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Zastupitelstvo města:
 1. Do rukou starosty města složila slib nová zastupitelka 

města Světlá n. S. pí Hana Mašková.
 2. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 

n. S. a manž. panem T. V. a paní M. V. za účelem pro-

deje nového pozemku parc. č. 983/7 a nového pozemku 
parc. č. 680/4 a za účelem odkupu nového pozemku parc. 
č. 1277/2, vše v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá n. S.

 3. Potvrdilo usnesení rady města č. 629/2016 ze dne 
12. 12. 2016, ve kterém rada města neschválila záměr pro-

deje pozemku 36/16 – lesní pozemek o výměře 1 799 m2 

a pozemku parc. č. 36/1 – trvalý travní porost o výměře 
1 320 m2, oba v k. ú. Leštinka u Světlé n. S.

 4. Schválilo zpětné odkoupení a vrácení finančních prostřed-

ků za zakoupený pozemek parc. č. 837/19 v k. ú. Světlá 
n. S. o výměře 722 m2 + zpětné odkoupení sdruženého 
pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a ve-

řejnou část vodovodní a kanalizační přípojky (lokalita Pod 
Vodárnou) od manželů J. a E. H. za původní výši kupní 
ceny 493 500 Kč a s podmínkou úhrady sankce ve výši 
44 680 Kč.

 5. Schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní mezi městem Světlá n. S. (jako budoucím 
prodávajícím) a panem P. M. (jako budoucím kupujícím) 
za účelem prodloužení termínu kolaudace výrobního ob-

jektu v Podnikatelské zóně Na Rozkoši ve Světlé n. S.

 6. Souhlasilo s odpuštěním úroku z prodlení s úhradou splá-

tek kupní ceny za pozemek parc. č. 370/34 v k. ú. Svět-
lá n. S. ve výši 2 821 Kč včetně DPH společnosti, MPA 
servis, s. r. o., Světlá n. S.

 7. Schválilo přijetí daru – pozemku parc. č. st. 552 o výměře 
99 m2, jehož součástí je stavba č. p. 561 (budova občanské 
vybavenosti), vše v obci a v k. ú. Světlá n. S. od spolku JU-

NÁK – český skaut, okres H. Brod, z. s., do majetku města 
Světlá n. S.

 8. Schválilo přijetí daru – pozemku parc. č. st. 30 o výměře 
35 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Kochánov u Lipničky 
z vlastnictví manželů J. a K. Z. do vlastnictví města Světlá 
n. S.

 9. Souhlasilo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi měs-

tem Světlá n. S. jako poskytovatelem dotace a společností 
Zámek Světlá, s. r. o., Praha 5, jako příjemcem dotace na 
obnovu nemovité kulturní památky č. p. 1 – zámek Světlá 
n. S. v maximální výši 150 000 Kč.

 10. Souhlasilo s účastí města Světlá n. S. ve výběrovém říze-

ní formou E-aukce na prodej pozemků a budovy č. p. 568 
(sklad) na nádraží ČD ve Světlé n. S. ve vlastnictví České 
republiky, spol. Česká pošta, Praha 1, a nabytím těchto 
věcí do majetku města.

 11. Schválilo odpis pohledávky p. L. M. ve výši 31 000 Kč.
Mgr. Jan Tourek

starosta města

Zasedání zastupitelstva 25. listopadu

Rada města:
 1. Souhlasila s tím, aby město Světlá n. S. převzalo zášti-

tu nad 11. ročníkem folklórního festivalu Horácko zpívá 
a tančí, který se uskuteční ve dnech 26. a 27. 5. 2017.

 2. Vzala na vědomí materiál s výsledky veřejnoprávních kon-

trol příspěvkových organizací – škol a školských zařízení.
 3. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na I. etapu prací 

na Obnově a zprovoznění Tureckého pavilonu ve Světlé 
n. S. v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro po-

skytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji 
Vysočina.

 4. Neschválila žádost obyvatel o zpracování PD na připojení 
ulice Josefodolská na veřejnou kanalizaci.

 5. Pověřila odbor MIRR přípravou žádosti o dotaci na opra-

vu kapliček v Leštince, Lipničce a Žebrákově v rámci do-

tačního programu Údržba a obnova kulturních a venkov-

ských prvků vyhlášeným Ministerstvem zemědělství ČR 
s realizací v roce 2017–2018.

 6. Neschválila přípravu dodatků k nájemním smlouvám uza-

vřených v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 za úče-

lem zvýšení ceny nájemného o míru inflace, tj. 0,7 %.
 7. Schválila uzavření Smlouvy o svozu, odběru a zpracování 

bioodpadu mezi Josefem Hoskovcem, Kynice, a městem 
Světlá n. S.

 8. Pověřila TBS Světlá n. S., p. o., zajištěním provizorního 
osvětlení veřejné cesty v sousedství zámku z důvodu za-

jištění bezpečnosti.
 9. Souhlasila s tím, aby se město Světlá n. S. připojilo dne 

10. 3. 2017 k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvě-

šením tibetské vlajky.
 10. Souhlasila s vystavením objednávky spol. Editum, o. p. s., 

Ledeč n. S., na zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost 
pro rok 2017.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 30. ledna

Informace Finančního úřadu pro kraj vysočina

Územní pracoviště v ledči nad Sázavou

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Ledči 
nad Sázavou oznamuje, že bude v měsíci únoru a březnu za-
jišťovat výběr daňových přiznání k  dani z  příjmů fyzických 
osob též na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou, v malé 
zasedací místnosti ve dnech: 

úterý 28. 2., 7. 3., 14. 3.  a  21. 3. 2017 
v čase 8:00–11:30 a 12:00–15:00 hodin

Bližší informace lze získat přímo na ÚzP v Ledči nad Sázavou 
nebo na tel. 569 474 151.

Tiskopisy jsou v  omezené míře k  vyzvednutí na finančních 
úřadech. 

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na 
internetových stránkách české daňové správy:  
http://www.financnisprava.cz
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Informace o místních poplatcích a odvodech 

z výherních hracích přístrojů a odvodu z loterií
Město Světlá nad Sázavou má v současné době účinné obec-

ně závazné vyhlášky, kterými zastupitelstvo města v samo-

statné působnosti zavádí čtyři místní poplatky. Jsou to tyto 
poplatky:

Místní poplatek ze psů:
Tento poplatek má zejména regulační charakter, proto je 

stanoven diferencovaně, např. je vyšší sazba u panelových 
domů a nižší v lokalitě rodinných domků a nejnižší v míst-
ních částech města.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území 
města. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazby poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce 
č. 3/2010, o místním poplatku ze psů.

Splatnost poplatku je do 30. 6. příslušného kalendářního 
roku.

Osoba, která převezme psa z útulku, je osvobozena od po-

platku na dobu dvou roků ode dne převzetí psa.
Příjem z poplatku se každoročně pohybuje okolo 200 tis. Kč.
 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů:
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící individuální rekreaci, ve které není hlášena k tr-
valému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného kalendářního 
roku.

Sazba na rok 2017 činí 540 Kč na osobu a rok. Za stavbu 
sloužící k individuální rekreaci je poplatek stanoven ve stejné 
výši. Místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2016. Výnos z poplatku by měl být 3 450 tis. Kč ročně.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství:
Město zavedením tohoto poplatku a určením výše sazby 

reguluje dobu a rozsah záboru na veřejném prostranství, aby 
mohlo být veřejné prostranství, tj. místní komunikace, veřejná 
zeleň, parky, apod., užíváno způsobem, ke kterému bylo urče-

no, a v některých případech neztěžovalo udržování veřejného 
pořádku. Jednotlivé sazby poplatku za užívání veřejného pro-

stranství jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V roce 
2016 se na tomto poplatku vybralo 774 tis. Kč. Největší podíl na 
výnosu má pořádání světelské pouti a trhů.

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity:
Místní poplatek je vybírán za využití lůžkové kapacity 

v zařízeních sloužících k přechodnému ubytování za úplatu 
(rodinný domek, penzion, ubytovna). Poplatníkem je osoba, 
která v místě soustředěného turistického ruchu vlastní toto 
zařízení nebo má k takovému zařízení právo hospodaření. 
Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Po-

platek je splatný do 15 dnů po uplynutí pololetí příslušného 
kalendářního roku.

Místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou 
č. 6/2010.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozo-

vaný výherní hrací přístroj byla zrušena a nahrazena obecně 
závaznou vyhláškou o regulaci provozování loterií a jiných 
podobných her č. 4/2012 s účinností od 9. 10. 2012.

Od 1. 1. 2017 je účinný zákon č. 186/2016 Sb. Zákon o ha-

zardních hrách, který nahrazuje zákon č. 202/1990 Sb., o lote-

riích a jiných podobných hrách a který přinesl rozšířené pra-

vomoci obci při regulaci loterií a jiných podobných her a nově 
nastavená pravidla pro odvod z loterií a jiných podobných her.

Přínosy nové právní úpravy:
• Umožnění provozování hazardních her subjektům 

z ostatních členských států EU a EHP.
• Možnost provozování hazardních her na internetu.
• Nový systém povolovacího řízení – část pravomocí pře-

nášena na obce.
• Zavedení tzv. sebeomezujících opatření (možnost sázejí-

cího stanovit si maximální výši sázky a prohry za zvole-

né časové období a dále maximální možnou dobu účasti 
na hře).

• Vznikne rejstřík osob vyloučených z účasti na hazard-

ních hrách (vyloučeny např. osoby pobírající dávky po-

moci v hmotné nouzi, osoby v úpadku v rámci insolvenč-

ního řízení).
• Striktní rozlišení kasina a herny z důvodu zamezení ob-

cházení zákona za současného stanovení podmínek pro 
jednotlivé druhy herních prostorů.

• Zvýšení daňových sazeb na 35 % u technických a 23 % 
u ostatních her.

• Převedení dozorových pravomocí na nový dozorový or-
gán – Celní správu.

• Rozšíření dozorových pravomocí – např. zabavení nele-

gálního automatu; vstup do provozovny i za použití síly.
• Opatření pro boj s nelegálními internetovými provozova-

teli – blokace internetových stránek či plateb.
• Zavedení nového informačního systému provozování ha-

zardních her sloužící k optimálnější kontrole dané ob-

lasti – zajištění efektivní státní správy, dozoru nad plně-

ním zákonných povinností, ochrana účastníků hazardní 
hry a veřejného zájmu, kontrola finančních a herních dat, 
předcházení podvodům a praní špinavých peněz a prová-

dění dalších analýz.

Na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
město dostává větší objem finančních prostředků z peněz 
z hazardu. Odvod z loterií se mezi obce rozděluje shodně jako 
daň z příjmu právnických osob, takže je důležitý počet oby-

vatel a rozloha území. Tento druh příjmů se vztahuje na obce, 
které na svém území přístroje povolily. Obce získají 80 % 
z celkového inkasa z výnosu, státu připadne zbylých 20 %.

Část pro obce se mezi obcemi rozdělí poměrnou částí – ko-

lik hracích přístrojů obec na svém území strpí, tolik peněz 
z celkové části dostane).

V našem městě je v současné době v provozu 17 ks výherních 
hracích přístrojů, které do konce roku 2016 povolovalo město, 
a 38 hracích přístrojů, které povolovalo ministerstvo financí.

Odvod z loterií a jiných podobných her a odvod z výher-
ních hracích přístrojů přinesl v roce 2016 do rozpočtu města 
2 775 tis. Kč

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru
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▶

Půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017
Dne 1. 3. 2017 bude Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém 

zasedání projednávat vyhlášení výběrového řízení pro posky-

tování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017. 
Výběrové řízení bude dvoukolové, lhůty pro podávání přihlášek 
budou do 25. 5. 2017 a do 25. 8. 2017.

V letošním roce budou poskytnuty půjčky v celkové výši 
2 000 000 Kč. Informace o druzích půjček naleznete v Zása-

dách pro použití účelových prostředků Městského fondu rozvo-

je bydlení města Světlá n. S. v roce 2017. Mezi půjčky byla letos 
navíc zařazena půjčka pod kódem č. 57 s názvem Průzkumný 
hydrogeologický vrt, vrtaná studna, vč. vystrojení, elektropří-
pojky, vodovodního potrubí, atp. pro zajištění kompletní do-

dávky pitné vody do domácností ve městě a místních částech, 
kde není možnost napojení domácností na veřejný vodovodní 
řád, vč. úpravny vody. Před čerpáním půjčky je v případě zří-
zení studny nutné doložit povolení nakládání s podzemními 

vodami a stavební povolení vydané MěÚ Světlá n. S., odborem 
životního prostředí. V rámci jedné žádosti je možné spojit více 
žadatelů pro výstavbu jedné studny zajišťující odběr pro více 
domácností.

Přihlášky do výběrového řízení na poskytnutí půjček z Měst-
ského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 včetně Zásad pro 
použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydle-

ní města Světlá n. S. v roce 2017 budou zveřejněny v březnu 
po schválení Zastupitelstvem města Světlá n. S. na webových 
stránkách města www.svetlans.cz, v dokumentech odboru ma-

jetku, investic a regionálního rozvoje.
Bližší informace obdržíte na odboru majetku, investic a re-

gionálního rozvoje Městského úřadu Světlá n. S. od Jarmily 
Němcové, tel.: 569 496 624, e-mail: nemcovaj@svetlans.cz a od 
Ilony Císařové, tel.: 569 496 656, e-mail: cisarova@svetlans.cz.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2016 v číslech
Nejrozsáhlejší agendou, kterou v současné době vykonává 

Městský úřad Světlá n. S., odbor sociálních věcí, je sociálně-

-právní ochrana dětí (SPOD). Jedná se o činnost, kterou stát 
garantuje bezplatnou ochranu práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včet-
ně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení na-

rušených funkcí rodiny. Povinnosti a kompetence úřadu jsou 
upraveny zejména v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 89/2012., 
občanský zákoník a v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, 
ve znění pozdějších předpisů.

Ze statistických údajů SPOD například vyplývá, že:
• v roce 2016 zaevidoval náš úřad ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností celkem 176 nových případů rodin 
nezletilých dětí, kterým byla poskytována SPOD; z toho 
v 54 rodinách se jednalo o děti s trvalým pobytem mimo 
náš správní obvod,

• orgán SPOD byl jmenován ve 138 případech opatrovní-
kem nezletilých dětí, které zastupoval v soudních řízeních 
o svěření do péče, o výši výživného, o styku s odlouče-

ným rodičem, o určení nebo popření otcovství, o výchov-

ných opatřeních, o ústavní výchově apod.,
• orgán SPOD zaevidoval v loňském roce 24 dětí zařaze-

ných do kategorie týrané, zneužívané a zanedbávané děti, 
protože pokud jsou děti vystavovány násilí mezi rodiči, 
dochází k jejich psychickému týrání nebo v případě nehra-

zeného výživného se jedná o zanedbávání dětí ze strany 
povinného rodiče,

• sociální pracovnice navštěvovaly na základě oprávnění 
dle § 52 zákona o SPOD nezletilé děti v rodinách, ve ško-

lách a v jiných prostředích, nejčetnější byly návštěvy pro-

váděné v rámci šetření sociálních poměrů dítěte a zjišťo-

vání jeho přání pro potřeby soudního řízení, náš úřad měl 
ke konci roku 2016 v evidenci také 9 dětí se stanoveným 
dohledem a 7 dětí s nařízenou ústavní výchovou,

• úřad pravidelně navštěvuje nezletilé děti v pěstounských 
rodinách a na základě uzavřených dohod s pečujícími oso-

bami organizuje vzdělávací akce a další aktivity; stejně tak 
sleduje vývoj dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu, 
v péči poručníků nebo v péči jiných fyzických osob – do 
těchto kategorií bylo ke konci roku zahrnuto 26 nezleti-
lých,

• v péči kurátora pro děti a mládež, který se zabývá dětmi 
s výchovnými problémy, dopouštějícími se přestupkového 
jednání nebo trestné činnosti, bylo v roce 2016 celkem 30 
dětí a mladistvých,

• jednomu rodiči bylo uloženo napomenutí, dvěma rodičům 
a jednomu dítěti omezení a ve dvou případech uložena po-

vinnost využít odbornou poradenskou pomoc;
• dva případy byly projednány v přestupkovém řízení a ulo-

ženy pokuty a úhrada nákladů v řízení. V jednom případě 
porušil rodič uložené omezení, ve druhém případě rodič 
nepřiměřeně hrubě verbálně jednal se svým dítětem.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Statistika kontrol provedených obecním 
živnostenským úřadem Světlá n. S. za rok 2016
Městský úřad Světlá n. S., odbor správní, školství a živ-

nostenský (dále jen „obecní živnostenský úřad“) v loňském 
roce navázal na předchozí období a pokračoval převážně 

kontrolou podnikatelů, kteří vlastní oprávnění k živnosti 
volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona. V prvním čtvrtletí se většina kon-

trol týkala právnických a podnikajících fyzických osob bez 
provozovny. V následujících třech kvartálech byly kontro-

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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▶ ly více zaměřeny na činnost právnických a fyzických osob 
s provozovnou.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo provedeno celkem 
86 kontrol, přičemž 58 z nich bylo provedeno v provozovnách. 
Inspektor České obchodní inspekce se účastnil 7 kontrol. Poru-

šení zákona bylo zjištěno v 36 případech a obecní živnostenský 
úřad za ně uložil pokuty v celkové výši 96 000 Kč.

Svá kontrolní zjištění postupoval z důvodu hrubého poru-

šení speciálního zákona, obecní živnostenský úřad i jiným 
státním institucím, např. Krajské hygienické stanici, Státnímu 
úřadu inspekce práce nebo Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci.

Obecní živnostenský úřad dále ve sledovaném období zahájil 
7 řízení o zrušení živnostenských oprávnění z důvodu nepro-

kázání vlastnického nebo užívacího práva k sídlu. V jednom 
případě došlo k zastavení řízení, neboť podnikatel v průběhu 
řízení doložil vztah k sídlu, čímž odpadl důvod vedeného říze-

ní; pět řízení bylo pravomocně ukončeno do konce roku 2016, 
jedno řízení přešlo do roku 2017 (nyní je rovněž pravomocně 
ukončeno).

V jednom případě obecní živnostenský úřad podnikateli 
živnostenské oprávnění sankčně pozastavil z důvodu závažné-

ho porušení živnostenského zákona. I toto rozhodnutí nabylo 
právní moci. Ze stejného důvodu se vedla ještě dvě řízení, kte-

rá byla zastavena, neboť podnikatelé sami dlouhodobě činnost 
přerušili, čímž odpadl důvod vedených řízení.

Nakonec pro zajímavost uvádíme pár čísel:
1) Průměrná výše pokuty v roce 2016 byla 3 000 Kč
2) Největší uložená sankce byla 20 000 Kč
3) Nejčastěji uložená pokuta byla 500 Kč
4) Nejčastější závada byla v označení provozovny

Z důvodu nejčastěji zjištěného pochybení bychom chtěli při-
pomenout podnikatelům, že dle zákona o živnostenském pod-

nikání musí být provozovna dle § 17 odst. 7 trvale a zvenčí vi-
ditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem 
a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. 
Mobilní provozovna a automat musí být dále označen údajem 
o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka 
zahraniční osoby. A v případě, že se jedná o provozovnu ur-
čenou k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, 
musí být dále dle § 17 odst. 8 trvale a zvenčí viditelně ozna-

čena také a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 
provozovny, s výjimkou automatů, b) prodejní nebo provozní 
dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní 
provozovnu nebo automat, c) kategorií a třídou u ubytovacího 
zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Jan Coufal, DiS., úředník OSŠaŽ

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina – druhá výzva
V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 

rozděluje Kraj Vysočina tzv. kotlíkové dotace. Cílem je snížit 
znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá 
paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzdu-

ší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické 
kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh 
uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou 
jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Je tedy příležitost na výměnu 
starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový 
ekologický zdroj tepla.

Tak jako při původní výzvě platí, že příjemcem podpory 
mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výmě-

nu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům 
s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina.

Významnou změnou oproti původním podmínkám je to, že 
lze vyměnit staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za 
nové kotle spalující výhradně biomasu nebo za tepelná čerpa-

dla. K jiným významnějším změnám nedošlo.

Desátého ledna 2017 Kraj Vysočina vyhlásil tuto druhou, 
tzv. „dodatečnou“ výzvu na kotlíkové dotace. Jde o prostřed-

ky ve výši téměř 24 milionů korun, které pokryjí požadavky 
cca 200–220 žadatelů. Již první den určený pro podávání žá-

dostí byl výrazně překročen tento počet, takže nebude možné 
pokrýt všechny žádosti. Důležité však je, že dle předběžných 
informací z ministerstva životního prostředí bude pravděpo-

dobně již na konci března tohoto roku spuštěna „druhá vlna“ 
kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje pak mohou získat další 
objem peněz, které pak následně poskytnou jednotlivým zá-

jemcům. Kraj Vysočina deklaroval, že se administraci další-
ho balíku peněz nebrání a je připraven poskytnout žadatelům 
maximální podporu. Přesný časový harmonogram a bližší pod-

mínky zatím nejsou známy, ale včas bude podána informace, 
pro což má Krajský úřad Kraje Vysočina zřízeny internetové 
stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, případně lze využít kon-

taktní telefon pro dotazy: 564 602 888.
Ing. Vladimír Bárta

vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Rok 2016 na záchranné  Stanici Pavlov
Rok 2016 byl pro naši organizaci v mnoha případech přelo-

mový. Stále narůstající počty živočichů nasvědčují tomu, že 
stanice má již pevné místo ve společnosti a funguje jako zaří-
zení s odbornou péčí, na které se mohou lidé obracet při řeše-

ní různých situací s volně žijícími živočichy. Podařilo se nám 
vytvořit odpovídající prostory pro enviromentální vzdělávání 
v nově zrekonstruovaném ekocentru. 

Fungujeme na principech sociálního podnikání a dáváme 
práci lidem se zdravotním omezením. Navázali jsme také obou-

stranně prospěšnou spolupráci s denními stacionáři v našem 
okolí.

Dnes se již máloco obejde bez administrativy. A tak i v kan-

celáři záchranné stanice se její jednotliví pacienti průběžně 
mění v čísla, pod kterými se zapisují do příjmové evidence, tří-
dí do tabulek a na konci roku prochází závěrečnou bilancí. Co 

Z odboru životního prostředí
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ošetřené zvíře, to jedno číslo. Poslední zvířecí pacient roku 
2016 dostal přiřazenou číslici 543.

Největší podíl ze všech přijatých živočichů patří mláďatům 
s celkovým příjmem 234 jedinců. Jedná se o 43 % všech příjmů 
do stanice. V mnoha případech se stává, že ne vždy domněle 
opuštěné či nevzletné mládě potřebuje pomoci.

Naší snahou je co nejvíce přijatých živočichů vrátit zpět do 
přírody. To se nám daří přibližně u jedné poloviny. U jedinců, 
kteří v důsledku trvalého handicapu nemohou být vypuštěni, je 
zajištěná péče v expozici, kde nám následně pomáhají s environ-

mentální výchovou.
Jedinečná možnost spojení přednášek s praktickými ukáz-

kami přivádí na stanici každoročně několik tisíc návštěvníků, 
přičemž velkou většinu tvoří školní mládež. Během celého roku 
2016 k nám zavítalo celkem 5427 návštěvníků.

Pro převážnou část dnešních dětí je prostředí záchranných 
stanic jednou z mála možností, jak se dostat do přímého kontak-

tu s volně žijícími živočichy, vidět, jak se chovají, pochopit, co 
člověk v přírodě způsobuje a co je jí dlužen. Při bezprostředním 
kontaktu s živými tvory jsou žáci otevřenější, připraveni vnímat 
všemi smysly, ochotni se zamýšlet nad problémy a klást otázky.

Od roku 2016 funguje Stanice Pavlov na principu sociálního 
podniku, zaměstnáváme více jak 60 % pracovníků se zdravot-
ním handicapem (OZP). Pro tyto lidi je často složité nalézt pra-

covní uplatnění na běžném trhu práce. Slavnostní zahájení sezó-

ny 2017 plánujeme v letošním roce na sobotu 22. 4. 2016. Rádi 
vás na stanici přivítáme jak při slavnostním zahájení sezóny, tak 
během roku při pravidelných prohlídkách stanice. 

Za Stanici Pavlov
Zbyšek Karafiát

Rok 2017 a výměna řidičských průkazů 
– nečekejte na poslední chvíli
Vzhledem k tomu, že tři čtvrtě milionu řidičáků skon-

čí letos platnost, doporučuji všem si ověřit, jestli se toto 
netýká právě jich. Kontrola dokladu zabere pár vteřin, 
výměna je zdarma a každý o ni může požádat už tři mě-

síce před koncem platnosti průkazu. Rozhodně je lepší to 
nenechat na poslední chvíli a neriskovat pokutu za řízení 
bez platného průkazu.

Pokud vám řidičský průkaz propadl, můžete o výměnu 
bez problémů požádat i zpětně, výměna zůstává i v tako-

vém případě bezplatná. Stačí přijít s platným průkazem 
totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností 
(podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu prů-

kazovou fotografii a současný řidičák.
A jak je to u nás na Vysočině a ORP Světlá nad Sázavou.
Z uvedených čísel vyplývá, že i nám na Vysočině a na 

území ORP Světlá nad Sázavou se „velká“ výměna ŘP 
nevyhne, a proto je lepší přijít včas, než pak v září nebo 
říjnu lamentovat nad návalem u přepážek řidičských prů-

kazů.
Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Kraj
Věk držitele ŘP

Celkem
30 a méně 31 až 40 41 až 50 51 až 60 61 a více

Vysočina 2938 3900 9987 8779 12133 37737

ORP
Věk držitele ŘP

Celkem
30 a méně 31 až 40 41 až 50 51 až 60 61 a více

Světlá n. S. 112 161 370 364 495 1502

Kraj Měsíc konce platnosti ŘP (v roce 2017)

Celkem

Vysočina

leden únor březen duben květen červen

1006 2257 4040 3475 2994 2811

červenec srpen září říjen listopad prosinec

3055 3306 3703 4857 3721 2512 37737

ORP Měsíc konce platnosti ŘP (v roce 2017)

Celkem
Světlá 
n. S.

leden únor březen duben květen červen

32 87 170 126 118 103

červenec srpen září říjen listopad prosinec

128 154 143 196 139 106 1502

Fyzické napadení
Dne 26. 1. byly policejním orgánem OOP Světlá nad Sáza-

vou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci pode-

zření ze spáchání přečinu výtržnictví, ze kterého je podezřelý 
jedenačtyřicetiletý muž z Ostravska, který dne 15. 1. 2017 od 
15:00 hodin do 15:20 hodin na chodníku v ulici Na Sídlišti před 
panelovým domem č. p. 594 ve Světlé nad Sázavou fyzicky na-

padl devatenáctiletého muže ze Světlé n. S., kterého několikrát 
udeřil pěstí do obličeje. V dalším napadání mu bylo zabráněno 
kolemjdoucími občany. Věc bude policejním orgánem zpraco-

vána ve zkráceném přípravném řízení a následně spisový mate-

riál předložen na Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod 
k dalšímu rozhodnutí. V případě uznání viny před soudem hro-

zí pachateli trest odnětí svobody až na 2 roky.

Úvěrový podvod
Dne 27. 1. byly policejním orgánem OOP Světlá nad Sá-

zavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci 
podezření ze spáchání přečinu úvěrového podvodu, ze které-

ho je podezřelá devatenáctiletá žena z Příseky. Ta si v říjnu 
a listopadu loňského roku od různých finančních společnos-

tí sjednala telefonické půjčky, uváděla však smyšlené údaje 
o zaměstnavateli a svých příjmech, a takto se obohatila na 
poškozených finančních společnostech o celkovou částku 
20 500 Kč.

Policejním orgánem se věc zpracovává ve zkráceném pří-
pravném řízení, v případě uznání viny před soudem hrozí 
pachatelce trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz čin-

nosti.

Zpráva Policie ČR, Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou  
s přehledem trestné činnosti za měsíc únor 2017
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Z hIStORIe
Nedostatek masa způsobil, že již v květnu 1915 byl nařízen 

soupis dobytka u všech rolníků, o čemž nás informuje kroni-
ka obecné školy v Ovesné Lhotě. Josef Štros zaznamenal, že 
ve stejné době „přišlo nařízení řezníkům, že nesmějí maso ve 
středu a v pátek prodávat, jen uzeniny. Vuřty byly tak malé, že 
se vešel jeden do škatulky od zápalek a zavřela se. Jeden vuřt 
stál 20 hal.“

O rok později bylo úředně nařízeno, aby bezmasým dnem 
bylo i pondělí. Josef Štros píše, že „25. 10. 1916 přišel z Pra-
hy od místodržitelství úředník a prohlížel po hostincích v kam-
nech trouby, zdali se o bezmasém dnu nepeče maso.“ Nezůstalo 

ale jen u kontrol hostinců. V zápise ze zasedání městské rady 
z 25. 8. 1916 se dozvídáme, že „v záležitosti omezení spotřeby 
masa a tuků ukládá c. k. okresní hejtmanství1 konání prohlídek 
domovních v bezmasých dnech namátkou u jednotlivců v do-
mácnostech, zda se zákaz pojídání masa dodržuje.“

Již od roku 1914 začaly problémy s platidly, hlavně mince-

mi. Smrdovský kronikář zaznamenal, že „za války staženy byly 
z oběhu zlaté a stříbrné mince a vydány železné dvacetihaléře 
a niklové desetihaléře.“ Josef Štros se rovněž zmiňuje o nedo-

staku drobných platidel, který vedl k tomu, že se papírové dvou-

koruny trhaly na půlky a čtvrtky. K roku 1917 poznamenává, 
že „za zlatou dvacetikorunu dávali 40 K, za zlatou desetikorunu 
20 K! V říjnu již za dvacetikorunu 100 a za desetikorunu 50 K.“ 

Důvěra ve válečné papírové peníze nadále klesala.
Peněz se státu permanentně nedostávalo. Občané byli vyzý-

váni k upisování stále nových válečných půjček, konaly se často 
sbírky peněz pro Červený kříž, České srdce2, Pomocnou váleč-

nou úřadovnu3 atd. Většina lidí už neměla z čeho dávat, a tak 
byly výsledky sbírek často velmi skromné. Jako příklad nám 
poslouží zápis v kronice školy ve Vlkanově. „V týdnu Červené-
ho kříže od 30. 4. do 7. 5. 1917 sebrána částka 22 K 84 h a zaslá-
na na Okresní válečnou úřadovnu pomocnou v Ledči.“

Válka přinášela stále nová úsporná opatření. Jedním z nich 
bylo zavedení letního času od 1. května 1916. Smrdovská kroni-
ka říká, že „dle toho upravena i pracovní doba v úřadech, hos-
podářství a živnostech. Ve školách však se věc neosvědčila, ježto 
děti, byvše nuceny dříve vstávati, byly ve škole ospalé.“ 4 Letní 
čas, který končil vždy koncem září, fungoval až do roku 1918.

hladové roky II

Posprejování omítky
Dne 14. 2. byly policejním orgánem OOP Světlá nad Sázavou 

dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezře-

ní ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil 
dosud nezjištěný pachatel tím, že v době od 18:00 hodin dne 
11. 2. do 17:00 hodin dne 13. 2. zelenou barvou poškodil po-

sprejováním fasádu objektu bývalé trafiky, vedené pod par-
celním č. 1803 u domu č. p. 1076 v ul. Nové Město ve Světlé 
n. S. Tím způsobil škodu ve výši 2 000 Kč. V případě zjištění 
pachatele mu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

Odcizení navijáku
Dne 23. 2. byly policejním orgánem OOP Světlá nad Sázavou 

dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezře-

ní ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobo-

dy, ze kterých je podezřelý dosud nezjištěný pachatel tím, že 
v době od 20. 11. 2016 do 23. 2. 2017 vnikl přes oplocení vyso-

ké 215 cm na pozemek rekr. chaty v obci Sázavka, kde odcizil 
z volně přístupného přístřešku el. závěsný naviják a na chatě 
namontované LED-diodové světlo. Tím způsobil poškozenému 
majiteli rekr. chaty škodu ve výši 5 600 Kč. 

V případě vypátrání pachatele mu hrozí u soudu trest odnětí 
svobody až na 3 roky.

npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n./S.

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Využití psů v rakousko-uherské armádě

Z činnosti městské policie

Městská policie v lednu 2017 řešila celkem 41 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 40 
přestupků, 1 byl oznámen  správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 4 psů, všechny jsme 

předali jejich majitelům. V  odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 1. žádného pejska. Jednu osobu jsme převezli do PZS 
v Jihlavě.

Zdeněk Novák, velitel MP
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Stalo se

V Čechách

• před 830 lety v březnu 1187 na sjezdu v Řezně byl praž-
ský biskup  jmenován říšským knížetem a tím vyňat 
z pravomoci českého panovníka

• před 600 lety 10. března 1417 znamenala deklarace 
pražské univerzity o přijímání podobojí světskými oso-
bami definitivní rozchod s oficiální církví; ve stejné době 
byli na hradě Lipnici vysvěceni první husitští kněží

Ve světě vědy a techniky

• před 520 lety v roce 1497 Leonardo da Vinci (1452–1519) 
postavil dokonalá zdymadlová vrata na milánském ka-
nálu

• před 90 lety v roce 1927 Američan Charles Lindbergh 
vykonal bez spoluletce let mezi New Yorkem a Paříží za 
33 a půl hodiny

Ve Světlé nad Sázavou

• před 340 lety v roce 1677 Rudolf hrabě Rabatta, pán 
na Světlé, koupil vesnice Bohušice, Dlužiny, Žebrakov 
a Druhanov, které dosud patřily k vrbickému panství

• před 150 lety v roce 1867 začala stavba Severozápadní 
dráhy

Josef Böhm

Kronika světelského děkanátu zmiňuje, že od září 1916 se 
začal projevovat nedostatek petroleje. V témž roce bylo úřed-

ně zakázáno na dušičky osvětlovat hroby svíčkami i olejovým 
světlem, jak nás informuje smrdovská kronika. Kronika dě-

kanství podotýká, že pro nedostatek řepkového oleje bylo apo-

štolskou stolicí dovoleno v kostele svítit petrolejem.
V roce 1916 a 1917 přistoupily c. k. úřady k dalšímu válkou 

vynucenému kroku. Tím byly rekvizice zvonů. Světelskému 
kostelu byly ponechány dva historické zvony z let 1506 a 1569, 
ale jak vypočítává kronika děkanství, „sanktusový zvonek5 
v malé věži kostela a zvonek na vížce u kaple sv. Jana na hřbi-
tově byl vzat. Mimoto sejmuty zvony následující:

radnice světelská  18 kg
Lipnička  15 kg
Závidkovice  20,50 kg
Pohleď  7,50 kg
Příseka  24 kg
Služátky  24,50 kg
Kunemil  18 kg
Druhanov  11,50 kg
Dlužiny  46,50 kg
Žebrakov  14 kg
Leštinka  24 kg
Benetice  27 kg
Mrzkovice  22 kg
Březinka  14 kg
Kochánov  14 kg
dva světelské  13 kg

Stavebním oddělením při vojenském velitelství v Litoměři-
cích6 vyplaceno 1318 K.“7

Vlkanovská školní kronika poznamenává, že pro váleč-

né účely byl rekvírován zvonek z tamější zvoničky. Také ve 
smrdovské kronice se dočteme, že „byly rekvírovány kostelní 
zvony, památky slavného kdysi umění zvonařského, kovoví to 
hlasatelé starých, zbožných předků. Po násilném stržení zvo-
nů sem přivezen zvon z Dobrnic a ponechán tu do té doby, 
když zvony nahrazeny jinými.“

Nezůstalo jen u zvonů. Kovové předměty se sbíraly již 
nedlouho po vypuknutí války a stále se v tom pokračovalo. 
Kronika děkanství poznamenává, že v dubnu 1918 byly „vzaty 
měděné hromosvody ze škol i soukromých domů.“

Vysvětlivky:
1 Zkratka c. k. (císařsko královský) označovala státní insti-

tuce Rakouska, k. u. (královský uherský) Uherska. Spo-

lečné rakousko-uherské instituce, např. armáda, se ozna-

čovaly zkratkou c. a k. (císařský a královský).
2 České srdce, založené na podzim 1917, byla organizace, 

která měla za cíl pomoci hladovějícím českým rodinám, 
hlavně dětem. Existovala díky darům od movitějších ob-

čanů. Vysílala podvyživené děti z větších měst na venkov. 
V Německém Brodě v barákové kolonii Na Rozkoši, v níž 
byl původně tábor pro válečné uprchlíky z Haliče, bylo 
umístěno 600 pražských dětí.

3 Pomocné válečné úřadovny byly od léta 1914 zakládány 
ve všech okresních městech, jejich účelem bylo organi-
zování pomoci válečným invalidům, pozůstalým po pad-

lých apod.
4 Přes tuto negativní zkušenost byl letní čas v roce 1979 za-

veden opět.
5 Sanktusový zvonek bývá umístěn v malé věžičce, sank-

tusníku, používá se při určitých bohoslužebných úkonech 
(zpěv mše, pozdvihování).

6 Litoměřice byly sídlem velitelství IX. armádního sboru, 
do jehož podřízenosti patřilo i území doplňovacího okre-

su Čáslav, jehož součástí byl i politický okres Ledeč n. Sáz.
7 Rekvizice zvonů pro potřeby zbrojní výroby (zvonovina 

obsahuje 78 % mědi a 22 % cínu) probíhala v několika eta-

pách. První kolo rekvizic bylo zahájeno v srpnu 1916, roz-

taveny byly zatím ty nejmladší kusy. Další vlna nastala 
v květnu 1917 a té se vyhnuly nejvzácnější zvony (z doby 
před rokem 1600), signální zvony a ty s průměrem do 
25 cm. Třetí vlna naplánovaná na konec roku 1918 už se 
neuskutečnila.

(Pokračování příště)
Josef Böhm
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 ŠkOlStví
Vážení rodiče,
pro optimální průběh zápisů k povinné školní docházce v sou-

ladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní do-

cházky, ve znění pozdějších předpisů, jsme se rozhodli uveřejnit 
podrobné informace k zápisu k povinné školní docházce.

Ředitel školy zveřejňuje v dostatečném předstihu informa-
ce o organizaci a průběhu zápisu způsobem v místě obvyklým 
a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí in-
formací jsou i ředitelem školy stanovená kritéria pro přijímání 
žáků.

Zákon stanoví, že ředitel spádové školy je povinen přednostně 
k povinné školní docházce přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Vzhle-

dem k tomu, že Světlá nad Sázavou zřizuje dvě základní školy, je 
spádovost do jednotlivých škol stanovena obecně závaznou vy-

hláškou č. 1/2011. Pro úplnost informace o organizaci a průběhu 
zápisu k povinné školní docházce zveřejňujeme spolu s tímto člán-

kem i obecně závaznou vyhlášku.
Všichni žáci ze školského obvodu dané školy mají nárok na před-

nostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky. U dětí, 
které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí 
nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií 
jím stanovených k přijetí k povinné školní docházce.

V souladu s kompetencí ředitelů vyplývající z ustanovení § 164 
odst. 1 písm. a) školského zákona, rozhodli ředitelé Základní ško-

ly Světlá nad Sázavou, Komenského 234 a Základní školy Svět-
lá nad Sázavou, Lánecká 699, po dohodě se zřizovatelem, že ve 
školním roce 2017/2018 budou na každé škole otevřeny 2 třídy 
1. ročníku. Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí 
byla stanovena do počtu 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými 
zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu pro první ročník zá-

kladní školy, budou ředitelé postupovat dle těchto kritérií (v da-

ném pořadí):
1)   přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém 

obvodu ZŠ a dítě, u kterého ředitel rozhodl o odkladu povin-

né školní docházky na období školního roku 2016/2017
2)   dítě, jehož sourozenec je již žákem ZŠ
3)   dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je 

zřizovaná městem Světlá nad Sázavou
4)   dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sáza-

vou.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu 
nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě omezeného počtu volných míst se v rámci jednotli-
vých kritérií 2, 3 a 4 rozhoduje o doplnění žáků prvního ročníku 
losem. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. 
O výsledku losování bude proveden zápis.

Pro Základní školu, Komenského 234, a pro Základní školu, 
Lánecká 699 Světlá n. S., je termín zápisu stanoven na čtvrtek 
6. dubna a pátek 7. dubna 2017.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
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▶

MC Rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

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

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

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

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

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

materskecentrum.rolnicka

BeSeDA S RODIČI 
PRvŇÁkŮ

v úterý 28. března 2017
 v 15:00 hodin 

proběhne v ZŠ Lánecká ve třídě V.A

Od učitelů prvních a pátých tříd získáte potřebné 
informace k letošnímu zápisu.

Soutěže s DDM

Hudební soutěže
Na začátku školního roku se Dům dětí a mládeže ve Světlé 

n. S. zapojil do několika soutěží. V oblasti hudby se jedná o ne-

profesionální amatérské soutěže pro volný čas dětí a mládeže. 
Je chvályhodné, že i v

dnešní přetechnizované době máme mnoho dětí, které se po 
školním vyučování zapojují do volnočasových aktivit a tím 
rozvíjejí svůj potenciál žádoucím směrem, např. sportováním, 
studiem uměleckých oborů v ZUŠ, apod.

Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhl ve světelském kinosále 
1. ročník pěvecké soutěže „Světelské DO-RE-MI“. Zúčastnilo 
se celkem 18 zpěvaček, a to ze Světlé nad Sázavou, Golčova 
Jeníkova a z Dobrnic. V porotě zasedli také pedagogové ze 
světelské ZUŠ v čele s panem ředitelem Karlem Čížkem. Do 
krajského kola pěvecké soutěže Jihlavský slavíček, které se ko-

nalo v sobotu 19. listopadu 2016, postoupily: Klára Machová, 
Kateřina Kotěrová, Kateřina Kovandová, Anna Marie Pavelko-

vá, Eliška Benceová, Vendula Lavová, Anežka Štrbová, Tereza 
Kautská, Eliška Veselská a Barbora Kadlecová.

V Jihlavě jsme v příslušných kategoriích obdrželi hned něko-

lik ocenění a postupů do republikového finále v Českých Budě-

jovicích: Kateřina Kotěrová 1. místo, Klára Machová 2. místo, 
Anna Marie Pavelková 3. místo a Anežka Štrbová 3. místo.

Republikové finále hudební soutěže Sedmikvítek – Melodie 
se konalo 14. ledna 2017 v Divadle „U kapličky“ v Českých Bu-

Co se děje v DDM?
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▶ dějovicích. Tam dívky „vyzpívaly“ tato úžasná místa: Anežka 
Štrbová 1. místo, Kateřina Kotěrová 2. místo, Klára Machová 
3. místo a Anna Marie Pavelková získala čestné uznání.

Je zřejmé, že na výborných výsledcích z těchto hudebních 
soutěží se významně promítá fakt, že tyto úspěšné děti dlou-

hodobě navštěvují kromě různých volnočasových kroužků 
v DDM také výuku ve světelské ZUŠ. Na pěvecké přípravě dětí 
se v ZUŠ podílejí: učitelky Dana Hamaričová, Olga Fialová, 
Anna Jeriová a Veronika Kočová.

Jak již bylo řečeno na začátku, v oblasti volného času se jed-

ná o neprofesionální soutěže pro děti a mládež, kde mezi sebou 
soutěží jak děti bez hudební průpravy v ZUŠ, tak děti navště-

vující ZUŠ. Za úroveň přípravy, aktivního zapojení a výsledků 
v těchto hudebních soutěžích byl světelský dům dětí a mládeže 
nominován na putovní pohár předsedy vlády Bohuslava Sobot-
ky, který se každoročně uděluje organizacím či spolkům, které 
pracují pro volný čas dětí a mládeže v ČR (DDM, SVČ, Cenrum 
volného času, Skaut, Pionýr, atd…). Předávání ocenění probí-
há na koncertu Děti dětem, který je součástí celonárodní akce 

„Ledová Praha“. Do hlavního města se sjedou děti z různých 
oddílů, středisek volného času apod. Na různých místech Prahy 
je pro ně připraven pestrý program, mají umožněny zvýhodně-

né vstupy na výstavy, do muzejí, atd. V sobotu 4. února 2017 
jsme se v rámci DDM zúčastnili koncertu Děti dětem, který 
proběhl ve společenském sále Kongresového centra v Praze. 
Veliká a nečekaná radost nastala, když ze všech nominovaných 
kolektivů z celé ČR získal putovní pohár předsedy vlády právě 
světelský DDM. Je to pro nás velký úspěch a povzbuzení do 
další činnosti.

Soutěž v deskových hrách
DDM se v listopadu 2016 zapojil do postupových soutěží 

v deskových hrách. Ve středu 2. listopadu se v DDM uskuteč-

nilo oblastní kolo mistrovství ČR v deskových hrách. Soutěž 
skvěle připravila pedagožka Jiřina Semrádová (ZŠ Světlá nad 
Sázavou, Komenského ul.), která se průpravě dětí v deskových 
hrách úspěšně věnuje již řadu let.Svými zkušenostmi pomohla 
také Aneta Šťastná, pedagog volného času (SVŠ Ledeč nad Sá-

zavou). Podrobné výsledky soutěže najdete na webových strán-

kách ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul., stránky školního 
klubu.

Soutěž v recitaci
Ve středu 15. února 2017 proběhlo v DDM okrskové kolo tra-

diční soutěže v recitaci. Zúčastnily se děti ze základních škol ve 
Světlé nad Sázavou, dále ZŠ a MŠ Habry, ZŠ Ledeč nad Sáza-

vou, ZŠ a MŠ Dobrnice a ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov. Celkem se 
sešlo 45 recitátorů. Do poroty zasedli pedagogové a odborníci 
na dětský přednes a řeč. Předsedkyní poroty byla paní Jiřina 
Roženská (Městská knihovna Světlá nad Sázavou), odborným 
garantem soutěže byla pedagožka Ivana Měkotová (ZUŠ Světlá 
nad Sázavou). Do okresního kola soutěže v recitaci do Ledče 
nad Sázavou (14. 3. 2017) postupují:

1. kategorie (2. a 3. roč.)
• Tereza Nová, ZŠ Ledeč nad Sázavou
• David Kadlec, ZŠ a MŠ Habry
• náhradník Vít Koudela, ZŠ Světlá nad Sázavou, Komen-

ského ul.
2. kategorie (4. a 5. roč.)
• Anna Marie Pavelková, ZŠ a MŠ Dobrnice
• Jan Prášek, ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul.
• náhradník Jakub Malina, ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánec-

ká ul.
3. kategorie (6. a 7. roč.)
• Libor Muhlfait, ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul.
• Kateřina Kotěrová, ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.
náhradník Eliška Kafková, ZŠ a MŠ Habry

4. kategorie (8. a 9. roč.)
• Simona Říhová, ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.
• David Krpálek, ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského ul.
• náhradník Klára Trtíková, ZŠ Světlá nad Sázavou, Ko-

menského ul.

Simona Říhová byla připravována v ZUŠ Světlá nad Sázavou 
pod odborným vedením Ivany Měkotové.

Na přípravě dětí se velmi často podílejí jejich učitelé ze zá-

kladních škol a ze ZUŠ. Jedná se velmi často o práci nad rá-

mec osnov a školního vyučování. Celkově se ukazuje, že prá-

ce s dětmi a mládeží ve volném čase je smysluplná a přináší 
mnoho radosti. Srdečně blahopřeji soutěžícím k jejich skvělým 
výsledkům a upřímně děkuji všem, kteří se na jejich úspěchu 
podíleli.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM
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Ve čtvrtek 16. února jsme si na našem tradičním karnevalu 
pěkně zařádili. Přehlídka masek byla opravdu pestrá. Zavítali 
mezi nás piráti, indiáni, supermani, princezny, víly… I letos si 
děti užily plno soutěží, her i tance. Zábavné odpoledne se dě-

tem líbilo a už se těšíme na další akci, která bude společná pro 
všechna oddělení školní družiny.

Vychovatelky školní družiny při ZŠ Lánecká
Foto: Jana Křížová

karneval ve školní družině

V sobotu 28. ledna 2017 jel pěvecký sbor 1. stupně ZŠ Ko-

menského na výlet do Prahy.
Když jsme přijeli rychlíkem na Hlavní nádraží, přestoupili 

jsme na metro. Metrem jsme dojeli
na stanici Vyšehrad. Z této stanice jsme šli do Triloparku. 

Tam jsme se dozvěděli hodně věcí
o prvohorách a druhohorách. Moc se nám všem líbilo vy-

zkoušet si, jakou práci to dá, když jste povoláním paleolontolog. 
Potom jsme se všichni těšili do Kongresového centra na odpo-

lední představení muzikálu Ať žijí duchové!
Určitě se se všemi, co na něm byli, shodnu, že muzikál i Tri-

lopark byl super výlet. A za všechny musím poděkovat paní 
učitelce Štercové, paní učitelce Duškové a paní asistence Bene-

šové za to, že nám všem umožnily podívat se do tak krásného 
města, jako je Praha.

Ema Machková, 10 let
Foto: Hana Štercová

výlet do Prahy
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V lednovém čísle Světelského zpravodaje byl článek o úspě-

chu žáků Základní školy v Komenského ul. ve Světlé nad Sáza-

vou ve finále Mistrovství ČR v deskových hrách, které v Praze 
organizovala Česká pedagogická rada. Světelskou školu na re-

publikovém mistrovství reprezentovalo 7 soutěžících, ti získali 
3 zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou a díky tomu 
se výprava Kraje Vysočina stala nejúspěšnější v hodnocení vý-

prav krajů z celé republiky. Úspěšným hráčům přijela v pondělí 
30. února do Světlé poblahopřát krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy Jana Fialová. Při setkání v obřadní síni 
světelské radnice za účasti místostarosty Josefa Hnika jim po-

děkovala za vynikající reprezentaci kraje a předala upomínkové 
dárky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Po oficialitách se roz-

proudila mezi oceněnými žáky, krajskou radní a místostarostou 
Světlé nad Sázavou přátelská beseda, při které úspěšní hráči 
mimo jiné vysvětlovali, co to jsou deskové hry a jak se hrajou.

Text a foto: jiv

Úspěšné žáky ZŠ komenského ocenila krajská radní Jana Fialová

kino v Jihlavě

Odměnou za vysvědčení byla pro žáky naší školy návštěva kina 
CINE STAR v Jihlavě. Zhlédli jsme film ANDĚL PÁNĚ 2. Podle 
závěrečného bezprostředního potlesku bylo vidět, že si žáci 
film opravdu užili. To platilo i pro návštěvu CITY PARKU, kam 
se všichni těšili. Spokojeni byli i čtyři vyučující, kteří žáky do-

provázeli. Veliký dík patří panu Zdeňku Rejnkovi, našemu řidiči, 
který nás za  „kalamitního počasí“ bezpečně dovezl do Jihlavy 
i zpět. A tak se i v době, kdy většina žáků sleduje filmy doma, 
na počítači nebo notebooku, stala návštěva kina událostí. 
 Mgr. Jiřina Dvořáková, ZŠ Komenského

Společné foto ze setkání v obřadní síni radnice. První řada zleva: místostarosta Josef Hnik, Robin Kolář, Kristýna Proňková, 
Jaroslava Zástěrová a krajská radní Jana Fialová. Vzadu jsou zleva: Petr Proněk, Daniel Janák, ředitelka ZŠ v Komenského ul. 

Jana Myslivcová, vychovatelka a vedoucí školního klubu Jiřina Semrádová.

Krajská radní Jana Fialová se zajímala o to, co jsou  
deskové hry a jak se hrajou

Projekt STOPPA běžící na Uměleckoprůmyslové akademii jsme 
si na stránkách zpravodaje již představili. Po prvních sedmi týd-

nech jeho realizace je jedním z nejviditelnějších výstupů aktivita 
nazvaná Jak vám chutná, opeřenci aneb Co dáš ptáčku do zobáčku.

Jedná se o vytvořený výukový program pro děti ze tří stupňů 
škol – naše středoškoláky, děti ze ZŠ i z MŠ – na téma zimní 

péče o přezimující ptáky. Programový maraton zahájily v lednu 
třídy I. a II.G, zanedlouho následovaly další dvě třídy naší ško-

ly – IV.G a II.E. Program jim doplňoval výuku biologie a základů 
přírodních věd.

Co naše posluchače vlastně čekalo? Nejdříve to byla trocha po-

třebné teorie spojené s prezentací – u první skupiny gymnazistů 

Jak vám chutná, opeřenci  aneb Co dáš ptáčku do zobáčku
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▶

lektoroval Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. – ředitel Stanice Pavlov. Po-

vídali jsme si o tom, proč a kdy je třeba ptáky krmit, koho vlastně 
krmíme a jak to správně dělat, abychom opeřencům spíše neublí-
žili. Žáci se dozvěděli, čím správně krmit, a také se dotkli etologie 
ptáků – tedy jak se který pták na krmítku chová. V další části jsme 
si představili různé ingredience pro míchání krmení (od slunečni-
ce, prosa a ovesných vloček až po vlašské oříšky a rozinky) a ná-

sledně si děti sestavily vlastní „ptačí menu“ pro vylosovanou sku-

pinu opeřenců. Jedna skupinka chystala krmení pro semenožravce 
alias „louskáčky“, druhá pro sýkory alias „vyťukávače“, další vy-

brala, co kosům, kvíčalám a strakapoudům, a poslední „navařili“ 
pro vodní ptactvo – kachny a labutě.

Jakmile bylo „navařeno“, oblékli jsme teplé oblečení a vyrazili 
do terénu. Žáci si rozebrali nové dalekohledy, prošli krátkou in-

struktáží, jak je používat, a vycházka okolo našich krmítek a po-

dél shromaždiště vodního ptactva, které máme na řece přímo pod 
školou, mohla začít. Mile mne překvapilo nadšení našich středo-

školáků, když dostali (někteří možná poprvé v životě) do ruky da-

lekohled a viděli březňačku, skorce, kachničky mandarínské nebo 
naše „obyčejné“ sýkory tak říkajíc z „první lajny“.

Program, který prošel „zatěžkávací zkouškou“ našich studentů, 
jsme v mírně upravené formě nabídli okolním základním školám. 
Byl nadšeně přijat, a tak se zimujícímu ptactvu „vařilo“ i během 
února. Postupně se u nás vystřídalo dalších pět skupin – žáci obou 
sedmých tříd a deváťáci navštěvující přírodopisná praktika ze ZŠ 

Komenského pod vedením paní učitelky Chladové i žáci obou sed-

mých tříd ze ZŠ Lánecká za doprovodu paní učitelky Hrochové 
a pana učitele Šafránka. Děti ze ZŠ spolupracovaly také výborně.

Program pro děti z mateřinky byl co do příprav nejnáročnější. 
Bylo třeba vymyslet, jak informace malým posluchačům předat 
co nejpřijatelnější a zábavnou formou. Příprav se zhostili žáci prv-

ního ročníku gymnázia se zaměřením na předškolní pedagogiku 
a pedagogiku volného času a podle potřeb jim pomáhali i studenti 
zaměření všeobecného. Začaly vznikat kulisy pro pohybovou hru 
i loutkové krmítko, kde se mělo odehrávat malé ptačí divadlo, tré-

noval se flétnový hudební doprovod, světlo světa spatřila i zbru-

su nová „cateringová písnička“. Po měsíci čilé práce a několika 
zkouškách jsme dostali odvahu „jít se svou kůží na trh“. Však již 
bylo na čase – termín domluvený s paními učitelkami z MŠ Lá-

necká již klepal na dveře. Nervozita, která byla na účinkujících 
patrná před začátkem vystoupení, naštěstí brzy opadla a nakonec 
si program užily obě strany – děti ze třídy Motýlků pod vedením 
paní učitelek Zemanové a Kahounové i my.

Poslední tečku za programovým maratonem měla učinit ná-

vštěva předškoláčků ze Soukromé mateřské školy Bambino dne 
17. 2. 2017. Jejich návštěvu však zhatilo počasí – nebezpečná le-

dovka pokryla chodníky. Paní učitelky se proto rozhodly zůstat 
s dětmi raději v bezpečí své školky a akci jsme odložili – snad na 
ní ještě dojde po jarních prázdninách.

Text a foto: Mgr. Eva Bernadová

Vybaveni důležitými informacemi přímo „od zdroje“ se žáci 
IV.G pustili do přípravy směsi pro krmení vodních druhů 

opeřenců.

Žáci I.G při pozorování ptactva v areálu školy. Předvedly se 
nám sýkory, ze smrku si nás nedůvěřivě prohlížel kos a celou 

situaci z nebe pozorně sledoval kroužící krahujec.

Domov pro seniory (DpS) v našem městě funguje již 16 let. 
I přes takto dlouhou dobu se neustále setkáváme s mylnými 
představami o způsobu přijímání klientů do DpS.

V současné době evidujeme na 330 žádostí o umístění do 
DpS. Z těchto 330 žádostí je zhruba 60 žadatelů, kteří si přejí 
nastoupit ihned. Ostatní žadatelé mají podanou žádost do bu-

doucna pro případné zhoršení zdravotního stavu. Ročně do 
DpS přijmeme v průměru 22 nových klientů. Čekací doba na 
umístění k nám je tedy 1,5-2 roky. Z jedné strany nás zájem 
o naši službu těší, ale z druhé strany jsme vystaveni velkému 
tlaku veřejnosti a upřímně řečeno, ne všichni zájemci o umístě-

ní, respektive jejich rodinní příslušníci, tuto situaci chápou. Je 
velice těžké vysvětlit, že žádnou, skutečně žádnou, jinou cestou 

nic neurychlí. Velmi často se neustále setkáváme s reakcemi 
rodinných příslušníků typu: „Matku za 3 měsíce pustí z LDN, 
jsem zvědav, co s ní budete dělat,“ nebo slyšíme: „Rodič žije 
celý život ve Světlé a pro město toho tolik udělal, tak teď snad 
pro něj udělá zase něco město“. Chápeme, že každý zájemce, 
každá rodina má své objektivní potíže, ale mnohým stresujícím 
situacím by se dalo předejít. I proto jsme se rozhodli podat pro-

střednictvím tisku několik podstatných informací.
Zájemci o umístění v DpS si mohou vyzvednout žádost buď 

přímo v DpS, nebo je možnost si ji stáhnout z našich webových 
stránek www.scsvetla.cz. Tuto žádost vyplní dle pokynů, do-

loží další potřebné dokumenty a vyplněnou žádost vrátí zpět 
na adresu DpS. Do 30 dnů od podání žádosti žadatele navští-

Z domova pro seniory
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▶ ví sociální pracovnice DpS za účelem zjištění aktuální situa-

ce žadatele. Tato návštěva zároveň slouží k vysvětlení a zod-

povězení všech dotazů a nejasností, které žadatel má. Z této 
návštěvy sociální pracovnice vypracuje zápis a žádost předá 
k posouzení ústavnímu lékaři DpS. Po schválení žádosti ústav-

ním lékařem je žadateli zasláno rozhodnutí o zařazení žádosti 
do seznamu uchazečů. Ze zájemců o umístění, kteří by chtěli 
nastoupit co nejdříve, je sestavován tzv. užší seznam uchazečů 
dle potřeb DpS. Z tohoto seznamu se v případě volného lůžka 
vybírá vhodný zájemce. Na doplnění uvolněných míst v užším 
pořadníku je svolána komise složená z kandidátů jednotlivých 
politických stran či nezávislých sdružení, kteří se účastnili po-

sledních komunálních voleb. Tato komise je jmenovaná Radou 
města Světlá n. S. Komisi je sociální pracovnicí DpS předložen 
seznam zájemců o umístění do DpS. Komise z tohoto seznamu 
vybírá počet chybějících osob do užšího seznamu uchazečů dle 
daných kritérií. Vybraní zájemci jsou předloženi ke schválení 
Radě města Světlá n. S. Stanovená kritéria jsou např. zdravotní 
stav, osamělost žadatele, datum podání žádosti apod. Neovlivní 
to však výše důchodu nebo finanční dar DpS, jak je mnohdy 
mylně mezi veřejností prezentováno. Město Světlá n. S. je sice 
zřizovatelem DpS, ale dotace na jeho výstavbu poskytl stát. 
Tím se město nemůže vyhnout určité povinnosti umístit občana 
i z jiného města než ze Světlé n. S. Při uvolnění lůžka musí pra-

covníci DpS brát v úvahu, kde se lůžko uvolnilo. Zda se jedná 

o volné lůžko na mužském či ženském pokoji. Také záleží na 
zdravotním stavu klientů. Např. ke klientovi s demencí neuby-

tujeme klienta, jehož paměť ještě dobře funguje apod. Z tohoto 
důvodu od nás nikdy nikdo neobdrží informaci, na kolikátém 
místě v pořadí daný zájemce je.

V DpS je 27 jednolůžkových a 44 dvojlůžkových pokojů. 
Nově nastupující klient je přijímán vždy na dvoulůžkový pokoj 
s tím, že pokud chce být na pokoji sám, musí počkat, protože 
zájemců na jednolůžkový pokoj je víc. Ke každému pokoji pa-

tří koupelna se sprchovým koutem, WC a dalším základním 
příslušenstvím – šatní skříň, postel, noční stolek, stůl, židle, 
skříňka či komoda. Žadatel si může s sebou přinést drobné 
vybavení pokoje (např. televizi, ledničku, obrázky apod.), ni-
koliv však nábytek. Měsíční poplatky se pohybují mezi 9 570 
až 10 110 Kč dle toho zda se jedná o jednolůžkový nebo dvoj-
lůžkový pokoj. V ceně poplatku jsou veškeré služby: ubytování, 
strava (5 x denně, u diabetiků 6x denně a 2x týdně má klient 
možnost si vybrat oběd ze dvou variant jídel), zdravotní péče, 
ošetřovatelská péče, praní a žehlení prádla, úklid, el. energie, 
voda, volnočasové aktivity, kulturní a společenské akce konané 
v DpS a sociální poradenství. V DpS 2x týdně ordinuje obvodní 
lékař a 1x za 6 týdnů dochází do DpS odborný lékař – psychiatr. 
Klienti u nás mohou využívat služby kadeřnice, holiče a pedi-
kérky. Pobírá-li žadatel příspěvek na péči, tak tento příspěvek 
přísluší po nástupu dle zákona DpS. V případě, že klient nemá 
dostatečně vysoký důchod na zaplacení poplatku za pobyt, je 
tento rozdíl hrazen z rozpočtu DpS. Zmíněný klient musí dostat 
měsíčně minimálně 15 % z částky svého důchodu jako kapesné. 
Postaráme se i o základní finanční záležitosti klienta – ukládání 
úspor, styk s bankami, poštou apod. Hůře pohyblivým klientů 
zajišťujeme i drobné nákupy. O tom, co vše je pro naše klienty 
v DpS organizováno, vás pravidelně informujeme prostřednic-

tvím Světelského zpravodaje.
Doufáme, že těm, kteří dočetli tento článek až do konce, 

jsme dostatečně vysvětlili podmínky pro přijetí klienta do DpS. 
V případě dalších dotazů či nejasností nás kdykoliv kontaktujte 
nebo osobně navštivte v našem DpS.

Za domov pro seniory
Lucie Coufalová

sociální pracovnice
Foto: Monika Horáková

V prosinci loňského jsme se zúčastnili prodejních výstav 
v rámci Vánočních trhů ve Světlé nad Sázavou, každoročního 
Vánočního jarmarku v Ledči nad Sázavou nebo tradiční před-

vánoční akce Barevné Vánoce na Krajském úřadě v Jihlavě. 
Klienti zde pomáhali s prodejem vlastních výrobků a měli tak 

možnost popovídat si se svými známými nebo poznat nové lidi. 
V čase adventu jsme ještě nasáli vánoční atmosféru na Micha-

lově statku v Pohledi a poté již společně oslavili vánoční svátky.
Čas mezi svátky nám zpříjemnil filmový herec a člen Dejvic-

kého divadla Hynek Čermák. Prohlédl si Domov Háj a poté ná-

sledovala beseda. Klienty zajímaly například různé momenty 
ze zákulisí natáčení nebo si společně popovídali o tom, že role 
herce ve filmu není nic jednoduchého. Atmosféra byla naprosto 
skvělá a neformální a už teď se v Domově těšíme na další po-

dobná setkání.
Po Novém roce naši sportovní fandové navštěvovali hoke-

jové zápasy krajské ligy ve Světlé nad Sázavou, kde vydatně 
podporovali domácí hokejisty. Opět jsme se zúčastnili tradič-

ního turnaje o putovní pohár ve stolním tenise ve Vilémovicích. 
V polovině února jsme se s našimi obyvateli vydali na tradiční 
Valentýnský ples do Svitav. Užili si do sytosti tance a zábavy 

Novinky z Domova háj

16



kultuRA

v podobě soutěží a především rádi viděli svoje přátele z jiných 
domovů.

Zimního období tak využíváme nejen k účastem na tradič-

ních akcích, ale i plánování nejrůznějších aktivit na jarní či let-
ní měsíce. V dubnu a květnu si někteří naši klienti již několiká-

tým rokem přivydělají nějaké peníze sběrem kamene na polích. 
Jsme rádi, že akciová společnost Zemko Kožlí umožňuje našim 
klientům uzavřít dohodu o provedení práce a zapojit se do pra-

covního procesu. Kromě brigády a práce na zahradě se rádi za-

pojíme do jarního úklidu přírody v rámci osvětových akcí Čistá 
Vysočina a Čistá řeka Sázava nebo pořadatelských příprav na 
poutní slavnost ve Vilémovicích.

Karel Borek, DiS., pracovník aktivizace Domova Háj

kulturní zařízení kytICe připravuje

7. dubna od 20 hod. v tanečním sále

hudba Praha band
Pokračování Hudby Praha po rozpadu v roce 2015. Pět kmeno-
vých členů, originální zvuk. 

Charakteristický souzvuk ky-
tar bratří Zatloukalů, zakláda-
jících členů skupin Jasná Páka 
a  Hudba Praha, doplněný tra-
diční rytmikou, bubeníkem 
Ludvíkem „Emanem“ Kandlem 
a  basovým kytaristou Jirkou 
Jelínkem, je zárukou původní-

ho zvuku kapely. Zpěvák Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete 
znát z  vysílání pražského Radia 1, vokalistka Jarmila „Ja-
majka“ Koblicová, dlouholetá opora Hudby Praha a Lucie 
Jandová spolu se saxofonistou Jakubem Doudou sestavu 
skvěle doplňují.

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

22. dubna od 15 hod. v divadelním sále

Jagababa a tři loupežníci
Pohádkový muzikál pro děti 
Jagababa a  tři loupežníci 
z  repertoáru Divadla D5 nás 
zavede ke zlé čarodějnici Ja-
gababě, zakleté princezně 
Krasněnce, kocourovi Černo-
očkovi a  ke třem veselým lou-
pežnickým bratrům Bonifáco-
vi, Grumpálovi a  Hrombajsovi. 

Pohádka je ale především  o  nesobeckosti, přátelství a  lás-
ce, díky nimž se jednomu z  loupežníků nakonec podaří zlé 
kouzlo zlomit.

Předprodej vstupenek od 31. 3. v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

28. dubna od 19 hod. promítání v městském kině

Dítě Bridget Jonesové
Komedie / Romantický 
Velká Británie / Francie / Irsko / USA, 2016, 123 min

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Brid-
get Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné 
série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplá-
nované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i  životem 
otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým poča-
la. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem 
jednoduše.  Stačí v  doprovodu kolegyně navštívit odvázaný 
hudební festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizin-
cem (Patrick Dempsey). A když se záhy na jedné společenské 
akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nere-
zaví, byť před pár lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo. 
Protože jí s  rozluštěním zapeklitého rébusu nepomůže 
ani lehce cynická gynekoložka (spoluscenáristka Emma 
Thompson), ocitne se Bridget ve velmi nezáviděníhodné si-
tuaci. Jak seriózní právník Mark Darcy, tak úspěšný provozo-
vatel internetové seznamky Jack Quant se sice k situaci po-
staví jako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem 
vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že jejich šance 
na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín 
porodu, Bridget cítí, že bude muset s pravdou ven a hlavně 
že si bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku“. 
Normální člověk by poslal oba dva na testy otcovství. Jenže 
Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná.

Jednotné vstupné 50 Kč.

Předprodej vstupenek od 10. 4. v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem promítání v pokladně kina.
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Plesy v tanečním sále

11. března – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

17. března – absolventský večer 
Slavnostní rozloučení žáků devátých tříd ze ZŠ v Ko-
menského ul. 
Začátek je v 17 hod. 
Hrají: Jiří Doležal a Zdeněk Coufal 
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

15. dubna – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S. zve malé diváky, ale i dospělé 
příznivce pohádek na představení Liduščina divadla

velIkONOČNí ČtYŘlíStek  
PlNý POhÁDek

Veselá velikonoční pohádka plná barev, lidových písni-
ček a dětských říkadel. Velikonoční skřítek Bludimír Po-
pleta začaruje barvičky a velikonoční vajíčka jsou bílá jako 
sníh. Pohádková babička ho pošle do světa, aby barvy vrá-
til zpátky na velikonoční kraslice. Se skřítkem se do světa 
vydá i šikovný Mojmír a cestou se přidá i velikonoční zajíček.  
Zažijí spolu řadu dobrodružství. Zjistí, proč je pondělí právě Mod-
ré, čtvrtek Zelený, na Velký pátek se otevře skála plná zlatých 
pokladů.

Divadelní sál ve Světlé n. S. 
v pátek 7. dubna  
od 9 a 10.30 hod.

Vstupenky za 45 Kč je možné 
zakoupit půl hodiny před za-
čátkem představení v poklad-
ně kina.

Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesionál-
ním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na které 
se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům města. 
Letošní ročník se uskuteční v termínu od 24. dubna do 14. květ-
na v tanečním sále Společenského domu ve Světlé n. S. Možnost 
prezentovat svá díla mají nejen pravidelní účastníci, ale také noví 
zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat návštěvníkům výstavy. 
Tito noví zájemci se musí přihlásit v kanceláři oddělení kultury 
kulturního zařízení KyTICe (v prostoru šaten pro účinkující v bu-

dově kina) nebo na e-mailu: hrochova@svetlans.cz.
Za oddělení kultury KZ KyTICe Adéla Hrochová (tel. 569 496 660),

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

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska se blíží
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Ve dnech 26. a 27. května 2017 navští-
ví město Světlá n. S. děti i dospělí z ho-

ráckých folklorních souborů. Hostovat zde budou i soubory 
z jiných regionů Čech a Moravy. Ze zahraničí je pozván 
soubor z polské Wąwolnice.

Letos přijede do Světlé kolem deseti folklorních souborů 
z Horácka. Nebude chybět ani domácí Škubánek. Program obo-

hatí i smíšený pěvecký sbor Gaudeamus a dechová hudba ZUŠ 
pod taktovkou pana učitele Jána Vaja.

Hlavním posláním folklorního festivalu Horácko zpívá a tan-

čí je podpora, propagace a rozvoj folklorních tradic v kraji Vy-

sočina, na Horácku. Znovuobjevením písní, tanců, hudby, her, 
zvyků, obyčejů, lidové slovesnosti, dále krojů, výšivek a ruko-

dělné práce se všichni zúčastnění hlásí k odkazu našich před-

ků. Nezastupitelnou úlohou tohoto hnutí je poskytovat stovkám 
dětí a mládeže možnost smysluplně trávit volný čas. Zároveň je 
vede prostřednictvím prostého lidového umění ke vztahu k du-

chovním hodnotám.
Samotný festival počítá s aktivním zapojením dětí a mládeže 

nejen z našeho města, ale i z širokého okolí. Spojením sil mno-

ha pořadatelů se vytváří prostor pro tvorbu zdravé občanské 
společnosti a plně využívá lidských zdrojů.

Posláním festivalu je v neposlední řadě propagace kraje, regi-
onu i samotného města. Rozšiřuje také kulturní nabídku našim 
spoluobčanům. Naplňuje jím Usnesení vlády České republiky 
ze dne 11. června 2003 č. 571 o Koncepci účinnější péče o tra-

diční lidovou kulturu v České republice.

Páteční program dne 26. května bude patřit dětem. Dopoled-

ní koncerty pro školy vystřídá odpoledne dechovka a Pramín-

ky – vystoupení dětských souborů. Uslyšíme i nejlepší dětské 
Zpěváčky 2017 na Horácku.

Organizační štáb festivalu připravil pro příznivce lidové 
muziky a zpěvu i páteční koncert známého souboru Javory se 
sourozenci Ulrychovými. Navazovat bude Posezení u cimbálu 
s moravskou, ale i českou písničkou (tentokrát skutečně s cim-

bálem). Obě akce se uskuteční v pátek večer, koncert v divadel-
ním sále, posezení v Městské restauraci.

Sobotní dopoledne 27. května se ponese ve staročeském du-

chu – jarmark lidových řemesel na náměstí zpestří vystoupení 
souborů. Odpoledne projde městem průvod souborů – od zám-

ku přes náměstí. Vrcholem festivalu bude galakoncert Horácko 
zpívá a tančí.

Festival se uskuteční ve Sportovním centru Pěšinky, koncert 
Javorů a sourozenců Ulrychových v divadelním sále.

Co si závěrem přát? Krásné počasí, milou pozornost diváků, 
hodně nápadů i sil organizátorům a přízeň podniků, organizací, 
firem i jednotlivců, kteří by mohli – v této těžké době – ještě 
podpořit náš festival.

Bankovní spojení: 
ČSOB 193 476 362/0300, 
variabilní symbol 502

Mgr. Eva Pejchalová, 
ředitelka festivalu

XI. ročník folklorního festivalu horácko zpívá a tančí
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Přestože nejdůležitějším měsícem pro knihovny a čtenáře je 
březen, ani v lednu a únoru jsme neusnuli na vavřínech. Při-
pravili jsme besedy pro dvanáct třídních kolektivů s tématem 
masopustu, jeho tradic a pozapomenutých masopustních zvy-

ků. Jedna beseda byla určena i klientům chráněného bydlení.
Teď ale nastává březen, měsíc čtenářů. I když jaro nesměle 

vystrkuje drápky, stále to není to pravé ořechové na venkovní 
lebedění. Rčení „Březen, za kamna vlezem“ ale nemusíte pl-
nit jen doma u svých radiátorů. Můžete se přijít ohřát i k nám 
a spojit návštěvu se zajímavým kulturním programem.

7. března na svátek Tomáše potrápíme naše mozkové buňky. 
Pranostika říká: „O svatém Tomáši bředne sníh na kaši.“ My si 
ji upravíme na motivační heslo: „Na Tomáše, potrápí se paměť 
naše!“. Věřte, že mozkovým buňkám malá rozcvička neuškodí. 
Navíc tématem cvičení je Světlá nad Sázavou a garantem kva-

litní a vám již dobře známá lektorka paní Mgr. Jana Koukalová.
11. březen bude věnován našim nejmenším. Galerie Na Půdě 

se promění v pohádkou galerii, kde na malé děti čekají pohádky 
Františka Zacharníka.

21. března přijala pozvání do Světlé paní Jarmila Doležalová 
rozená Šťulíková s dcerou. Máme jedinečnou možnost sezná-

mit se s jejím pohnutým osudem. Ona a její sestra jako jediné 
přežily tragédii Ležáků. Besedy se uskuteční dvě, jedna pro 
studenty a druhá pro veřejnost. Jsme rádi, že paní Doležalová je 
i přes svůj požehnaný věk ochotná projekt realizovat.

Ve fondu knihovny máme také připravenou k půjčení knihu 
od Jarmily Doležalové mladší a Štěpána Doležala „Osud jmé-
nem Ležáky“. Je to unikátní a obsáhlý dokument, který mapu-

je osudy obyvatel obce, která byla vyhlazena. 24. června již 
uplyne 75 let od okamžiku, kdy Ležáky lehly popelem. Tento 
zločin zůstává v našich srdcích jako vykřičník psaný krví, na 
který bychom neměli zapomenout. Smrt nevinných nesmí být 
nikdy promlčena. Naší prioritou je předávat memento dalším 
generacím.

Na všechny naše akce vás srdečně zvou vaše knihovnice.

knihovnu čeká „Březen – měsíc čtenářů 2017“
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Březnové knižní novinky

Beletrie
Kim van Alkemade: 
Sirotek č. 8 
– Jako malá se Rachel Rabinowitzová ocitla v sirotčinci, 

kde na ní lékařka Mildred Solomonová prováděla pokusy 
s ozařováním rentgenovými paprsky, jež na ní zanechaly 
následky. O mnoho let později, kdy Rachel věří, že doká-

zala bolestné vzpomínky na dětství nechat dávno za se-

bou, je s temnou minulostí najednou znovu konfrontová-

na. Jako ošetřovatelka v židovském domově pro seniory 
se opět setkává s nyní již starou doktorkou Solomonovou, 
která má rakovinu. Rachel ovládne touha donutit lékařku, 
aby uznala špatnost toho, co kdysi spáchala, a aby za to za-

platila. Postupně si ale sama začíná stále více uvědomovat, 
jak tenká hranice někdy vede mezi osudem toho, kdo léčí, 
a toho, kdo způsobuje jiným bolest.

Luca di Fulvio: 
Dítě, které v noci našlo slunce 
– Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mla-

dý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn zdejšího 
lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krve-

prolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všich-

ni ostatní obyvatelé hradu. Marcus přežije díky pomoci 
Eloisy, dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou 
mezi sebe. Vláda krutého nového knížete však způsobí, že 
v Marcusově nitru brzy začne zrát odvážný plán – chce 
bojovat za svobodný a spravedlivý život nejen pro sebe, 
ale i pro všechny ostatní nevolníky v knížectví. Při napl-
ňování tohoto záměru se neustále střetává s nejtemnějšími 
stránkami lidské existence. Navíc hrozí, že přijde o to nej-
cennější, co má.

Jitka Ludvíková: 
Devět let natvrdo 
– Jsme klasická rodina. Já, manžílek a dvě děti. Starší dce-

ra Laura začala chodit do první třídy a můj život je rázem 
vzhůru nohama! Až dosud jsem si myslela, že školní do-

cházka je děs pro dítě, ale v roli matky je to nesrovnatel-
ně horší. Něco jako procházka po žhavém uhlí, maraton 
bez konce. Bez odměny. Bez ovací. Bez vítěze. Horší než 
prokletý Job, zpackané manželství nebo nevypověditelná 
smlouva na sadu hrnců. Ponorka, z níž není úniku.

Sofi Oksanenová: 
Norma 
– Hlavní postavou nového románu Sofi Oksanen je mladá 

žena Norma Ross, která bydlí v helsinské bohémské čtvrti 
Kallio. Je osamělá, avšak osamělost je částečně dobrovol-
ná. Jediným blízkým člověkem, a také jediným, kdo znal 
Normino tajemství, byla její matka Anita. Ta spáchala se-

bevraždu skokem pod metro. Po pohřbu kontaktuje Nor-
mu neznámý muž a přesvědčuje ji, že je i v jejím zájmu 
si s ním promluvit. Strhující thriller z pera známé finské 
spisovatelky.

Zuzana Zimmermannová: 
Sraz v kavárně Vídeň 
– Dopis s fotkou nevlastního syna jí adresován není, ale He-

lena ho díky záměně obdrží. Adresát, Helenin manžel, má 

již delší dobu pomníček na hřbitově, kterého se vdova 
Helena Müllerová straní. Vlastní děti nemá, a tak je roz-

hodnutá seznámit se s utajeným manželovým potomkem 
osobně.

Naučná literatura
Kristina Novotná: 
Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli 
a jinými zvířaty 
– O mojí mamince se už napsalo pár knížek, vyšlo několik 

článků v tisku a natočil se dokument. Někdy za mnou auto-

ři přišli, ale mnozí, zvlášť ti ,,od novin“, se ani nenamáhali. 
Opisovali. Většinou z filmu, kde jsem o mámě vyprávěla. 
A ač se Markovi Boudovi dokument povedl, opisovači vy-

trhávali věty z kontextu a kazili tak, co mohli. Stačí přece 
vynechat slovo, změnit interpunkci a všechno přestane být 
pravda. Že se na ně zlobím? Ale vůbec ne. Oni při tom ne-

byli. Oni s mojí maminkou nechodili nakupovat, nevařili, 
nehádali se a neobjímali se. Nevyprávěli si dlouho do noci, 
nestonali, neplakali a nesmáli se. Oni nepotkali všechny ty 
lidi, co prošli naším životem. Jejím i mým.

Chris Peterson: 
Nápadité zahradní projekty 
– Praktická příručka obsahuje podrobné postupy na drobné 

stavby a výrobky na zahradu, jako jsou například lis na 
ovoce, sušák na bylinky, solární sušák, ohniště, stojan na 
dřevo, treláž, ohrada, kurník, kompostér, vyvýšené záho-

ny, vermikompostér, patrový truhlík a mnohé další.

Knihy pro děti a mládež
Daniel Rušar: 
Kamzíkův velký skok 
– Smrt blízké osoby stahuje každému hrdlo. Autoři této 

obrázkové knížky si berou na pomoc příběh, který se 
smutkem bojuje pradávnou silou zvířecí alegorie. Malé-

mu kamzíkovi nešťastnou náhodou zahyne starší bráška. 
S maminčinou pomocí se kamzíčeti podaří s jeho smrtí 
vypořádat a přeskočí hlubokou propast strachu a zmatku 
směrem do budoucnosti.

Ivana Peroutková: 
Ukradená cukřenka 
– Osmiletý Frantík stojí před nelehkým úkolem. Chce všem 

dokázat, že není žádný „špunt“, ale statečný hrdina, kte-

rý odhalí zloděje rodinného klenotu – starožitné cukřenky. 
Při pátrání mu pomáhají kamarádi Matěj a Zdíša. Společ-

ně sledují podezřelého pana Pitrmana a vymýšlejí důmy-

slné léčky.

Michelle Cuevas: 
Zpověď Jonatána Papírníka 
– Laskavé a vtipné vyprávění osmiletého imaginárního 

chlapce Jonatána, který neví, že ve skutečnosti neexistu-

je.  Kniha je určena starším dětem od 9 let, ale i všem do-

spělákům, kteří se stále hledají, nebo jen potřebují pohla-

dit po duši.

Eva Kodýmová
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CO vÁS ZAJíMÁ

V početné kolonii divokých kachen zimujících na nezamrzlé 
Sázavě u nás ve Světlé se objevili exoticky vybarvení opeřen-

ci, které u nás nevídáme běžně. Jsou to kachničky mandarín-

ské. Populární německý fotograf přírody Eckart Pott ve svém 
atlase Ptáci o tomto druhu pestře vybarvených kachen píše. 

„Kachnička mandarínská žije divoce v jihovýchodní Asii, ale 
jako atraktivní plovavá kachna byla do Evropy dovezena již 
v 18. století. Ptáci, dnes zčásti volně žijící, zůstávají zde po celý 
rok a volně hnízdí, převážně v Anglii.“ Místopředseda České 
společnosti ornitologické Vojtěch Kodet potvrdil, že na Vysoči-
ně byly kachničky mandarínské monitorovány ve třech lokali-
tách a vždy to bylo ve městě blízko lidem. V roce 2016 a v prv-

ních měsících letošního roku to bylo vedle Světlé nad Sázavou 
ještě na řece Oslavě v Náměšti nad Oslavou a v Třebíči na řece 
Jihlavě. Martin Maláč z jihlavské ZOO k výskytu kachničky 
mandarínské v naší přírodě podal pro Světelský zpravodaj další 
zajímavé informace. „Kachnička pochází z Japonska, Koreje 
a východní Číny, dnes je běžně chovaná v zoologických zahra-
dách a mezi soukromými chovateli, od nich se pravděpodob-
ně dostává do naší volné přírody. Tento druh není u nás zatím 
hodnocen jako invazní, rozhodně jde o druh nepůvodní a do 
naší přírody nepatří. Na druhou stranu to je docela zajímavá 
kuriozita. Jako jediný druh kachen se nemůže křížit s ostatní-
mi kvůli odlišnému počtu chromozomů. Samice jsou šedohnědé 
s bělavými skvrnitými pruhy, mají po celý život funkční pouze 
jeden vaječník, který jim ke stáří přestává fungovat a z dru-

hého se jim vyvíjí varle. To má za následek, že samice ke stáři  
začne vypadat stejně pestře zbarvená jako kačer, ale je neplod-
ná. Pravděpodobně je to způsob, jak zamezit tomu, aby se sam-
ci pokoušeli spářit s již neplodnými samicemi a netvořili s nimi 
páry.“

Text a foto: jiv

Sázava ve Světlé zimním domovem kachničky mandarínské

Docela bez pozornosti diváků se v úterý 7. února dopoledne 
odehrálo na řece Sázavě ve Světlé nad jezem zajímavé předsta-

vení. Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina – Pobočné stanice Světlá nad Sázavou prováděli cvi-
čení záchrany tonoucího. Muži v červených overalech si nejpr-

ve vyřízli motorovou pilou v ledu díru a jeden z nich se ponořil 
do ledové vody, ale měl na sobě neoprenový oděv. Potom to 
vše začalo. Úkolem cvičení bylo hned několik způsobů záchra-

ny. Nejprve pomocí lana, potom pomocí žebříku a též vyta-

žení tonoucí osoby dvěma záchranáři. „Nikdo neutonul, pouze 

Na Sázavě ve Světlé cvičili záchranáři

Sameček kachničky mandarínské patří svojí barevností 
k nejkrásněším ptákům světa
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▶

Předání darovací listiny z rukou Petra Trtíka, pořadatele 
vánočních benefičních koncertů ve Světlé nad Sázavou 
do rukou paní primářky dětského oddělení nemocnice 

Havlíčkův Brod MUDr. Magdaleně Weberové

provádíme cvičení pomoci tonoucímu. Neopatrní lidé vstupují 
na zamrzlé vodní plochy a při očekávaném tání by mohlo dojít 
ke kritické situaci. Proto provádíme toto cvičení, abychom byli 
připraveni,“ svěřil se velitel cvičení. Sami hasiči byli překvape-

ni, jak je led ještě tlustý, když zjistili, že má 15 cm.
Text a foto: Jiří Víšek

SPORt

Sportovní komise města Světlá n. S. uspořádala v pátek 
27. ledna v divadelním sále Společenského domu již 18. ročník 
společenské akce Sportovec roku, při které jsou tradičně oce-

něni úspěšní sportovci, trenéři a funkcionáři za reprezentaci 
města. Před zaplněným hledištěm divadelního sálu předá-

vali poháry, medaile a diplomy oceněným starosta města Jan 
Tourek a místostarosta Josef Hnik. Slavnostní pořad modero-

vali předseda sportovní komise Tomáš Rosecký a fotbalista 
Martin Karel, o zpestření se postarali svými vystoupeními otec 
a syn Tomáš a Roman Kupilíkovi hrou na unikátní hudební ná-

stroj z PVC trubek a sourozenci Daniela a Michael Cudlíno-

vi vynikající bubenickou show. V kategorii sportovci mládež 
byli oceněni: Michal Sladkovský v desetiboji Odznaku vše-

strannosti olympijských vítězů, Jakub Dundáček – lední hokej, 
David Kváš a Michaela Škarydová – florbal, Miloš Sedlmajer 
a Lucie Klímová – atletika, Josef Havlík a Adéla Jansíková – 
tenis, Richard Žáček – volejbal, Simona Suchomelová – šachy. 
V kategorii sportovci dospělí převzali ocenění od představite-

lů města: Luboš Rezek – fotbal, Radim Křišťan – lední hokej, 
Jaroslav Novotný – Klub českých turistů. V kategorii trenérů 
získali ocenění: Vlastimil Mareš – šachy, Patrik Cenek – fotbal, 
Jakub Kořínek – lední hokej, Renata Kohoutová – florbal. Tra-

dičně byly oceněny i sportovní kolektivy: A mužstvo hokejistů 
HC Světlá n. S., tým fotbalových veteránů FK Bohemia Světlá 
n. S., družstvo juniorek Šachového klubu Světlá n. S., druž-

stvo dorostenek florbalu Sklo Bohemia Světlá n. S., družstva 

Město ocenilo sportovce

výtěžek z benefičních koncertů
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▶ starších žáků a přípravky volejbalového oddílu Sklo Bohemia, 
žáci v dopravní soutěži ZŠ Komenského a volejbalové druž-

stvo žákyň ZŠ Lánecká. V posledních letech jsou oceňovány 
též osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sportu ve Světlé 
n. S. Tentokrát to byli bývalý dlouholetý předseda Fotbalového 
klubu Bohemia Stanislav Vaněk, funkcionář hokejového klubu 
HC Světlá n. S. Miroslav Sklenář a podruhé si šel pro cenu na 

jeviště Vlastimil Mareš z Šachového klubu Světlá n. S. Tomu 
předal diplom a věcný dar osobně předseda Okresního sdruže-

ní sportů Pavel Mazánek z Havlíčkova Brodu, který mu součas-

ně popřál k životnímu jubileu 70. narozeninám, které nedávno 
oslavil.

Text a foto: Jiří Víšek

Moderátor Tomáš Rosecký zpovídá úspěšnou atletku Lucii 
Klímovou. Ve 12 letech skočila do výšky 156 cm

Člen družstva starších žáků volejbalového oddílu Sklo 
Bohemia Richard Žáček, hraje též KP juniorů v dresu  
Jiskry Havlíčkův Brod a je v širším výběru volejbalové 

reprezentace ČR ročníků 2001/2002

Volejbalové družstvo žákyň ZŠ Lánecká. Zleva: učitelka Lenka 
Boudníková, Dagmar Dvořáková, Nathalie Vellinga, Šárka 
Doležalová, Kateřina Píšková, Veronika Buňatová, Jana 

Boudníková a Eliška Jiříková

Dvě desítky let stál v čele světelského fotbalu Stanislav Vaněk. 
Během svého působení především pozvedl výchovu mládeže, 

přivedl družstva Světlé do krajských soutěží a  byl iniciátorem 
vybudování nového fotbalového zázemí na stadionu 

v Nádražní ulici 

Jednou z osobností, které při letošním slavnostním oceňová-

ní sportovců města za rok 2016 byly vyznamenány za zásluhy 
a rozvoj sportu ve Světlé nad Sázavou byl šachový trenér a vý-

znamný „bafuňář“ Vlastimil Mareš, který v loňském roce osla-

vil 70. narozeniny a ani po té nepřestal pracovat v šachovém 
sportu. A co o světelském Hortovi říká osoba nejpovolanější, 
předseda Šachového klubu Zdeněk Fiala?

„Vlastimil Mareš je jedním ze zakladatelů šachového oddí-
lu ve Světlé nad Sázavou, kde dosud působí jako funkcionář 

a aktivní hráč. Stále se věnuje i činnosti rozhodčího, a to i na 
celostátní úrovni, například při Mistrovstvích České republiky 
mládeže v šachu a Mistrovství Čech mládeže v šachu. Velkým 
přínosem je i jeho organizátorská činnost, aktivně se zapo-
juje do přípravy šachových turnajů jak v Kraji Vysočina, tak 
i v rámci již zmíněných turnajů v šachu mládeže na celostátní 
úrovni. Jeho stěžejní činností v šachu je trénování. Věnuje se 
mu již 40 let. Jeho rukama prošly za tu dobu stovky mladých 
světelských šachistů, jimž vštěpoval základy šachové hry. Mno-

vlastimil Mareš zaslouženě osobností sportu ve Světlé
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zí z nich se dále rozvíjeli a dosáhli úspěchů nejen na krajské, ale 
i celostátní úrovni, někteří i na poli mezinárodním. Trénování 
tvoří náplň volného času panu Vlastimilu Marešovi i v součas-
nosti. Obětavě trénuje začínající šachisty nejen ve světelském 
šachovém klubu, ale vede i kroužky v Domě dětí a mládeže ve 
Světlé nad Sázavou a v Středisku volného času v Ledči nad Sá-
zavou. Za veškerou činnost ve prospěch rozvoje šachové hry 
mu patří velké poděkování. V červenci 2016 oslavil Vlastimil 
Mareš 70. narozeniny.“

Text: jiv
Foto: Zdeněk Fiala

Český hokejový svaz si je vědom, že hokej u nás patří od ne-

paměti k nejpopulárnějším a nejoblíbenějším sportům, a tak 
připravil od 23. do 29. ledna týden hokeje, během kterého se 
na sto třiceti šesti zimních stadionech v celé České republice 

konaly akce tohoto projektu 
s podtitulem Správný sport 
pro vaše dítě. Jeden díl se 
v sobotu 28. ledna uskutečnil 
na ledě Sportovního centra 
Pěšinky, kde ho organizačně 
zajistili členové HC Světlá 
nad Sázavou. V doprovodu 
rodičů, v některých přípa-

dech i dědů, se pořadatelům 
přihlásilo sedmadvacet dětí 
ve věku od tří let a byla tam 
i děvčata. Každý z účast-
níků obdržel reprezentační 
dres se svým jménem a další 
upomínkové předměty. Nej-
menším hokejovým adeptům 
se na ledě věnovali samotní 
hráči A mužstva a zkušení 
instruktoři bruslení. V této 
úvodní lekci nebylo úkolem 
naučit děti hned bruslit, ale 
seznámit je s ledem, naučit je 

základním pohybovým dovednostem, například i vstát z ledu. 
Teprve potom přišly na řadu první kroky bruslení, byť ně-

kteří se nepustili opěrných hrazdiček. Na závěr všechny děti 
dostaly pozvánky do školičky bruslení na zimním stadionu 
v Pěšinkách a hokejové přípravky HC Světlá nad Sázavou. 
Smyslem celorepublikového projektu je usnadnit dětem a ro-

dičům vstup do hokeje a poskytnout jim nezbytné informace 
o sportu, kterému by se mohli dlouhodobě věnovat.

Text a foto: jiv

to byla pozvánka pro malé hokejisty

Své jméno na reprezentačním 
dresu měla i tříletá Tonička

Instruktor bruslení Pavel Kovanda učí děti vstávat z ledu

Část účastníků hokejové lekce v reprezentačních dresech
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Ze sedmi družstev florbalového oddílu se v průběhu sezóny 
nejvíce daří věkové kategorii dorostenců a dorostenek (roční-
ky 2000 až 2003), které se shodně drží v popředí tabulky. Oba 
týmy mají proti sobě sedm soupeřů, přičemž s každým se utkají 
třikrát, takže v základní části odehrají celkem 21 zápasů.

Úplně nejlépe jsou na tom kluci, kteří po patnácti zápasech 
ještě nepoznali hořkost porážky a suverénně míří do baráže 
s vítězem Jihočeského kraje o postup do nejvyšší dorostenec-

ké soutěže. Kádr tvoří brankáři Tomáš Hlava a Matyáš Kozák, 
obránci Adam Mašín, Martin Kučírek, Roman Liška, kapi-
tán David Kváš a útočníci Ondřej Holoubek, Jaroslav Krátký, 
Dominik Šimůnek, Andrej Čapek, Roman Čížek, Petr Filippi, 
Adam Böhm, Tomáš Kratochvíl, Ondřej Kalenský a Jakub 
Egart. Nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, ze 150 hráčů, 
je Ondřej Holoubek s 64 kanadskými body za 46 gólů a 18 asi-
stencí. Dále nejvíce bodují Jaroslav Krátký s 47 body (18 + 29), 
David Kváš s 33 body (21 + 12), Dominik Šimůnek s 26 body 
(15 + 11) a Ondřej Kalenský s 25 body (12 + 13).

Pořadí 2. ligy dorostenců Vysočiny: 1) Sklo Bohemia Světlá 
n/S 45 bodů, 2) FBŠ Jihlava 37 bodů, 3) PSKC Okříšky 24 bodů, 
4) Žďár n/S 23 bodů, 5) Snipers Třebíč 22 bodů, 6) Havlíčkův 
Brod 14 bodů, 7) Florbal Telč 7 bodů, 8) Žďár n/S Benjamins 
3 body.

Dorostenky si vedou obdobně, neboť z patnácti zápasů do-

kázaly dvanáctkrát vyhrát, jednou remizovat a jen dvakrát pro-

hrát. Zatím jim patří druhá příčka tabulky za FBŠ Jihlavou, což 
zaručuje účast v baráži o Mistrovství České republiky. První 
dva celky tabulky Ligy dorostenek Vysočiny a Jihočeského 
kraje se utkají s dvěma celky z Královéhradeckého a Pardubic-

kého kraje o postup na dvoudenní Mistrovství České republi-
ky, kde se představí pouze osm nejlepších družstev. Vzhledem 
k náskoku na třetí příčku by již neměla baráž holkám uniknout. 
Kádr dorostenek tvoří brankářky Adéla Sadílková a Natálie 
Vančurová, obránkyně Barbora Špatzová, Aneta Rumanovská, 
Lucie Kudrnová, Tereza Kautská, Lenka Titzová a útočnice 
Klára Kapcová, Daniela Kořánová, kapitánka Leona Franclo-

vá, Lenka Tlapáková, Lenka Zelingerová, Michaela Škarydová, 
Jana Boudníková, Monika Hanzalová a Eliška Jiříková. Nejpro-

duktivnější hráčkou oddílu, druhou v celé soutěži ze 130 florba-

listek, je Michaela Škarydová s 32 kanadskými body za 24 gólů 
a 8 asistencí. Hned za ní je Leona Franclová s 27 body za 23 
gólů a 4 asistence. Dalšími bodujícími hráčkami jsou Daniela 
Kořánová s 14 body za 7 branek a 7 asistencí, Lenka Zelingero-

vá s 12 body za 9 gólů a 3 asistence a Eliška Jiříková s 10 body 
za 3 branky a 7 nahrávek.

Pořadí Ligy dorostenek Vysočiny a Jihočeského kraje: 1) FBŠ 
Jihlava 40 bodů, 2) Sklo Bohemia Světlá n/S 37 bodů, 3)  K Jih-

lava 22 bodů, 4) Štíři České Budějovice 19 bodů, 5) Meťák Čes-

ké Budějovice 16 bodů, 6) Slovan Jindřichův Hradec 16 bodů, 
7) FBK Tábor 16 bodů, 8) Sokol Písek 8 bodů.

Statistiky a další informace lze nalézt na https://www.cesky-

florbal.cz/oddil/sklo-bohemia-svetla-ns či www.florbal-sns.cz, 
popř. na facebooku: Florbal Světlá nad Sázavou.

Tomáš Rosecký
trenér mládežnických družstev  

Sklo Bohemia Světlá n/S, oddíl florbalu

Dorostenci i dorostenky florbalového oddílu válí

Dorostenci – nahoře zleva: trenér Tomáš Rosecký, Ondřej 
Kalenský, Jakub Egart, Jaroslav Krátký, Ondřej Holoubek, 

Tomáš Kratochvíl, Dominik Šimůnek, Martin Kučírek, 
vedoucí družstva Jiří Moravec; dole zleva: kapitán David 
Kváš, Andrej Čapek, Matyáš Kozák, Tomáš Hlava, Adam 
Mašín, Roman Liška; chybí: Roman Čížek, Adam Böhm  

a Petr Filippi

Dorostenky – nahoře zleva: Jana Boudníková, Barbora 
Špatzová, Daniela Kořánová, Klára Kapcová, kapitánka 

Leona Franclová, Lucie Kudrnová, Tereza Kautská, 
trenér Tomáš Rosecký, Michaela Škarydová; dole zleva: 

Eliška Jiříková, Lenka Tlapáková, Lenka Titzová, Monika 
Hanzalová, Adéla Cemperová; ležící: Natálie Vančurová; 

chybí: Adéla Sadílková a Aneta Rumanovská

28



Jizerská 50 je nejslavnějším závodem v běhu na lyžích u nás. 
Jeho hodnotu navýšilo zařazení do prestižního světového seri-
álu dálkových běhů Ski Classics a účast největších hvězd kla-

sického lyžování. Ale tu největší popularitu si závod v Jizer-
ských horách vydobyl především mezi amatérskými běžci na 
lyžích. Však se jich každoročně na start staví kolem 5000 a pro 
každého z nich je jeho absolvování silným zážitkem. To platí 
i pro trojici účastníků letošního závodu ze Světlé nad Sázavou: 
Miloslava Kafky, jeho syna rovněž Miloslava a Vratislava Kle-

menta. Pro všechny tři byla letošní jubilejní „Padesátka“ třetím 
startem na ní v řadě a vždy vedle snahy o nejlepší umístění 
v celkovém pořadí pojali závod jako vlastní soutěž, kdo bude 
z trojice nejlepší. Při prvním společném startu v roce 2015 vy-

hrál Vráťa Klement, v loňském roce byl nejrychlejší Míla Ka-

fka mladší a letošní minizávod Světeláků vyhrál Míla Kafka 
senior. Ten jubilejní padesátou Jizerskou padesátku dokončil 
v čase 4:24 hod. na 2 403. místě v celkovém pořadí a v katego-

rii nad 60 let to bylo 191. místo. V. Klement měl čas 4:36 hod. 
a Kafka ml. 4:45 hod. Sám Míla Kafka starší své dojmy ze zá-

vodu stručně shrnul. „Organizace závodu byla super, všichni 
tři jsme to dali pod pět hodin a to se cení. Bylo znát, že díky 
dobrým sněhovým podmínkám jsem měl možnost se na závod 
dobře připravit a dokázal jsem si, že v každém věku se dá posu-

nout výsledkově výš, když člověk chce.“ Je třeba připomenout, 
že Vratislav Klement a Miloslav Kafka st. mají shodně rok na-

rození 1952, o to je jejich výkon cennější.
Text: jiv, foto z archivu M. Kafky

Světeláci na Jizerské padesátce

18. března 2017 proběhne 
už X. závod Rc rally Světlá, 
tradičně na dopravním hři-
šti ZŠ Lánecká. Náš závod 
je první z osmidílného se-

riálu RC Rally Tábor a zá-

roveň jako druhý podnik 
mistrovství České republi-
ky, proto očekáváme velký 
počet soutěžních vozů. 

Samozřejmostí je i účast 
světelského střelce Míši 
Balouna, loňského vítěze 
kategorie Junior+ do 10 let. 
Jeho tým pro tuto sezonu 
připravil nový vůz Mitsu-

bishi Lancer EVO VII v barvách Marka Joury, mistra ČR 
v autokrosu. Účast jeho bratra Péti zatím není potvrzena 
vzhledem k jeho sportovnímu vytížení. 

V kategoriích Junior, Junior+, 2WD, senior 45+ a o cel-
kové umístění by mělo bojovat cca 30 jezdců z celé České 
republiky. 

Poděkování patří tradičně městu Světlá nad Sázavou a ZŠ 
Lánecká za poskytnutí skvělého zázemí pro soutěžící a fir-
mě GLASSPO, která dodává nádherné poháry pro obě kate-

gorie juniorů. 
Přijďte podpořit tento krásný sport, přijďte fandit Světelá-

kům!!! Startujeme v 9.00 hodin, cíl je plánován po 15. hodině.
Srdečně zvou organizátoři. 
Více informací najdete na www.rc-tabor.com.

Vašek Baloun

Rc rally Světlá

Na snímku trojice ze Světlé po absolvování závodu. Zleva: 
Miloslav Kafka st, Vratislav Klement a Misloslav Kafka ml.
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V sobotu 11. února se taneční sál světelského Společenského 
domu proměnil ve velkou hernu, ve které hrálo na sedmapadesáti 
šachovnicích 114 mladých šachistů a šachistek v turnaji „O po-

hár města Světlá nad Sázavou“ o body do soutěže Liga Vysoči-
na. Účastníky turnaje nebyli pouze šachisté z Vysočiny, ale přijeli 
mladí vyznavači šachu například z Pardubic, Říčan a Vlašimi. 
Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol. Soupeři se losovali pro-

gramem Swiss-Manager, to znamená, že proti sobě nastupovali 
závodníci přibližně stejné výkonnosti v partiích na 2x 15 minut. 
Vedle celkové klasifikace byli účastníci též hodnoceni v pěti vě-

kových kategoriích, a to chlapci i dívky samostatně. Světlá nad 
Sázavou měla v turnaji 17 zástupců jak z Šachového klubu, tak  
z šachového kroužku Domu dětí a mládeže. Z celkového prvenství 
se radoval Rudolf Jun z TJ CHS Chotěboř s osmi vítězstvími, napl-
nil tak roli největšího favorita a stal se též vítězem kategorie do 12 
let. Stříbrný byl Tomáš Vokoun z TJ Žďár n. S se ziskem 7 ½ bodu. 
Na třetím místě v celkovém pořadí skončil zástupce  pořádajícího 
ŠK Světlá n. S.  Petr Bož, který vyhrál sedm partií z devíti a stal se 
současně vítězem kategorie do 16 let. Umístění ostatních zástupců 
Světlé nad Sázavou a jejich bodový zisk: 9. Ondřej Dejmal 6 ½ 
bodu, 19. Matěj Šedý 6, 21. Filip Novotný 6, 36. Adam Chalupa 5, 
40. Šimon Lang 5, 46. Ondřej Galovič 5, 55. Vojtěch Prášek 4 ½, 
70. Jakub Ružička 4, 75. Kateřina Kostková 4,  84. Adam Galovič 
3 ½, 94. Jan Prášek 3, 104. Lukáš Mindl 2 ½, 110. Ondřej Sláma 2, 

111. Lukáš Votava 2, 113. Lucie Mutlová 1, 114. Iveta Mutlová ½. 
Nejmladší účastnicí turnaje byla teprve pětiletá Kamila Havelko-

vá z Jihlavy, která měla na svém kontě dvě výhry a jednu remízu 
a skončila na 109. místě.

Text a foto: jiv

Šachisté hráli o pohár města Světlá nad Sázavou

Na sedmapadesáti šachovnicích se hrálo v tanečním sále 
Společenského domu

Medailisté v celkové klasifikaci zleva: stříbrný Tomáš Vokoun 
(Žďár n. S.), vítěz Rudolf Jun (Chotěboř),  

bronzový Petr Brož (Světlá n. S.)

Nejmladší účastnice turnaje pětiletá Kamila Havelková 
z Jihlavy

Domácí šachistka Kateřina Kostková, pro kterou to byl  
vůbec první turnaj. Vyhrála 4 partie z devíti

Část reprezentantů Světlé. Stojící zleva: A. Galovič, 
A. Chalupa, V. Prášek, F. Novotný, O. Galovič, J. Růžička, 

O. Dejmal, P. Brož, A. Náwrat z Ledče n. S. a M. Šedý. Sedící 
zleva: J. Prášek, L. Votava, Š. Lang, O. Sláma, L. Mindl
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18. a 19. února se v nové 
ostravské atletické hale kona-

lo Halové mistrovství České 
republiky juniorů a dorostu, 
na kterém se v dresech Hvěz-

dy Pardubice představili tři 
atleti ze Světlé nad Sáza-

vou. Koulař Miloš Sedlma-

jer skončil mezi juniory na 
10. místě s výkonem 14.16 
m. Z dřívějších startů na re-

publikových šampionátech 
byl zvyklý na lepší umístění, 
ale v Ostravě to byl závod ve 
starší kategorii již s pětiki-
lovou koulí. V dorostu vrhal 

čtyřkilovou, a tak si na tu těžší zvyká. Juniorským mistrem 
republiky se stal Jakub Heža z Olomouce, koulí vrhl 18.92 
m. Stejně na tom byla koulařka Barbora Tylichová, také s no-

vým rokem přešla do kategorie juniorek a tříkilovou kouli vy-

měnila za čtyřkilovou. V Ostravě si nejlepší výkon schovala 
na poslední šestý pokus, kouli poslala 11.52 m daleko a bylo 
z toho 5. místo. Z titulu se radovala Lada Cermanová z Jablon-

ce n. N. za výkon 13.83 m. Třetím svěřencem trenéra Foťka 
na ostravském šampionátu byla dorostenka ve skoku vyso-

kém Tereza Vacková. S osobním rekordem 168 cm skončila na 
5. místě, když stejného výkonu dosáhly čtvrtá Denisa Pešová 
z Kolína a šestá Barbora Sajdoková z Třince, o jejich pořadí 
rozhodovaly počty pokusů. Mistryní republiky se stala Lucie 
Sedláčková z Brna, která překonala laťku ve výšce 179 cm.

Text a foto: jiv

Atleti ze Světlé na mistrovství republiky 

Koulař Miloš Sedlmajer

Šachovému klubu Světlá nad Sázavou se v roce 2016 opět 
dařilo. A to nejen na úrovni krajské a republikové, ale i na 
mezinárodním poli.

Mistrovství Evropy mládeže se v roce 2016 hrálo v srpnu 
v Praze a Simona Suchomelová startovala v kategorii dívek 
do 18 let. Simona vybojovala velice pěkné 23. Místo. Byla 
nominována též na Mistrovství světa mládeže, které se ko-

nalo od 22. září do 3. října v Chanty-Mansijsku v Rusku. 
Simona startovala v kategorii dívek do 18 let a vybojovala 
pěkné 29. místo. Ondřej Dejmal nás reprezentoval na Mist-
rovství Evropské unie mládeže. Ondra startoval v kategorii 
chlapců do 14 let a obsadil 12. místo.

Na Mistrovství České republiky mládeže 2016 nás re-

prezentovali dva zástupci. Šárka Volaninová skončila na 
8. místě v kategorii dívek do 16 let a Ondřej Dejmal obsadil 
22. místo v kategorii chlapců do 14 let. V roce 2017 nás bu-

dou na Mistrovství České republiky mládeže reprezentovat 
čtyři hráči.

Velmi se nám dařilo na Mistrovství ČR juniorek a do-

rostenek, kde Simona Suchomelová vybojovala bronzovou 
medaili v kategorii juniorek a Šárka Volaninová se umístila 
v Mistrovství ČR dorostenek na 8. místě. Šárka Volaninová 
startovala též na Mistrovství ČR dorostenek v bleskovém ša-

chu. Šárka se umístila na 6. místě.
A-družstvo mládeže hraje pravidelně 1. ligu družstev mlá-

deže. V sezóně 2015/2016 skončilo na 8. místě. B - družstvo 
mládeže vyhrálo Krajský přebor mládeže. Vzhledem k účas-

ti A-družstva v 1. lize mládeže nevyužilo B-družstvo právo 
postupu do 1. ligy.

Družstvo starších žáků startovalo na Mistrovství ČR druž-

stev starších žáků a vybojovalo 35. místo. Družstvo mlad-

ších žáků dělilo v Krajském přeboru od 1. místa půl bodu ve 
skóre, skončilo na 2. místě.

A-družstvo dospělých hrálo v sezóně 2015/2016 2. ligu 
družstev, neboť v sezóně 2014/2015 vyhrálo Krajský přebor 
a postoupilo do 2. ligy. Hráli jsme skupinu s týmy z Pra-

hy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje. Na rozdíl od 
konkurenčních týmů jsme neposilovali formou nákupu pro-

fesionálních a poloprofesionálních hráčů. Skončili jsme na 

12. místě a sestoupili zpět do krajského přeboru. Hráči si 
však vyzkoušeli ligovou soutěž a obstáli se ctí.

Největší úspěch šachistů v roce 2016 zaznamenal tým juni-
orek. Družstvo juniorek Šachového klubu Světlá vybojovalo 
8. místo na Mistrovství Evropy juniorských družstev 2016. 
Úspěšně tak navázalo na 9. místo z roku 2015. Tým získal 
v 7 kolech celkem 6 zápasových bodů. Tým ŠK Světlá pora-

zil družstvo Izraele a remízoval s týmy Polska A, Slovinska, 
Německa a Turecka. Cenná je remíza s družstvem Polska A, 
které v konečném pořadí obsadilo druhé místo. Naše děvča-

ta prohrála pouze dvakrát, a to s Polskem B a s Ukrajinou, 
která Mistrovství Evropy vyhrála. Družstvo startovalo v se-

stavě Nela Pýchová (1. šachovnice), Simona Suchomelová 
(2. šachovnice) a Šárka Volaninová (náhradník). Trenérem 
týmu byl Zdeněk Fiala. Mistrovství Evropy juniorských 
družstev se konalo v červenci v Celje ve Slovinsku.

Zdeněk Fiala
předseda Šachového klubu Světlá n. S.

Šachový klub v roce 2016
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Světelské rybníky
Soustava rybníků na loukách za zámeckým parkem není nikterak stará. Výstav-

ba prvního rybníku byla zahájena v březnu 1949. Hned v úvodu je však třeba po-
znamenat, že první rybník za parkem – Sázavan – byl vybudován až jako druhý!

Více o tom píše ve svých vzpomínkách rybář Jaroslav Škvor (†2003): „Vzhledem 
k častým otravám ryb v Sázavě zatoužili jsme vlastnit nějaké rybníky. Nejpříhodnější 
podmínky jsme viděli na čistém potůčku pramenícím v  lesích pod Novou Vsí a proté-
kajícím celým Zlatokopským údolím. To byl impuls k zahájení jednání prostřednictvím 
pražského zástupce dosavadního majitele továrníka Richarda Morawetze, který se 
těsně před druhou světovou válkou s celou rodinou odstěhoval do kanadského Toronta. 

Jmenovaný k  naší radosti nám k  realizaci soustavy rybníků udělil souhlas. Od všech 
našich nadřízených úřadů včetně Ústředního rybářského úřadu v  Praze jsme rovněž 
obdrželi souhlas i podporu.“

V prosinci 1950 byl rybník napuštěn, osazen kaprem a cejnem a 16. prosince se 
konala slavnost Křest nového rybníka. Z návrhů Světelský, Zátiší, Jubilejní (uplynulo 
25  let od založení rybářského spolku) a Světelák  zvítězil v hlasování ten poslední. 
Běžně se mu však říkalo a stále říká Druhý. Za mého mládí jsme se většinou chodili 
koupat právě do „Druhýho“.

Text a foto: Jaroslav Vála

V  roce 1951 začala výstav-
ba dalšího rybníka, a  sice pod 
Světelákem. V minulosti zde již 
rybník existoval a ještě na kon-
ci druhé světové války z něj zbý-
vala značná část hráze. V  roce 
1945 však byla zničena vojáky 
Rudé armády ubytovanými 
na zámku při likvidaci munice 
a  výbušnin zanechaných ustu-
pujícími Němci. Na rozdíl od 
Světeláku nebyla u  tohoto ryb-
níku vyzdívána celá hráz, ale jen vlnolam, prostor u požeráku a schodiště do rybníka. V srp-
nu 1952 byl rybník hotov, jméno Sázavan dostal až později na návrh hospodářského odboru.

V  roce 1999 došlo ve 
spolupráci s  firmou Stra-
bag,  a.  s. k  úpravě hráze Sá-
zavanu. Po dohodě s  Místní 
organizací ČRS byla částečně 
odbagrována hráz, dno rybní-
ka zavezeno a  navezen písek 
a prosívka. Tím vznikla písečná 
pláž s  možností koupání dětí 
o  výměře cca  300 m2. Maxi-
mální hloubka je 70 cm, předěl 
hloubky a  mělčiny byl vyzna-
čen upevněným lanem s  plováky. Pro vyžití menších dětí byla nainstalována skluzavka. 
Rovněž došlo k nainstalování odpadkových košů a byly provedeny terénní úpravy prostoru 
sloužícího k opalovaní.

V  roce 1961 se rybáři roz-
hodli vybudovat další rybník 
v místech, kde se říkalo Ve Vrbí. 
Všechna potřebná jednání  se 
však nepodařilo  dovést do 
zdárného konce, takže nebyl 
získán souhlas ke stavbě a  za-
čalo se s ní až na jaře 1964.

V roce 1966, kdy třetí rybník 
ještě nebyl dokončen, souhlasil 
výbor rybářského spolku s  ná-
vrhem MěNV postavit nad ním 
čtvrtý rybník, který bude slou-
žit jak rybářům k chovu ryb, tak 
občanům k rekreaci. V polovině 
roku se začalo s bagrováním zá-
kladů budoucí hráze a  na pod-
zim byl dokončen třetí rybník, 
který dostal název Vrbí.

Na stavbě čtvrtého rybníku 
Zlatokopy se pracovalo až do 
října 1971, kdy se tento největší 
rybník z  celé kaskády začal na-
pouštět. Ještě v  následujícím 
roce však probíhaly dokončo-
vací práce, kdy bylo usazeno 
schodiště a dokončen odtahový 
příkop.

Druhý rybník za parkem je v mapě chybně označen jako Světelský namísto Světelák
Dalším rybníkem ve Světlé nad Sázavou je Bohušický rybník. V průběhu roku 1952 a znovu 

v lednu roku následujícího se na rybářský spolek obrátil MNV ve Světlé nad Sázavou s přá-
ním, aby se spolek ujal výstav-
by rybníka v Bohušicích. Výbor 
se usnesl, že rybáři s výstavbou 
pomohou, ovšem za účasti dal-
ších občanů města.

Na staré fotografii je v  po-
zadí vidět kontribuční špýchar 
v  Dolních Bohušicích. Stavbu 
takových, na tehdejší dobu 
značně velkých budov nařídil 
císař Josef  II. a  sedláci do nich 
musili odvádět tři roky třetinu 

osevu. Obilí se zde odborně ošetřovalo a skladovalo a tvořilo společné zásoby obilí pro léta 
neúrody. Dosahovalo se tak mnohem lepších výsledku než při uložení na sýpkách jednotli-
vých rolníků. Ti si mohli před osevem ze špýcharů potřebné zrno vypůjčit.

Po zrušení roboty špýchary 
zůstávaly majetkem podílní-
ků a  fungovaly dále, mnohé 
našly plné využití za rozma-
chu zemědělských hospodář-
ských družstev na přelomu 
19. a  20. století. Bývaly také 
využity jako vojenské nemocni-
ce za napoleonských válek, jako 
například nedávno bohužel 
zbouraný špýchar v Okrouhlici.

V  roce 1957 byly podél ryb-

níka vysázeny topoly.
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