozraké. Služ-
by zahrnují mj. výuku práce na počítači, výcvik vodících psů, za-
městnávání zrakově postižených i další aktivity. Celé organizace 
se ujali studenti třídy III. E.
V pátek 8. listopadu 2019 se škola připojila k akcím spojeným 

s připomínkou obětí 1. světové války, a to účastí ve veřejné sbírce 
pro Paměť národa. Sbírka probíhala první dva týdny v listopadu 
pod heslem „Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomínalo“. 
V  rámci  sbírky  jsou  získávány  prostředky  na  nahrávání  vzpo-

mínek veteránů. Každý, kdo přispěl, získal symbolický vlčí mák 
– symbol Dne válečných veteránů. A protože toto je akce spíš vzdě-
lávací, zapojili  jsme gymnazisty, konkrétně třídu II. G. Její žáci 
dopoledne oslovili spolužáky a pracovníky školy a pak se vydali 
do města – na nádraží, na náměstí a k obchodům. A i když přenos-
né kasičky nebyly úplně plné, i přesto měli studenti dobrý pocit, že 
přispěli svým dílem k úspěchu smysluplného projektu. 

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia

Spojujeme teorii s praxí
Navštívili jsme legionářský vlak
Začátkem  listopadu  2019  dorazil  do  Světlé  nad  Sázavou  Le-

giovlak.  Jde o velkolepý projekt organizovaný Československou 
obcí legionářskou. Ta vytvořila věrnou kopii legionářského vlaku 
z období let 19181–920, kdy podobné vlaky operovaly v Rusku na 
Transsibiřské magistrále a tvořily základnu pro operace českoslo-

venských  legií v Rusku. My jsme vyslali ve středu 6. 11.  tříleté 
obory a ve čtvrtek 7. 11. všechny třídy gymnázia. Každá skupina 
dostala  svého průvodce  (v  replikách dobových uniforem),  který 
nás  po  zhlédnutí  úvodního  videa  provedl  jednotlivými  vagóny, 
kde jsem si mohli prohlédnou i osahat vystavené exponáty včetně 
vystavených zbraní. Během jedné hodiny  tak studenti získali  in-

formaci o každodenním životě legionářů i o jejich nasazení v bo-

jích na konci 1. světové války i těsně po ní.
Akce byla zdařilým doplněním školní teorie o moderních ději-

nách našeho národa.
Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia
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Vážení čtenáři Světelského zpravodaje, cítím nutnost uvést 
některá  fakta,  která  prý  kolují  o  mateřské  škole  Bambi-
no, o. p. s. Tato škola má za sebou 25 let úspěšného fungování, 
což po celá léta hodnotí hlavně Česká školní inspekce – vždy 
s dodatkem „vynikající“, či „nadstandardní“.
Po  celá  ta  léta  řídím  školu  já,  přes  20  let  zde  učila moje 

dcera. Nyní již po dva roky ji vystřídaly mladé učitelky. Le-

tos  nastoupila  do  naší  školy  kvalifikovaná  učitelka  s  praxí 
a hlavně s kvalitní pedagogickou školou. Tudíž již ze zákona 
zde nemohu pracovat sama, jak o nás některé maminky říka-

jí – „co může tak naučit sedmdesátiletá bába s uklízečkou!“ 

Věřte mi, že se mě to velmi dotklo, jednak mně je již 71 let, 
elánu mám možná víc, než některá dvacetiletá a zkušeností 
mám tolik, že by byla velká škoda nepředávat je nastupující 
generaci. Prý jsou naše děti  jako „cvičené opice“, musí kaž-
dého  pozdravit.  Ano,  vedu  po  celá  léta  děti  k  úctě  ke  star-
ším osobám a ono pozdravení chybí mnohým mladým lidem. 
Chodí jako telátka a neznají nejzákladnější pravidla slušného 
chování.
A ta uklízečka v naší škole, to je poklad. V málokteré ma-

teřské škole dovede pracovat s dětmi někdo bez pedagogické-

ho vzdělání. U nás to jde. Jaruška už by si dávno zasloužila 
maturitní  vysvědčení  za  to,  jak  hluboce  lidská  dovede  být 
k dětem i rodičům.
Mně  tedy  odpusťte,  že  stárnu,  je  to  přirozené,  ale  nezna-

mená to, že bych si sedla někde do kouta s pletením, když se 
každé  ráno  těším mezi  děti.  Navíc  nezabírám místo  žádné 
zájemkyni  o  tuto  práci,  jsem  soukromník  a  snad  i  kvalitní 
člověk. A o té demokracii, jak si ji mnozí představují – řeknu 

něco slovy řeckého filosofa Sokrata, který se narodil v roce 
469 př. N. l. v Athénách. Byl prvním z trojice nejslavnějších 
řeckých filosofů, je vzorem helénských ctností. Jeho otec byl 
sochař, matka byla porodní bába. Sokrates  se nejdříve vyu-

čil  jako  otec,  později  se  začal  zabývat  filosofií,  což  patřilo 
také k hlavním důvodům sporů mezi ním a ženou Xantipou. 
Jako  mladý  zažil  rozkvět  demokratických  Athén  i  úpadek 
za  Peloponéské  války. Během ní  se  zúčastnil  tří  válečných 
výprav. Několikrát  projevil  značnou  statečnost. V  roce 399 
byl  popraven.  Proč  to  zmiňuji? Zajímavé  je  jeho  pojednání 
o demokracii:

– Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět 
všem.
– Chudí budou chtít část majetku bohatých. A demokracie 
jim to dá.
– Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva 
mužů,  cizinci budou chtít práva občanů. A demokracie  jim 
to dá.
– Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce. A demokra-

cie jim to dá.
– A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zlo-

činci  od  přírody  tíhnou  po  pozicích moci,  vznikne  tyranie 
horší, než dovede nejhorší monarchie, anebo oligarchie.

Sokrates

S úctou Věra Chladová
Soukromá MŠ Bambino, o. p. s.

Jak u nás vypadá demokracie

14. listopadu 2019 navštívili Domov Háj a později i komu-

nitní  bydlení  ve  Světlé  nad  Sázavou  studenti Vysoké  školy 
polytechnické v Jihlavě, katedry Sociální práce, oboru Soci-
álně-zdravotní pracovník. 
Seznámili se s procesem transformace, kterým organizace 

v  současné době prochází, měli možnost porovnat  život kli-
entů v zařízení ústavního typu a v rodinném domě v klasické 
zástavbě města. Velmi ocenili vstřícné přijetí a představení 
života  v  domech  ze  strany  klientů  komunitního  bydlení  ve 
Světlé nad Sázavou. 
Navštívili také farmářské trhy, na kterých klienti, kteří žijí 

ve městě, prezentovali své výrobky, a v závěru návštěvy se 
seznámili  se  stavem  výstavby  dalších  dvou  domů,  zázemí 
pro management a sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad 
Sázavou. Propojení teorie s praxí je pro přípravu budoucích 
sociálních pracovníků velmi důležité.
Domov Háj  prochází  procesem  transformace  pobytových 

sociálních služeb. Dvanáct klientů zařízení  již žije ve dvou 
rodinných domcích ve Světlé nad Sázavou, dalších cca šede-

sát se do rodinných domů bude stěhovat do následujících lo-

kalit – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Gol-
čův Jeníkov. 
Život  v  komunitním bydlení  dává klientům zařízení  dale-

ko větší možnosti zapojení se do společnosti a také kontaktu 

s rodinnými příslušníky a přáteli. Připravit se na co nejpřiro-

zenější přechod z domova do rodinných domů by měl klien-

tům pomoci nedávno zahájený dvouletý projekt „Na cestě“.
Andrea Šeredová

domov háj a komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou navštívili 
budoucí sociálně-zdravotní pracovníci

21



KULtUra
Kulturní zařízení KytiCe připravuje

30. ledna 2020 od 19 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.

Čochtan vypravuje 
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvor-
ný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představite-
le vodníků Josefa Dvořáka.

V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného jihoame-
rického státu Missitucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný 
zlata. Jihočech Josef Novák jej před odchodem z domova 
ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že 
díky němu v Americe snadno zbohatne, a své jediné dceři Káče 
tak zajistí bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má na-

víc kouzelnou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé 
dramatické zápletky.

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

Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Markéta Hrubešová / Stani-
slava Topinková-Fořtová, Rostislav Trtík / Jan Burda, Jiří Veit, 
Blanka Tůmová / Vlasta Kahovcová / Zuzana Burdová, Lambri-
ni Chaciosová / Nela Friebová

Vstupné: 420, 390 a 350 Kč.

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

I v listopadu nás navštívili naši psí kamarádi z canisterapeutic-
kého sdružení Kamarád a konala se u nás pravidelná Kavárnička.
V pátek 25. 10. 2019 jsme v našem domově vyráběli věnce a růz-

né aranže na blížící se svátek Památky zesnulých.  
Ve středu 30. 10. 2019 jsme měli Bramborové odpoledne, kdy 

jsme si pekli a vařili různé dobroty z brambor. 
V úterý 5. 11. 2019 se u nás konala další přednáška v rámci Uni-

verzity  slunečního  věku.  Přednášejícím  byl  pan Rostislav  Šíma 
a téma přednášky neslo název „Za krajany do rumunského Baná-
tu“. Přednáška byla velmi zajímavá a našim studentům se velmi 
líbila. 
V pondělí  11.  11.  2019  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 nad Sázavou,  jedná se o akci Mikulášský den. 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: Adéla Šenková

Z domova pro seniory

Minulý měsíc jsme se nečekaně a s velkým smutkem rozloučili s naším dlouholetým kolegou, pří-
telem a laskavým člověkem – Ing. Ivo Benešem. 
Rodák  z Příseky  se po úspěšné profesní kariéře vrátil  před dvaceti  lety do Světlé  nad Sázavou 

a posléze, už jako pracující důchodce, se na dlouhé roky stal oblíbeným a platným členem našeho ky-

ticového kolektivu. V Galerii Na Půdě – kde spolu se svoji manželkou Marunkou působil jako kustod 
– po dlouhé roky zpříjemňoval svou vlídností a znalostmi i životním nadhledem stovkám návštěvníků 
jejich prožitky z výstav a přehlídek.
Vzpomínáme a děkujeme

Mgr. Jana Kupčíková, ředitelka KyTICe
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Další  ročník  festivalu  dechových  hudeb  ve  Světlé  nad  Sá-
zavou uspořádala místní firma Jochovo s  jednatelem Josefem 
Choutkou. Ten spolu se svojí rodinou a přáteli doplňuje kulturní 
program ve městě o vystoupení dechových hudeb, který se stal 
vyhledávanou akcí pro milovníky a posluchače tohoto žánru.
Společný koncert  tří kapel  se  tentokrát konal v  sobotu dne 

26. 10. 2019 ve velkém sále Městské restaurace a zahrály zde 
kapely z Vysočiny. Josef Choutka spolu s moderátorem a kapel-
níkem Vysočinky Tomášem Vodrážkou zahájili  tento koncert 
v 16,00 hodin přivítáním všech účinkujících a návštěvníků, kte-

ří se sjeli z širokého okolí a zaplnili celý sál. 

Jako  první  zde  vystoupila Malá muzika  z  Pelhřimova,  kte-

rou vedl kapelník Zdeněk Rajdlík. S kapelou zpívaly zpěvačky 
Martina  Boháčková  a  Iveta  Smejkalová.  Známé  písničky  na-
vodily skvělou atmosféru a taneční parket se zaplnil tančícími 
páry. Malou muziku vystřídala další oblíbená dechovka – Nová 
Lesanka  z Humpolce  s  kapelníkem Stanislavem Píškou  a  pě-

veckou dvojicí Petra Ježová a Jiří Musil. 
Závěr  pak  obstarala  havlíčkobrodská  Sklenařinka  pod  ve-

dením kapelníka Milana Slaniny a jeho doprovodily ve zpěvu 
manželka Vlasta a dcera Dana Broštová. 
Tady  je  nutno  dodat,  že Milan  Slanina  vede  jako  kapelník 

dvě  kapely,  Sklenařinku,  která  hraje  výhradně  klasickou  čes-
kou dechovku a taneční kapelu Amix, která hraje od lidovky po 
pop-rock. Sklenařinka se zde představila se širokým repertoá-
rem známých skladeb a měla s nimi velký úspěch, což ocenilo 
i publikum velkým potleskem, obzvláště při sólech trumpetistů 
Václava Paličky a Tomáše Kopice. Zásluhu na kvalitním posle-

chu měli i zvukaři Pavel Kletečka a Martin Hospodka.
Konečné  poděkování  za  vystoupení  jednotlivých  kapel  se 

dostalo kapelníkům a zpěvačkám z  rukou hlavního pořadate-

le Josefa Choutky, který jim osobně předal upomínkové dárky 
a kytičky. Musím konstatovat skutečnost, že i toto Setkání tři 
kapel se povedlo a všichni si jej užili ke spokojenosti. 
Děkujeme  pořadatelům, mediálním  partnerům,  obsluhující-

mu personálu a všem, kteří se podíleli na uvedené akci. 
Tak zase příště na shledanou ve Světlé nad Sázavou.
 Karel Novotný, misionář DH

Společný koncert tří kapel
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Literární soutěž
Markéta Prášková

MÁGOVÉ Z AGARVENY
PROKLETÁ PEVNOST

Agarvena je velmi zvláštní a tajemná země, kde můžeš po-
tkat celou řadu podivuhodných bytostí. Kromě skřítků, obrů, 
trpaslíků, draků a čarodějů jich na tomto místě žije ještě mno-
hem víc.

Literární soutěž o novou knihu

Vymysli novou fantastickou bytost a  popiš ji podle násle-
dujících otázek:

1. Jak se bytost nazývá?
2. Jak vypadá?
3. Kde žije?
4. Jakým způsobem se chová?
5. Je užitečná, přátelská, nebezpečná…? Čím?
6. Jaký vztah má k lidem?

Svou literární práci, popř. doplněnou i výtvarnou ukázkou, 
můžeš odevzdat v dětském oddělení knihovny ve Světlé nad 
Sázavou do 15. ledna 2020.

Nejzajímavější postavu autorka Markéta Prášková odmění 
knihou Prokletá pevnost a napíše do ní své osobní věnování. 
Samotnou postavu potom začlení mezi ostatní fantastické 
bytosti v některé z budoucích knih.
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Po úspěšných Kloboukách z Agarveny přijde na pult knih-
kupectví další titul. Mohu prozradit, že autorka zůstala věrná 
žánru fantasy, který bravurně zvládá.

První důležitá otázka: Jak se kniha jmenuje?
Na konečném názvu knihy jsme se s nakladatelstvím nějakou 

dobu nedokázali shodnout. Teď už je ovšem rozhodnuto, kniha se 
bude jmenovat Prokletá pevnost. Název nové edice bude Mágové 
z Agarveny. Původně jsem s tímto názvem nesouhlasila, protože 
až příliš odkazuje na Klobouky z Agarveny. Mnozí, kteří Klobou-

ky nečetli, by si třeba mohli myslet, že jde o pokračování, a odra-
dilo by je to od čtení. Tak to ovšem není. Fantasy země je stejná, 
dokonce i několik vedlejších hrdinů z Klobouků z Agarveny se tu 
objevuje, již tedy starších, ale příběh je úplně nový a na předešlých 
knihách nezávisí. Redaktorka z nakladatelství mě přesvědčila, že 
název Mágové z Agarveny by mohl naopak přimět čtenáře mých 
předešlých knih, kteří už také odrostli, k tomu, aby zde mohli zno-

vu navázat.
Můžete nám prozradit, pro jakou věkovou kategorii je tedy kni-

ha určena, a ve zkratce nám přiblížit, na co se mohou čtenáři těšit?
Klobouky z Agarveny  jsem psala pro děti mladšího  školního 

věku, ale v podstatě je četli čtenáři všech věkových kategorií, od 
menších dětí, přes teenagery a dospělé až ke čtenářům v důcho-

dovém věku. Moje nová kniha je také pro všechny, obzvlášť pro 
ty, kteří mají rádi napínavé a dobrodružné příběhy. Dolní hranice 
je posunuta ke dvanácti letům, protože hrdinové jsou starší a děj 
je malinko složitější. Čtenáři se v příběhu opět setkají s mnohými 
fantastickými bytostmi, udatnými i hrozivými čaroději a hrdiny, 
kteří musí zdolávat řady těžkých překážek.

Prozradíte nám něco konkrétnějšího z obsahu knihy?
Obsah knihy je pro mě obtížné přijatelným způsobem zestručnit. 

V příběhu jsou dvě odlišné dějové linie, a tudíž i dva hlavní hrdi-
nové, kteří se neznají a kteří se potýkají s odlišnými problémy. Na 
konci příběhu se samozřejmě za velmi vypjatých okolností setkají. 
Mohla bych prozradit, že jedním z hlavních motivů knihy Prokletá 
pevnost je hledání ztracené rodiny. Silný je také motiv cesty, který 
mám ráda a často ho používám, a motiv přátelství a lásky.

Je milou tradicí, že je příchod nové knihy doprovázen řadou kul-
turních akcí. Chystáte nějaké pro naše čtenáře?
Kniha by měla  vyjít  v  prvních měsících  roku 2020. Velmi  si 

v tomto ohledu vážím podpory města, protože bez ní by pro mě 
byla  příprava  mnohých  akcí  značně  náročná.  Tak  předně  byla 
v měsíci říjnu ve spolupráci s knihovnou ve Světlé nad Sázavou 
vyhlášena literární soutěž, jejíž uzávěrka je 15. ledna 2020. Před 
vydáním Klobouků z Agarveny jsme uskutečnili výtvarnou sou-

těž určenou pro děti, ale tato literární soutěž je otevřená všem. Do-

vedu si představit, že mnoho lidí ve svém volném čase jednou za 
čas něco napíše, třeba básničku nebo i povídku, a tak se třeba bude 

chtít soutěže také zúčastnit. Hlavní akcí, na niž se připravujeme, je 
samozřejmě křest knihy bezprostředně po jejím vydání.

Jak již bylo zmíněno, Klobouky jsou sice knihy pro děti, ale u nás 
v knihovně si je půjčují i dospělí. Jeden čtenář se mi přiznal, že je 
Vaším fanouškem a lituje, že jste nezaměřila svoji tvorbu na „zralé“ 
čtenáře. Mohla byste nám poodhalit vaše další autorské plány.
V centru mojí pozornosti nyní stojí vypravit do světa Prokletou 

pevnost. Tím, že knihu napíšete a potom máte tolik štěstí, že mů-

žete podepsat smlouvu s nakladatelem, práce na ní nekončí. Ještě 
je  třeba připravit a zajistit mnoho dalších drobnějších záležitostí, 
a tak se snažím věnovat jim. Psát dál ovšem nepřestávám, i když 
to občas musí být „do šuplíku“. Tam mám uschovaná některá díla, 
ještě ne úplně dokončená, a k nim se ve chvílích volna vracím. Po 
Prokleté pevnosti bych ráda nechala vydat její pokračování. Jestli 
k tomu ale dojde, to zatím nevím. Také jsem zkoušela jiný žánr 
než fantasy, je to však pro mě celkem obtížné. Jedná se o román 
pro dospělé a polovina příběhu se odehrává v minulosti, polovina 
v přítomnosti. Tady si ovšem nemohu dovolit popustit fantazii pří-
liš uzdu, protože se musím držet konkrétních reálií. Také jsem na-
psala několik povídek, ale ty většinou nepublikuji, třeba je časem 
vydám v nějaké souhrnné sbírce.

Psaní knih je časově náročný koníček. Jak zvládáte skloubit psa-

ní s prací a péčí o rodinu? Máte nějakou denní normu, nebo píšete 
nepravidelně?
Ano, je to časově velmi náročný koníček. Často se mě na to lidé 

ptají, ale já nedokážu odpovědět. Můj den má dvacet čtyři hodin, 
ani  o minutu  déle,  a  je  jenom na mně,  jak  tyto  hodiny  využiji. 
Když  jsem byla  ještě na  rodičovské dovolené, dařilo  se mi  rodi-
nu s psaním kloubit lépe. Prokletá pevnost byla napsaná ještě v té 
době. Teď, když chodím do práce a moje děti mají víc školních 
i volnočasových aktivit, mám času opravdu o hodně méně. Dřív 
jsem mívala „denní normu“ a psávala jsem každý den. Dnes už se 
k tomu dostanu pouze o volnějších víkendech nebo o prázdninách. 
Stále mě to ale velmi baví.

Dovolila bych si obligátní otázku. Čte rodina vaše knihy?
Manžel je vždycky všechny přečte. Ne, že by byl nadšeným čte-

nářem fantasy knih, čte to spíš jako jazykový korektor. Je vystudo-

vaný češtinář a před tím, než cokoli kamkoli posílám, raději to po 
mně ještě zkontroluje. Můj nejstarší syn také přečetl všechno, dce-
ra zatím jenom část. Mnoho mých příbuzných ale četlo Klobouky 
z Agarveny i několikrát.

Vím, že jste náruživá čtenářka. Jaká kniha vás oslovila a ke které 
se i ráda vracíte? Je to zkrátka kniha vašeho srdce.
Knihy mám ráda a od mládí čtu hodně. Vybavuji si okamžik, 

bylo mi něco přes dvacet let, když jsem přestala vnímat knihy je-
nom jako zábavu a začala je vnímat jako učebnice. Učím se z nich, 
jak zacházet s postavami, jaké vybírat motivy, jak popisovat kra-
jinu nebo jak vytvořit napínavou scénu. Zajímavé postřehy se dají 
najít ve většině z nich. Mám ráda opravdu dobře vystavěné příběhy, 
na žánru mi příliš nezáleží. Oblíbených knih by bylo asi mnoho, 
ale většinou se k žádné nevracím. Vychází toho dnes tolik, že koli-
krát nevím, co bych měla přečíst jako první a co jako druhé. Když 
náhodou nevím, ráda si nechám poradit v naší knihovně.

Děkuji, že jste si našla čas a odpověděla na mé otázky.
Pokud se budete chtít  informovat o novinkách z „literární díl-

ny“  Markéty  Práškové,  můžete  navštívit  její  webové  stránky  
www.marketapraskova.cz.

 Jiřina Roženská
 

Na titulní stránku Světelského zpravodaje byla použita ilu-

strace z obálky knihy Mágové z Agarveny od ilustrátora Ro-

mana Kýbuse.

Světelské spisovatelce Markétě Práškové vyjde nová kniha
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nabídka vánočního čtení

Beletrie
Rachel Abbottová: Dům na útesu
– Po nenadálém úmrtí Markovy první manželky mu Evie po-

mohla postavit se opět na nohy. Markova sestra Cleo ví, že 
by mu nový vztah měla přát,  vůči Evii  je  ovšem značně 
nedůvěřivá… Když Evii začne doma potkávat jeden úraz 
za druhým, její přátelé znejistí. Nemohl jí zranění způsobit 
Mark? Situace vyústí v tragédii, kterou je nutno vyšetřit.

Debra Deanová: Madony z Leningradu
–  Marina  ztrácí  kontakt  s  realitou.  Zapomíná,  ale  vzdále-

nou minulost si vybavuje živě. Jako kdyby stále ještě žila 
v Leningradě a ukrývala vzácná umělecká díla z Ermitá-
že. Smutný pohled na prázdné rámy Marinu přiměl, aby si 
v duchu vytvořila svou vlastní Ermitáž, „palác myšlenek“, 
do něhož se uchylovala před všudypřítomnými válečnými 
hrůzami.

Eoin Dempsey: Bílá růže černý les
– Píše se rok 1943. Franka Gerberová žije sama, otec i bratr 
jsou na frontě. Jednou v lese objeví tělo parašutisty v uni-
formě  Luftwaffe.  Rozhodne  se  neznámému  pomoci,  ale 
brzy zjistí, že není tím, za koho se vydává. Dokáží k sobě 
oba mladí lidé najít cestu?

Robert Galbraith: Smrtící bílá
– „Viděl  jsem,  jak zabili dítě.“ S  těmito  slovy  jednoho dne 
nav štíví  utrápený mladý muž  soukromého  detektiva Cor-
morana  Strika  a  prosí  ho  o  vyšetření  zločinu,  jehož  byl 
údajně svědkem v dětství. Strike a jeho společnice Robin 
se tedy pustí do složitého vyšetřování.

Stacey Hallsová: Naděje pro Fleetwood
–  Lancashire,  1612.  Mladá  šlechtična  Fleetwood  Shuttle-

worthová je opět těhotná a hrozí, že další porod nepřežije. 
Jedinou  její  nadějí  se  stane  porodní  bába Alice Grayová, 
jenže ta je záhy obviněna z čarodějnictví. Fleetwood musí 
riskovat vše, aby dokázala její nevinu, neboť na ní závisí 
život nenarozeného dítěte i její vlastní.

Petra Hůlová: Zlodějka mýho táty
– Desetiletý Miky nesnáší střídavou péči, nové sourozence 
a macechu, co podle Mikyho jemu a jeho bráchům ukrad-

la tátu. Naštěstí existuje virtuální platforma plná reálných 
vrstevníků  v  podobné  situaci. Mikiho  sebelítost  v  nebez-
pečném  koktejlu  s  odhodláním  zvrátit  situaci  za  každou 
cenu vede k nezvladatelné nenávisti, jež mu systematicky 
ničí život.

Obonete S. Ubam: Sedm let v Africe
– Autor se vrací do Afriky jako dědic otcova trůnu, následuje 
volání dávné rodové tradice a přebírá odpovědnost za osud 
rodiny, kterou však sotva zná. Na této cestě nachází nejen 
své kořeny a novou identitu, ale často se také ocitá na po-

kraji smrti. Skutečný příběh přináší čtenářům syrovou vý-

pověď o drsném životě na africkém kontinentu.

Jodi Picoultová: Záblesk života
–  Mississippské  Centrum,  gynekologická  klinika  pečující 
o ženy, je vlastně klinikou umožňující ženám legálně pod-

stoupit potrat. Proto se stane jednoho dne terčem útoku ší-
leného  střelce.  Po  střelbě  zůstávají  na  klinice mrtvá  těla 
i živá rukojmí. Každý z přeživších má svůj osud, soukro-

mé tajemství, které ho přivedlo na kliniku.

Sidney Sheldon, Tilly Bagshaweová: Zítřek nedoženeš
– Tracy se s Jeffem podařilo vydělat na chamtivých boháčích 
celé jmění, ale k úplnému štěstí jí přece jen něco chybí. Jak 
měsíce ubíhají, nedaří se jí s milovaným mužem otěhotnět 
a začne se jí stýskat po adrenalinu dřívějších časů.

Danka Šárková: Zpáteční letenky 
– Dvě ženy ve stejném věku bojují o přízeň bohatého kovboje 
Jardy. Jana je úspěšná podnikatelka a protřelá prostitutka pro 
velice bohaté pány z vysoké společnosti, která čeká na vysně-
ného prince, zatímco Ester je obyčejná, léta věrná manželka, 
profesí pekařka se žádnými ambicemi. Tyhle dvě ženy spojí 
jednoho dne náhoda.

Naučná literatura
Ladislav Krov: Z Havlíčkova Brodu kousek do světa
– Kniha je o rodácích z Havlíčkova Brodu a úspěších v led-

ním hokeji, kterých dosáhli mimo Brod – mistrovství světa, 
Stanley cup a podobně. Pojednává mimo jiných o kariéře 
bratrů Jaroslava a Jiřího Holíkových nebo Josefa Vašíčka.

Juraj Šebo: Útěk z pekla
– Životní příběh Arnošta Rosina, vězně, kterému se podařilo 
uprchnout z Osvětimi – Z  tohoto pekla se pokusilo utéct 
jen asi osm stovek vězňů a pouze 144 z nich se to prokaza-
telně podařilo. Jedním z nich byl Arnošt Rosin, židovský 
rodák ze slovenské Sniny.

Knihy pro děti a mládež
Ivona Březinová: I hračky si chtějí hrát
– Žlutá kuželka zůstala sama doma, ostatní si vzaly děti na 
výlet. Je jí smutno, ale vtom se objeví Kašpárek a zahrají si 
spolu loutkové divadlo. A hrát si chce i panenka! Kuželka 
sice nejela na výlet, ale rozhodně se nenudila a našla spous-
tu nových přátel. M/1

Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj o světě
– Dědeček a Viktorka poznávají evropská města. Viktorka se 
brzy naučí orientovat se na letišti, chovat se v hotelu, vyu-

žívat své znalosti angličtiny, ale hlavně se od dědečka do-

zvídá spoustu informací o zemích, které navštěvují. M/2

Bára Dočkalová: Tajemství oblázkové hory
– Blíží se první den prázdnin a s ním velká zkouška. Dva nej-
mladší členové party, Krisa a Prcek, mají prokázat, že je na 
ně spoleh. Když to zvládnou, stanou se konečně součástí 
Gangu. A hlavně – bude jim svěřeno velké tajemství. M/3

Barbora Škovierová: Jako kolibřík
– Příběh šestnáctileté Sofie, která řeší rozchod otce a matky. 
Naštěstí je tu Patrik, se kterým chodí. A nejlepší kamarád-

ka Eva! No a samozřejmě tanec, který miluje. Ale ve škole 
dostanou za úkol napsat zvláštní sloh a pak se začne všech-

no komplikovat. M/3
Eva Kodýmová
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Co VÁS ZaJíMÁ
Slavnostní  otevření  nové  sportovní  haly  proběhlo  pochopi-

telně za velkého zájmu médií, vždyť pro město Světlá nad Sá-
zavou to byl významný den. Vedle zástupců regionálního tisku 
měl zastoupení při stříhání pásky Český rozhlas, ale též Česká 
tisková  kancelář  a  deník  Právo.  Starosta  Jan Tourek  od  nich 
slyšel slova chvály a obdivu, sám potom musel vysvětlovat na-
příklad,  jak je  to s financováním výstavby takového projektu. 
Do záznamníku redaktorky ČTK Věry Stejskalové řekl:

„Cena haly byla podle projektu 92 milionů bez DPH. Šli jsme 
do toho bez větší dotace, pouze Kraj Vysočina nám přispěl de-

seti procenty, tedy částkou 9 294 424 Kč. Město si vzalo úvěr 70 
milionů a splácet budeme 5 milionů ročně. Rozpočet města to 
nenaruší.“ Na  otázku,  do  čeho  se město  nyní  vrhne,  starosta 
odpověděl: „Pro sportovce jsme toho již udělali dost, přestavěl 
se zimní stadion, vybudovalo se zázemí pro fotbalisty s tribunou, 
zrekonstruovalo víceúčelové hřiště s tartanem a umělou trávou, 
a tak nyní bychom se chtěli vrhnout do náměstí a s tím by se 
mělo spojit přemostění Sázavy od skláren směrem k nádraží.“

Text a foto: jiv

Starosta Jan tourek pro média

Na snímku starosta Jan Tourek odpovídá do magnetofonu 
redaktorky ČTK  Věry Stejskalové, zcela vlevo slova starosty 

zaznamenává redaktorka deníku Právo Jana Pechová 

Vážení přátelé, přiznejme si, že většina z nás má velice malé 
povědomí o československých legiích, o tom, kdy, kde a hlavně 
proč vznikly. O jejich obrovském významu pro to, aby vítězné 
mocnosti začaly na sklonku 1. světové války vůbec uvažovat 
o možnosti vytvořit ve střední Evropě nový stát Čechů a Slová-
ků, o jejichž existenci svět neměl tušení. Pro svět jsme my Češi 
byli Rakušané a Slováci Uhři.

Starší a střední generace se může vymlouvat, že pro totalitní 
režim  legionáři  představovali  ideového protivníka,  a proto  je 
buď tehdejší historiografie ignorovala, nebo odsoudila do role 
nepřátel světové revoluce a pokroku vůbec. Bohužel, z různých 
anket,  průzkumů,  či  při  sledování  vědomostních  soutěží mu-

síme dojít k smutnému konstatování, že ani např. současní vy-

sokoškolští  studenti neumějí na elementární otázky k  tomuto 
tématu  odpovědět.  Je  to  výsledek  selhávání  českého  školství, 
sdělovacích prostředků  i umělecké obce. Poslední hraný film 
o hrdinech tzv. 1. odboje, tedy legionářích, byl natočen za před-

mnichovské republiky.
O to záslužnější je projekt Československé obce legionářské 

(sdružuje v současnosti už většinou potomky účastníků všech 
tří  odbojů),  která  ke  100.  výročí  republiky  začala  od  roku 
2013 připravovat repliku legionářského vlaku podobného těm, 
v nichž po dlouhé měsíce žili a bojovali naši legionáři v Rusku 
v době, kdy k údivu celého světa ovládali Transsibiřskou ma-
gistrálu. Bylo mezi  nimi  i  120  dobrovolníků,  kteří  pocházeli 
ze Světelska.
Na podzim 2014 již byl vlak přístupný veřejnosti v Praze na 

Žižkově a od té doby putuje po republice, zavítal  i na Sloven-

sko. V říjnu 2017 stál Legiovlak v Havlíčkově Brodě, v červenci 
letošního  roku  v Humpolci  a  ve  dnech  5.  –  10.  listopadu  ho 
hostilo světelské nádraží. V průběhu šesti let mohli vlak obdi-
vovat lidé zatím ve 158 městech, do konce roku zajede ještě na 
tři místa. Jeho putování skončí ve shodě s ukončením skutečné 
legionářské anabáze přesně po stu letech, tedy v roce 2020.

Text: Josef Böhm
Foto: Jiří Víšek

Vivat Legiovlak!

Příslušníci Československé obce legionářské v dobových 
uniformách byli součástí Legiovlaku

28



I o letošních Vánocích uvítáme u nás Betlémské světlo, pla-

mínek  symbolizující  především  mír  a  přátelství,  zažehnutý 
v  dalekém  Betlémě.  Poprvé  tento  novodobý  vánoční  zvyk 
uvedli do života pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když 
chtěli nevšedním způsobem ocenit všechny ochotné podporo-

vatele nevidomých i jinak handicapovaných osob v roce 1986. 
Od  té  doby  se  z  této  akce  díky  skautům  stala  celoevropská 
záležitost. K nám do  tehdejšího Československa přivezli po-

prvé plamínek z Betléma exiloví skauti v prosinci 1989 až pod 
sochu sv. Václava v Praze. 
V dalších  letech  se  této  tradice ujali  brněnští  skauti,  kteří 

každoročně světlo rozváží vlaky ČD po celé naší zemi. Z Víd-

ně ho letos přivezou v sobotu 14. prosince a uloží v brněnské 
katedrále sv. Petra a Pavla a o týden později ho rozvezou do 

celé republiky. Do Světlé nad Sázavou 
připutuje  letošní  světýlko  v  sobotu 
21. prosince vlakem R 988 Brno, Krá-

lovo  Pole  –  Praha  hl.  nádraží  v  8:15 
hod. Ze světelského nádraží ho skauti 
ještě povezou vlakem Os 920 do Led-

če nad Sázavou a Zruče nad Sázavou. 
Zájemci si budou moci zažehnout ten 
vzácný  plamínek  na  nádraží  do  Štěd-

rého  dne,  aby  jim  ozdobil  slavnostní 
štědrovečerní stůl, a co víc, Betlémské 
světlo  se  stává  nevšedním  vánočním 
dárkem.

Text a foto: jiv

třicet let s Betlémským světlem

Rok uběhl jako voda a již za necelý měsíc máme v plánu, stejně 
jako v minulých letech, spolu se spoustou dobrovolníků z řad dětí 
i dospělých, podat ruku a pomoci potřebným, kterých je okolo nás 
stále spousta. Zapojíme se do Tříkrálové sbírky, která se koná v ce-
lostátním měřítku již po dvacáté. V sobotu 4. ledna 2020 vyrazí do 
ulic Světlé nad Sázavou a přilehlých obcí koledníčci, kteří budou 
prosit o příspěvek do pokladniček a vy od nich získáte již tradiční 
kalendářík a malý dárek na oslazení života.
Z  výtěžku minulé  Tříkrálové  sbírky  byl  zakoupen  automobil 

pro Sociálně terapeutickou dílnu a stacionář Petrklíč v Ledči nad 
Sázavou. Výtěžek z letošní sbírky bude použit na nákup zdravot-

nického vybavení a dofinancování mzdových a provozních nákla-
dů pro Domácí hospicovou péči, na obměnu a vybavení Půjčovny 
kompenzačních pomůcek a na dofinancování provozu Střediska 
charitní pomoci (Šatníku).
Pokud by měl někdo z Vás či Vašich dětí zájem pomoci a zapojit 

se do koledování, ráda Vás uvítám. Jen prosím o domluvu předem 
na tel. č. 721 582 792 a to z organizačních důvodů do 20. 12. 2019.
Přeji všem požehnané a klidné prožití svátků vánočních a pře-

dem děkuji za vlídné přijetí koledníků.

Jana Ptáčníková

tříkrálová sbírka 2020

Vánoce  ve Světlé  nad Sázavou  bez Čerské mše  vánoční  Ja-
kuba  Jana  Ryby  si  již  ani  neumíme  představit,  vždyť  smíše-

ný pěvecký sbor Gaudeamus ji uvádí pravidelně od roku 1988. 
Premiéra byla 26. prosince 1988 v Rytířském sále světelského 
zámku. Sbor má již naplánovány letošní koncerty Rybovy mše 
pod řízením své sbormistryně Petry Špačkové v Habrech, Ro-

nově nad Doubravou a v kostele sv. Markéty v Lučici. Světelské 
koncerty České mše vánoční se uskuteční v kostele sv. Václava 

v neděli 29. prosince  tradičně za  řízení  Jiřího Trtíka. Zajíma-
vostí určitě je, že sbor Gaudeamus přednese o letošních Váno-

cích Českou mši ve dvou koncertech v Bohdanči u Ledče nad 
Sázavou a Stonařově za řízení známého hudebního pedagoga 
Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka a dirigenta 
Brněnské filharmonie Františka Šterbáka.

Text a foto: jiv

Vánoce ve Světlé tradičně s Českou mší vánoční

V neděli 20. 10. 2019 proběhl v Lipničce 1. ročník drakiády. 
Po zmapování terénu se nejlepším adeptem pro správný vítr je-

vila louka u rozvodny elektrické energie :-). Celkem startovalo 
20 pilotů, kteří dostali ve 14:30 „povolení k odletu“. Nutno po-

dotknout, že nejmladšímu z účastníků byly pouhé čtyři měsíce 
a  ani  starší  generace  nezůstala  pozadu.  Nejdříve  děti  musely 
s draky běhat, aby alespoň trochu létaly, ale zanedlouho se vítr 
umoudřil a chopil se nad nimi vlády. Porota pak měla za úkol 
vyhodnotit  nejhezčího  z  draků  HEZOUNA  a  nejvíce  akční-

ho LETOUNA. Každý ze závodníků pak obdržel pamětní  list 
a výherci jednotlivých kategorií diplom. Nechyběly ani medai-
le a drobné dárky, za které děkujeme Smíšenému zboží u Petra 
a Kukuřičnému mlýnu Mrzkovice. Všichni se skvěle bavili, sva-
řené víno, čaj i džus tekly proudem, vůně špekáčků na ohni se 
linula po krajině, sladkou tečkou na závěr byl vynikající perník 
od sousedky Nikoly. Děkujeme všem zúčastněným a příští rok 
opět na viděnou.

Dagmar Chládová

drakiáda v Lipničce
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SPort
Před rokem skončili fotbalisté FK Bohemia po podzimní čás-

ti I. A třídy Kraje Vysočina na osmém místě se ziskem 17 bodů. 
Takové  umístění  rozhodně  neodpovídalo  tradici  světelského 
fotbalu. K mužstvu přišel v  lednu  letošního roku nový  trenér 
Roman Masopust a  jeho cílem byla nejprve konsolidace muž-
stva  a  od podzimu  letošního  roku  snaha pokusit  se  o postup 
do krajského přeboru. Leč podzimní polovina soutěže v sezoně 
2019/2020 začala pro mužstvo velice špatně. Po prvních třech 
kolech  bylo mužstvo  Světlé  na  posledním místě  čtrnáctičlen-

né  tabulky bez  jediného bodu s brankovým skóre 5:14. Po  té 
přišly dvě remízy a následujícím vítěztvím 4:1 v Humpolci se 
mužstvo vyhouplo na vítěznou vlnu. Pět výher v řadě a k tomu 
poslední  tři utkání podzimu bez obdrženého gólu a skóre 8:0. 
Sečteno, tým Světlé nad Sázavou figuruje po podzimu na dru-

hém místě tabulky se ziskem 26 bodů za 8 vítězství, dvě remízy 

a  tři prohry. Na vedoucí  fotbalisty Slovanu Kamenice nad Li-
pou ztrácí osm bodů. Pro Světelský zpravodaj zhodnotil pod-

zim trenér mužstva Roman Nádvorník.
Trenére, jak vám bylo po třech prvních kolech soutěže, když 

bylo mužstvo s třemi prohrami na posledním místě tabulky?
„Ač jsme po třech prohrách byli na posledním místě, nebyl 

jsem nijak zvlášť nervózní. Jak už to v životě bývá, ne vždy se 
vše vyvíjí tak, jak si to namalujete. Každý z těch zápasů byl 
zcela jiný a i příčiny prohry byly rozdílné. V Kamenici jsme za-

hráli velmi dobře, fotbalově jsme soupeře přehráli. Následující 
domácí výprask s Kostelcem byl festivalem individuálních chyb 
některých našich hráčů. Herně se nám nepovedlo jen utkání 
v Košeticích. Od čtvrtého kola se začali vracet do sestavy ně-

kteří hráči a to se projevilo. Podařilo se nám následně udr-

žet šňůru deseti zápasů bez porážky, ve kterých jsme obdrželi 
pouze celkem čtyři branky, a tak jsme po podzimu skončili na 
druhém místě.“
Můžete shrnout příčiny úspěšného podzimu?

„Před sezonou jsme si dali několik dílčích cílů. Prvním byla 
přestavba mužstva z pohledu věkové skladby. To se nám po-

dařilo a z pozice týmu s nejstarším kádrem v soutěži jsme se 
posunuli na opačný pól. V současné době jsme byli po B týmu 
Havlíčkova Brodu v soutěži nejmladší a věkový průměr se snížil 
téměř o deset let. A to i přesto, že jsme přivedli Lukáše Vébra, 
který nám ten průměr „kazí.“ Ale bohatě nám to vynahrazuje 
jak fotbalově, tak i z pozice organizace hry na hřišti a přístupu 
k  zápasu  i  tréninkům.  Je  na  každém z  hráčů,  nakolik  budou 
chtít využít jeho zkušeností z profesionálního fotbalu. Hodí se 

„a“ tým fotbalistů Světlé n. S. v polovině soutěže na druhém místě

Dvaadvacet zastávek a nádraží je na železniční trati č. 212 
z Kácova do Světlé nad Sázavou, která byla uvedena do pro-

vozu v roce 1903. Jedna z těch zastávek je v Dolní Březince, 
ta je však o čtyřiadvacet let mladší. 
Veřejně dostupné prameny uvádí, že byla otevřena 15. červ-

na 1927. Teprve v těchto dnech, po osmnáctidenní výluce od 
29.  října do 15.  listopadu,  se zastávka dočkala vyvýšeného 
nástupiště,  které  umožňuje  cestujícím  pohodlnější  a  přede-

vším bezpečnější vystupování a nastupování do vlaku, což 
ocení především senioři a rodiče s kočárky. 
Na  rekonstrukci  zastávky  pracovala  četa  Společnosti 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. Zásahu se dočkala 
i malá zděná čekárna, která po léta obrůstala křovím a neu-

šla pozornosti sprejerů. 
Vedle  omládlé  čekárny má  nyní  zastávka  nové  osvětlení, 

90 m dlouhé vyvýšené nástupiště,  k  němuž patří  dlážděný 
chodník.

Text a foto: jiv

Vlaková zastávka v dolní Březince má po téměř sto letech  
nové nástupiště

Celkový pohled na zastávku
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Na Den otevřených dveří sportovní haly v sobotu 16. 11. vy-

šel mistrovský turnaj florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá 
n/S. Dva  týmy dorostenek poměřily  síly  s  celky Spartak Pel-
hřimov a FbC Písek. Před početným davem diváků, kteří spolu 
s  fanděním  holkám  si mohli  prohlédnout  i  zázemí  sportovní 
haly, dokázaly dívky všechny zápasy vyhrát. Nejprve v derby 
zápase zvítězil 4:2 „A“ tým nad „B“ týmem nazvaným Tygři-
ce, poté Pelhřimov porazil Písek 5:1. Absolutní drama přinesl 
zápas „A“ týmu s Pelhřimovem, kdy dívky po dvou třetinách 
prohrávaly 2:5. Naštěstí ve třetí třetině konečně hráčky setřásly 
nervozitu  a neuvěřitelným obratem zvítězily k  radosti  nejmé-

ně 150 diváků gólem pět sekund před koncem 6:5. Tým Tygřic 
nervozitou vůbec netrpěl, naopak první  turnaj v domácí hale 
je nakopnul ke skvělým výkonům. Zápasy proti Písku i Pelhři-
movu světelské Tygřice vyhrály shodně 2:1, čímž získaly první 
body v sezoně.

•  Sklo Bohemia Světlá n/S – Sklo Bohemia Světlá n/S Tyg-

řice 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Góly: 3:09 Petrusová (Vávrová), 5:10 
Vávrová  (Chmelová),  27:21 Císařová  (Honkyšová),  29:15 
Beránková – 23:55 Kahounová (Sýkorová), 26:39 Urbano-

vá (Kahounová)
•  Sklo Bohemia Světlá n/S – Spartak Pelhřimov 6:5 (1:2, 1:3, 
4:0). Góly: 10:00 Vávrová (Petrusová), 17:59 Bezoušková 
(Machalová),  27:34  Petrusová  (Císařová),  35:46 Vávrová 
(Císařová), 38:52 Vávrová (Císařová), 38:55 Císařová (Zik-
mundová)  –  8:29  Matějů,  10:20  Simandlová  (Štursová), 
14:53 Bendová  (Rousková), 21:02 Simandlová  (Bendová), 
21:26 Vacková (Štursová)

•  Sklo Bohemia Světlá n/S Tygřice – FbC Písek 2:1 (0:0, 2:1, 
0:0). Góly: 16:55 Cihlářová, 20:19 Urbanová (Kotěrová) – 
20:42 Švecová (Kupcová)

•  Sklo  Bohemia  Světlá  n/S  Tygřice  –  Spartak  Pelhřimov 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Góly: 18:25 Kotěrová, 32:03 Kotěrová – 
36:42 Váňová (Bendová)

Sestavy:
Tým „A“: Nela Machalová, Verča Císařová, Radka Zikmun-

dová,  Sandra  Honkyšová,  kapitánka  Natka  Bezoušková,  Ště-

pánka Trachtová, Anička Petrusová, Bára Vávrová, Verča Be-

ránková, Klára Chmelová
Tygřice: Anna Pavlíčková, Tereza Bláhová, kapitánka Eliška 

Řezníková, Verča Fišerová, Lenka Ronovská, Bára Sýkorová, 
Jolana Houdková, Anežka Kahounová, Verča  Fialková, Káťa 
Kotěrová, Monča Trachtová, Klára Cihlářová, Kája Urbanová

Trenéři: Tomáš Rosecký a Terka Kautská

FLORBAL – TJ Sklo Bohemia Světlá n/S  
sezona 2019/2020

Dorostenky 2019/2020 (ročníky 2003 až 2006)

# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. FBŠ Jihlava 8 7 1 0 22 64 19 45

2. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 6 5 1 0 16 39 9 30

3. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 6 5 0 1 15 27 16 11

4. SK JIHLAVA 9 4 1 4 13 22 30 -8

5. Spartak PELHŘIMOV 9 3 0 6 9 34 27 7

6. SB SVĚTLÁ n/S Tygřice 7 2 0 5 6 11 41 -30

7. Meťák ČESKÉ BUDĚJOVICE 7 1 1 5 4 12 42 -30

8. FbC PÍSEK 8 1 0 7 3 17 42 -25

Dorostenky  se  do  Vánoc  představí  ve  sportovní  hale  ještě 
dvakrát. V neděli 1. prosince je čekají dva týmy z Českých Bu-

dějovic a v neděli 8. prosince dva týmy z Jihlavy.
V prosinci  odehrají  domácí  turnaje  ještě  elévové  (starší  pří-

pravka) v neděli 15. prosince, v neděli 22. prosince se po sobě 
vystřídají mladší žáci hrající systémem 3+1 a dorostenci.
Jste srdečně zváni, přesný program najdete na:
www.pesinky.cz

Tomáš Rosecký

oddíl florbalu dostal čest zahájit provoz sportovní haly

to nejen našim dorostencům, z kterých se šest zapojilo do mi-
strovských zápasů. Lukáš Vebr zároveň rozšířil realizační tým 
na pozici asistenta. Druhým cílem byla změna stylu hry. Prvot-
ně  jsme chtěli  zlepšit  týmovou  souhru,  kompaktnost  a  taktic-

kou vyzrálost, což se nám od půlky soutěže dařilo. V neposled-

ní řadě chceme hrát náročnější fotbal ve vyšší rychlosti. I tady 
jsme se zlepšili, ale máme tam ještě velkou rezervu, kterou bu-

deme chtít načerpat během zimní přípravy. Třetím cílem bylo 
umístění na špičce soutěže. To jsme druhým místem splnili, ale 
odstup od první Kamenice je větší, než by se nám líbil. Na jaře 
budeme chtít lídra soutěže ještě více potrápit.“
Na  závěr  trochu  statistických  čísel  z  bloku  trenéra: V  pod-

zimní části se v A mužstvu vystřídalo 23 hráčů, když do všech 
třinácti  zápasů  nastoupila  trojice  Jakub  Čermák,  Jaromír  Pe-

šek a Jan Pohnětal. O šestadvacet branek se podělilo jedenáct 
hráčů: Michal  Sladkovský  6,  Lukáš  Sobek  5,  Jakub Čermák 
a Martin Muzikář 3, Ondřej Burda a Jaromír Pešek 2, Miroslav 
Křikava, Dominik Martínek, Jan Pohnětal, David Pešek a Lu-

káš Vebr dali po jedné brance.
Na společném snímku A mužstva stojící zleva:trenér Roman 

Masopust, Martin Muzikář, Ondřej Burda, Lukáš Sobek, Mar-
tin Karel, Jan Pohnětal, Dominik Martínek. Dolní řada zleva: 
Jakub Čermák, Jaromír Pešek, Jindřich Stránský, Pavel Pavlo-

vič, Michal  Sladkovský, Martin Krajanský,  vedoucí mužstva 
Vlastimil Křivohlavý. Na snímku chybí: Luboš Rezek, Jan Ze-

lenka, Petr Filippi a Lukáš Vebr.

Text a foto: jiv

Stojící zleva: trenérka Tereza Kautská, Veronika Beránková, 
Klára Chmelová, Annamarie Petrusová, Štěpánka Trachtová, 

trenér Tomáš Rosecký. 
Klečící zleva: Barbora Vávrová, Natálie Bezoušková,  

Veronika Císařová, Radka Zikmundová
Ležící zleva: Sandra Honkyšová, Nela Machalová
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Šťastné vyšlápnutí  
do roku 2020 

přeje 
KČT, odbor Bohemia  
Světlá nad Sázavou
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Hledám štíhl.  
pohl. ženu.

Já 65/170 stř. post., prý pohledný, 

vypadám o 10 let mladší  

a také se tak cítím, 

fin. zajišť. se zázemím.

Chci ještě milovat a být milován.

 

Mobil: 722 164 767
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