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Schůze rady 15. prosince 2014

Zasedání zastupitelstva 10. prosince 2014

Zastupitelstvo města:
1.  Vzalo na vědomí výsledek dílčího 

přezkoumání hospodaření města za 
rok 2014.

2.  Schválilo rozpočtový výhled na roky 
2015–2017.

3.  Schválilo rozpočtové provizorium na 
rok 2015 (podle něho se řídí hospoda-
ření města v době od 1. 1. 2015 až do 
schválení rozpočtu města).

4.  Schválilo návrh 1. části 2. oblasti roz-
počtu – výstavba, správa a údržba 
majetku města na rok 2015.

5.  Schválilo poskytnutí dotace HC Svět-
lá n. S. ve výši 57 000 Kč na proná-
jem lední plochy ve Sportovním za-
řízení Světlá n. S. oproti rozpočtové 
rezervě.

6.  Zamítlo žádost o dotaci z rozpoč-
tu města ve výši 1 000 000 Kč na 
výstavbu parkoviště a komunikace 
při STK ve Světlé n. S. společnosti 
ŠMÍD a spol., v. o. s., Světlá n. S.

7.  Schválilo odpis pohledávky ve výši 
26 000 Kč P. F., Smolník, Slovenská 
republika.

8.  Schválilo uzavření kupní smlouvy na 
prodej hrobového zařízení opuštěné-
ho hrobu č. 1728 mezi městem Světlá 
n. S. (jako prodávajícím) a společnos-
tí Zámek Světlá, s. r. o. (jako kupují-
cím).

9.  Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. (kupující) 
a panem J. Š. (prodávající) za úče-

lem odkupu nově vzniklého pozem-
ku parc. č. 29/4 o výměře 158 m2 
v k. ú. Dolní Bohušice a nově vznik-
lého pozemku parc. č. 52/20 o výmě-
ře 92 m2 v k. ú. Horní Bohušice do 
vlastnictví města Světlá n. S.

10.  Schválilo odkup části pozemku parc. 
č. 57/2 v k. ú. Dolní Bohušice o vý-
měře cca 120 m2 do vlastnictví města 
Světlá n. S. z důvodu zajištění dosta-
tečného přístupu k vyústění zatrub-
něného potoka a k potoku na pozem-
ku parc. č. 830/16 v k. ú. Světlá n. S.

11.  Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. (kupující) 
a paní H. K., paní B. P., panem J. P., 
panem V. U. a panem M. V. (pro-
dávající) za účelem odkupu spolu-
vlastnických podílů na pozemku 
parc. č. 433/38 o výměře 1 083 m2 
v k. ú. Světlá n. S. a na pozemku parc. 
č. 1831 o výměře 1 m2 v k. ú. Světlá 
n. S.

12.  Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. (kupují-
cí) a paní R. J., panem J. P., panem 
J. S. a panem T. S. (prodávající) za 
účelem odkupu id 3/8 pozemku parc. 
č. 1091/2 v k.ú. Světlá n. S. do vlast-
nictví města Světlá n. S.

13.  Neschválilo záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 30/1 o výměře 7 305 m2 
a v k. ú. Benetice u Světlé n. S.

14.  Schválilo odkup části pozemku parc. 
č. 410/28 o výměře 3 m2 a 410/29 
o výměře 4 m2 v k. ú. Leštinka 
u Světlé n. S. do vlastnictví města 
Světlá n. S. za účelem možnosti úpra-
vy rozhledových poměrů při výjez-
du z místní komunikace na silnici 
č. II/150.

15. Schválilo směnu pozemků parc. 
č. 297/7 o výměře 3217 m2, parc. 
č. 297/8 o výměře 43 m2 a parc. 
č. 298/2 o výměře 31 m2 vše 
v k. ú. Kochánov u Lipničky, z vlast-

Rada města:
1. Schválila ceník služeb pečovatelské 

služby platný od 1. 1. 2015.
2. Schválila konání farmářských trhů 

v roce 2015 v těchto termínech: 2. 4., 
21. 5., 18. 6., 22. 10. a 19. 11. 2015.

3. Souhlasila s rozpracováním studie 
Rekonstrukce ulice Čapkova do dal-
ších stupňů projektové dokumentace. 
Zadání projektu bude pozdrženo do 
doby předložení vyhledávací studie 
na rozšíření parkovacích míst v Čap-
kově ulici.

4. Vzala na vědomí koncepci architek-
tonické studie rozšíření a revitalizace 
městského hřbitova ve Světlé n. S.

Jan Tourek, starosta města

nictví spol. Lesy ČR do vlastnictví 
města Světlá n. S. a pozemku parc. 
č. 361/2 v k. ú. Horní Bohušice o vý-
měře 3198 m2 z vlastnictví města 
Světlá n. S. do vlastnictví spol. Lesy 
ČR. Rozdíl hodnoty směňovaných 
pozemků ve výši 99 700 Kč bude 
spol. Lesy ČR uhrazen z rozpočtu 
města Světlá n. S. Směna pozemků 
proběhne za účelem majetkoprávní-
ho vypořádání pozemků dotčených 
výstavbou Cyklostezky Světlá n. S. – 
Smrčná, III. etapa.

16.  Schválilo úplatné zřízení věcného 
břemene – služebnosti na pozemcích 
parc. č. 794/27, 794/70 a 794/2, vše 
v k. ú. Světlá n. S. v rozsahu 61 bm 
ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s. Jednorázová úplata za zří-
zení věcného břemene služebnosti 
činí 6 100 Kč + DPH v zákonné výši 
(tj. 100 Kč/bm vedení inženýrské sítě 
bez DPH).

17.  Schválilo realizaci projektu Konsoli-
dace IT města Světlá nad Sázavou.

18. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2014.

19.  Zřídilo osadní výbory v těchto míst-
ních částech města Světlá n. S.:
Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlu-
žiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, 
Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lip-
nička, Mrzkovice, Opatovice, Ra-
dostovice, Závidkovice a Žebrákov 
a uložilo tajemníkovi MěÚ zajistit 
provedení voleb.

20.  Zvolilo členy kontrolního a finanční-
ho výboru.

21.  Souhlasilo se vzdáním se předkupní-
ho práva ke stavbě, označené v evi-
denci katastru nemovitostí jako roze-
stavěná budova, v části obce Světlá 
n. S., postavené na pozemku označe-
ném jako stavební parcela č. 1869 ve 
vlastnictví města Světlá n S.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 1. 12. 2014

Rada města:
1. Vzala na vědomí Zásady pro použí-

vání městského kamerového dohle-
dového systému v přímém výkonu 
Městské policie Světlá n. S.

2. Schválila Pravidla města Světlá 
n. S. pro přijímání a vyřizování stíž-
ností a petic č. 3/2014.

3. Vzala na vědomí Standardy kvality 
při výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí Městským úřadem Světlá n. S. ▶
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Přehled investičních akcí 
realizovaných městem Světlá n. S. 
v roce 2014
V roce 2014 město Světlá n. S. proin-

vestovalo finanční částku v celkové výši 
42 269 770,18 Kč, z toho bylo poskytnuto 
formou dotací 18 257 745,56 Kč.

Cyklostezka, úsek Sázavská – 
Jelenova ul. (foto č. 1.1 a 1.2)
Jedná se o výstavbu stezky pro chod-

ce a cyklisty se společným provozem 
v celkové délce 456,60 m. Trasa vede 
mezi zastavěným územím města a ře-
kou Sázavou. Začátek stezky pro chodce 
a cyklisty je umístěn u stávající účelové 
komunikace v ul. Jelenova, stezka je ve-
dena souběžně s řekou Sázavou (říční 
kilometr 143,460 - 143,940), úsek končí 
u řadových garáží na okraji města, kde 
je napojen na již stávající stezku pro 
chodce a cyklisty vybudovanou v roce 
2012. Stezka je u tenisových kurtů pře-
rušena stávající účelovou komunikací, 
která je zrekonstruována v úseku o délce 
169 m. Celkové náklady realizace byly 
6 204 672,11 Kč. Dotace ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury byla poskyt-
nuta ve výši 1 951 487,38 Kč.

Chodník pro napojení cyklostezky na 
obec Dolní Březinka

Jedná se o výstavbu stezky pro chodce 
a cyklisty se společným provozem (C9) 
o celkové délce cca 53 m a šíři 2 m, kte-
rá propojuje stávající stezku pro chodce 
a cyklisty a stezku pro chodce vedoucí od 
silnice II/150 do Dolní Březinky, povrch 
je proveden z asfaltobetonu. Celkové ná-
klady akce 226 149,00 Kč.

Snížení energetické náročnosti budov 
MŠ Lánecká (foto č. 2.1)
V rámci akce je realizováno zateplení 

stěn a střešních konstrukcí budov školky, 
výměna výplní otvorů včetně všech sou-
visejících prací, opravy lodžií. Akce bude 
dokončena v červenci roku 2015. V roce 
2014 bylo proinvestováno 2 835 496,10 Kč. 
Dotace poskytnutá prostřednictvím Ope-
račního programu Životního prostředí 
v roce 2014 ve výši 2 131 642,74 Kč.

Snížení energetické náročnosti budov 
MŠ Na Sídlišti (foto č. 3.1)
V rámci akce je realizováno zateplení 

stěn a střešních konstrukcí budov školky, 
výměna nevyhovujících výplní otvorů 
včetně všech souvisejících prací, rozší-
ření zastřešení spojovacího krčku, re-
konstrukce venkovní kanalizace, rekon-
strukce parteru. Akce bude dokončena 
v červenci roku 2015. V roce 2014 bylo 
proinvestováno 5 592 894,15 Kč. Dotace 

4.  Schválila znění nájemní smlouvy na 
pronájem schránek pro uložení urny 
s popelem zesnulých v kolumbáriu 
(150 Kč/rok za jednu urnu, 250 Kč/
rok za dvě urny).

5. Jmenovala s účinností od 1. 1. 2015 
paní Mgr. Kateřinu Klementovou ře-
ditelkou příspěvkové organizace So-
ciální centrum města Světlá n. S. na 
dobu určitou jako zástup za dlouho-
době uvolněného ředitele pro výkon 
veřejné funkce.

6. Jmenovala předsedy a členy komisí 
rady města následovně:

• Komise bytová:
Předseda: Vladimír Kasal
Členové: Josef Radvan, Miroslav Ča-
sar, Zdena Dvořáková, Jaroslava No-
váková, Lenka Pavlovičová, Pavel 
Mašek
Zapisovatelka: Helena Štrosová

• Komise pro rozvoj a výstavbu města:
Předseda: Marie Kovandová
Členové: František Paštika, Jan Ko-
lář ml., Jiří Zajíc, Zbyšek Fučík, Josef 
Muzikář, Martin Bezouška
Zapisovatelka: Ilona Císařová

• Komise sociální, zdravotní a pro vý-
běr obyvatel do DD:
Předseda: Stanislava Brhelová
Členové: Květoslava Pavlovičová, 
Ludmila Pláteníková, Věra Proko-
pová Tyčová, Hana Mašková, Lucie 
Coufalová, Marie Prchalová
Zapisovatelka: Jana Cípová

7. Schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na akci Rekonstruk-
ce ulice Čapkova, Světlá n. S., projek-
tová dokumentace s firmou DI PRO-
JEKT, s. r. o., Rosice.

8. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Zpevně-
ná plocha na pozemku parc. č. 18/1, 
14/11 v k. ú. Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou EVOS – HYD-
RO, s. r. o., Ledeč n. S.

9. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavební za-
kázku Stavební úpravy DPS Světlá 
n. S. – denní stacionář mezi městem 
Světlá n. S. a firmou Tost.cz, s. r. o., 
Ledeč n. S.

10. Schválila poskytnutí prostor zámec-
kého parku ve Světlé n. S. za účelem 
pořádání akce Sázavafest 2015 for-
mou pronájmu ve výši 100 000 Kč, 
a to na základě nájemní smlouvy fir-
mě in promotion, s. r. o., se sídlem 
Praha – Kobylisy.

11. Vzala na vědomí informace o progra-
mech MMR na podporu v oblasti by-

dlení – Podpora výstavby technické 
infrastruktury pro rok 2015 a Podpo-
ra regenerace panelových sídlišť pro 
rok 2015.

12. Schválila výši nájemného na pozem-
cích parc. č. 590/19, 590/20 a 590/21 
v obci a k. ú. Světlá n. S. (průmyslo-
vá zóna) ve výši 10 Kč/m2/rok pro rok 
2015.

13. Schválila pronájem části pozemku 
parc. č. 590/19 o výměře 5 000 m2 
v obci a v k. ú. Světlá n. S. za úče-
lem využití meziskládky štěrkovin 
a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 
do 31. 8. 2015 společnosti M-Silni-
ce, a. s., oblastní závod STŘED, Ha-
vlíčkův Brod, za cenu 10 Kč/m2.

14. Souhlasila s dokončením architekto-
nické studie rozšíření a revitalizace 
městského hřbitova ve Světlé n. S.

15. Schválila aktualizaci sazebníků za 
pronájem nemovitostí a nebytových 
prostor ve vlastnictví města Světlá 
n. S. s platností od 1. 1. 2015 ve výši:

▶ • Zahrádky:
a/  zahrádka v zahrádkářských koloni-

ích a u zahrádkářských chat
 - město Světlá n. S. včetně Horních 

a Dolních Bohušic = nájemné ve výši 
4 Kč/m2/rok

 - v místních částech města = nájemné 
ve výši 3 Kč/m2/rok

b/  zahrádky u rodinných domků
 - město Světlá n. S. včetně Horních 

a Dolních Bohušic = nájemné ve výši 
6 Kč/m2/rok

 - v místních částech města = nájemné 
ve výši 4 Kč/m2/rok

• Pozemky pod stavbami a ostatní 
užívané plochy

 - město Světlá n. S. včetně Horních 
a Dolních Bohušic = nájemné ve 
výši 9 Kč/m2/rok

 - v místních částech města = nájemné 
ve výši 6 Kč/m2/rok.

Jan Tourek
starosta města
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▶

Z finančního odboru

Novela zákona o dani z příjmů
Od ledna 2015 dochází na základě 

novely zákona o dani z příjmů k vý-
znamným změnám. Jedná se o rozsáh-
lou novelizaci čítající řádově 300 změn. 
Upozorňujeme na několik z nich:

Výběr změny v zákoně o dani 
z příjmů od 1. 1. 2015
Mezi jednu z rozsáhlých změn v záko-

ně o dani z příjmů patří daňové zvýhod-
nění na vyživované dítě žijící s poplatní-
kem ve společně hospodařící domácnosti. 
Daňové zvýhodnění je stanoveno ve výši

ročně měsíčně
na jedno dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
na druhé dítě 15 804 Kč 1 317 Kč
na třetí a každé další 
dítě

17 004 Kč 1 417 Kč

na jedno dítě 
s průkazem ZTP/P

26 808 Kč 2 234 Kč

na druhé dítě 
s průkazem ZTP/P

31 608 Kč 2 634 Kč

na třetí a další dítě 
s průkazem ZTP/P

34 008 Kč 2 834 Kč

V souvislosti se změnou ve výši daňo-
vého zvýhodnění u dalších dětí bude nut-
né, aby poplatník prohlásil, jaký je počet 
dětí vyživovaných v rámci jeho společně 
hospodařící domácnosti, jaké skutečnos-
ti jsou u něho dány pro přiznání daňo-
vého zvýhodnění a zda uplatňuje daňové 
zvýhodnění na jedno nebo na druhé, třetí 
a každé další dítě, zda daňové zvýhodně-

ní uplatňuje i jiná osoba. Bude tedy nut-
né od 1. 1. 2015 podepsat nový tiskopis 
prohlášení k dani minimálně u poplat-
níků, kteří mají děti a chtějí uplatňovat 
daňové zvýhodnění.

K další změně dochází u soukromého 
životního pojištění.
Osvobozeným příjmem u zaměstnan-

ců budou pouze příspěvky zaměstnava-
tele, které se budou hradit na soukromé 
životní pojištění mimo složku určenou 
k investování. Ta totiž umožňovala vy-
brat prostředky dříve, než byly splněny 
podmínky životního pojištění, a mnozí 
zaměstnavatelé toto využívali pro opti-
malizaci daňových odvodů za zaměst-
nance. Zároveň nebude možno jako 
odčitatelnou položku od základu daně 
použít u fyzické osoby zaplacené částky 
na soukromé životní pojištění, které je 
určeno k investování.

Sleva pro pracující důchodce
Základní slevu na poplatníka (roč-

ně 24 840 Kč) budou moci opět využít 
i osoby pobírající starobní důchod. Dle 
nálezu Ústavního soudu mohou slevu 
na dani z příjmů za zdaňovací období 
roku 2014 uplatnit všichni pracující dů-
chodci. Uplatnit slevu lze i zpětně za 
rok 2013.

Květa Čapková
referent FO

poskytnutá prostřednictvím Operačního 
programu Životního prostředí v roce 2014 
ve výši 3 208 835,68 Kč.

Snížení energetické náročnosti budov 
ZŠ Lánecká (foto č. 4.1)
V rámci akce je realizováno zateplení 

obvodového pláště budov školy, zateplení 
střech dvou pavilonů, výměna nevyhovu-
jících výplní otvorů, nezbytné stavební 
úpravy vedoucí ke kompletním opravám 
budovy z exteriéru. Akce bude dokonče-
na v červenci roku 2015. V roce 2014 bylo 
proinvestováno 3 277 162,93 Kč. Dotace 
poskytnutá prostřednictvím Operačního 
programu Životního prostředí v roce 2014 
ve výši 3 093 930,54 Kč.

ZTV U Stromečku – komunikace 
F. A. Jelínka, J. J. Staňka, 
pplk. Hradeckého (foto č. 5.1)

Předmětem stavby bylo provedení 
rekonstrukce povrchů silnic v ulicích 
F. A. Jelínka, J. J. Staňka a pplk. Hradec-
kého, Světlá nad Sázavou. V těchto uli-
cích byly provedeny převážně jen spodní 
vrstvy silnice včetně obrubníků, chodní-
ků a uličních vpustí. V rámci rekonstruk-
ce bylo provedeno doplnění spodních 
vrstev a vrchní vrstvy silnice, doplnění 
nových chodníků, parkoviště, drenáže 
a odvodnění pomocí dešťových vpustí 
včetně úpravy již stávajícího odvodnění 

– poklopy, šoupata a šachty byly výškově 
upraveny do roviny nové vozovky. Dále 
bylo 11 ks stávajících stožárů veřejné-
ho osvětlení nahrazeno novými stožáry 
a novými svítidly. Z důvodů umístění 
některých stožárů v profilu stávajících 
chodníků byly nové stožáry přesunuty do 
zeleného – travnatého pásu vedle chodní-
ku. V ulici J. J. Staňka byly dva nové sto-

žáry VO přidány. Celkové náklady akce 
3 220 392,78 Kč.

Stavební úpravy kulturního centra – 
komplex budov Městské restaurace 
čp. 986, společenského sálu čp. 217 
a kina čp. 506, náměstí Trčků z Lípy 
(foto č. 6.1 a 6.2)
V loňském roce byly zahájeny staveb-

ní práce v rámci rekonstrukce kultur-
ního centra. Jedná se o stavební úpravy 
domu čp. 986 – rekonstrukce střechy, 
stavební úpravy domu čp. 217 – rekon-
strukce střešní krytiny a klempířských 
prvků, zesílení konstrukce krovu, umís-
tění vzduchotechnické jednotky, staveb-
ní úpravy společenského sálu a stavební 
úpravy domu čp. 506 (kinosál) – kom-
plexní rekonstrukce terasy včetně přístu-
pového schodiště. V letošním roce, kdy 
se akce dokončila, bylo proinvestováno 
5 462 838,23 Kč. Náklady celé akce na 
stavební práce a na vybavení činily cel-
kem 8 150 679 Kč.

Rekonstrukce místních komunikací 
ul. Pěšinky a Poštovní (foto č. 7.1 
a 7.2)
Byla provedena rekonstrukce komuni-

kace ulice Pěšinky v úseku od čp. 283 po 
čp. 378, souběžně se provedla rekonstruk-
ce příjezdové komunikace k budově Spor-
tovního centra Pěšinky a ulice Poštovní. 
Byla zrealizována úprava vjezdů, prove-
deno doplnění silničních betonových ob-
rub, obrub nájezdových a přechodových, 
dále vyrovnání stávajících betonových 
obrub a výšková úprava uličních vpustí 
a šoupat. Rekonstrukce komunikací byla 
zakončena pokládkou vrchní vrstvy ko-
munikací z asfaltobetonové směsi. Celko-
vé náklady akce 901 779,34 Kč.

Chodník, veřejné osvětlení podél 
komunikace II/150, Mrzkovice, 
II. etapa (foto č. 8.1)
Tato stavební akce byla zahájena v roce 

2013, kdy bylo provedeno osazení sil-
ničních obrubníků, úprava silnice II. tř., 
realizace odvodnění a zpevnění sjezdů 
k pozemkům. V letošním roce v rámci 
II. etapy stavebních prací bylo provedeno 
dokončení chodníků podél komunikace 
II/150, u RD čp. 21 bylo upraveno z části 
oplocení v návaznosti na nový chodník 
a dále byly instalovány čtyři stožáry ve-
řejného osvětlení. Celkové náklady akce 
553 041,59 Kč.

Odbahnění a opravy rybníka 
v Beneticích (foto č. 9.1 až 9.2)
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V rámci těchto prací bylo provedeno 
kompletní odbahnění vodní nádrže, opra-
va opevnění hráze, rekonstrukce výpust-
ného zařízení a vyčištění přítoku vodní 
nádrže Benetice. Celkové náklady akce 
552 085,61 Kč.

Rozšíření veřejného osvětlení v Dolní 
Březince
V rámci této akce bylo provedeno ob-

novení stávajícího veřejného osvětlení, 
jedná se o 2 ks stožárů a 130 m kabelo-
vého vedení NN, a dále byly vybudovány 
dva nové stožárky veřejného osvětlení 
směrem k místní hasičské zbrojnici, dél-
ka kabelového vedení NN 120 m. Celko-
vé náklady akce 207 971,22 Kč, dotace 
z Fondu Vysočiny 44 771 Kč.

Přemístění VTL regulační stanice 
plynu (foto č. 10.1 až 10.2)
V loňském roce byly zahájeny prá-

ce spojené s přemístěním vysokotlaké 
regulační stanice plynu ze stávajícího 
místa v lokalitě Pod Vodárnou na po-
zemek parc. č. 93, k. ú. Dolní Bohušice. 
Tato přeložka plynárenského zařízení 
se zajišťuje ve spolupráci se společností 
RWE GasNet, s. r. o., a byla dokončena 
v letošním roce, kdy bylo proinvestováno 
330 330 Kč. Náklady celé akce činily cel-
kem 1 217 212,80 Kč.

Nový STL plynovod, přípojka pro 
tenisovou halu na pozemku parc. 
č. 1619, k. ú. Světlá n. S., přípojka pro 
tři domy v ul. Jelenova
V letošním roce započaly práce na 

vybudování STL plynovodu o délce 
340 m a 4 ks plyn. přípojek za účelem 
napojení tenisové haly a napojení rodin-
ných domů čp. 212, 232, 402 v ul. Jele-
nova. Akce bude dokončena v roce 2015. 
V letošním roce bylo proinvestováno 
164 326,17 Kč.

Stavební úpravy místních komunikací 
v Lipničce
V rámci této akce byla provede-

na oprava části místních komunikací 
v Lipničce – povrch opraven penet-
račním makadamem a bylo provedeno 
zpevnění krajnic při zachování základ-
ní šířky komunikací. Celkové náklady 
akce 294 695,50 Kč.

Prodloužení veřejného osvětlení 
v obci Lipnička
Jedná se o provedení prodloužení veřej-

ného osvětlení v obci Lipnička instalací 
dvou nových stožárů veřejného osvětlení, 

délka kabelového vedení NN 90 m. Cel-
kové náklady akce 91 195,28 Kč.

Prodloužení vodovodu v Lipničce
V rámci realizace této stavební akce 

došlo k prodloužení hlavního vodovod-
ního řadu v obci Lipnička o 64 m za 
účelem zásobování 2 novostaveb rodin-
ných domů pitnou vodou a současně byla 
přepojena jedna již stávající přípojka 
rodinného domu. Celkové náklady akce 
170 661,22 Kč.

Demolice rodinného domu čp. 7 
včetně hospodářské budovy 
v Josefodole
V letošním roce byla provedena demo-

lice objektu rodinného domu čp. 7 a hos-
podářské budovy v Josefodole. Současně 
byla zrušena STL plynovodní přípojka 
pro dům. Práce byly realizovány podle 
schválené projektové dokumentace od-
souhlasené stavebním úřadem. Celkové 
náklady akce 229 653 Kč.

Úprava zpevněné plochy pro 
parkování u fotbalového areálu (foto 
č. 11.1 a 11.2)
V rámci této akce bylo provedeno zpev-

nění plochy pro parkování u fotbalového 
areálu založením štěrkového trávníku, je-
hož podloží tvoří kamenivo, dál se skládá 
ze zhutněné směsi štěrku a zeminy a je 
prorostlý travinami. Součástí stavby bylo 
odvodnění plochy do stávající drenážní 
sítě, zřízení přípojky vody pro zavlažo-
vání a provedení zpevněného příjezdu za-
travňovací betonovou dlažbou. Celkové 
náklady akce 573 413,62 Kč.

Zámková dlažba u zázemí tenisových 
kurtů (foto č. 12.1)
Byla provedena zámková dlažba 

u vjezdu do garáže u zázemí tenisových 
kurtů včetně osazení 4,5 m odvodňova-
cích liniových žlabů. Celkové náklady 
akce 38 679,89 Kč.

Protipovodňová opatření města 
Světlá n. S.
V letošním roce byl zrealizován nový 

místní informační systém – bezdrátový 
rozhlas, který byl vybudován v rámci 
investiční akce Protipovodňová opatře-
ní města Světlá n. S. MIS – bezdrátový 
rozhlas byl rozmístěn v celkovém počtu 
188 ks bezdrátových hlásičů se 444 ks 
reproduktorů ve Světlé n. S. včetně míst-
ních částí Josefodol, Horní Dlužiny, Dolní 
Dlužiny, Benetice, Horní Březinka, Dol-
ní Březinka, Opatovice, Žebrákov, Mrz-

kovice, Leštinka, Lipnička, Kochánov, 
Závidkovice a Radostovice. Další sou-
částí protipovodňových opatření je vy-
budování lokálního výstražného systému 

– umístění srážkoměrů a manometrické 
sondy pro proměření stavů hladiny vody 
a dále zpracování digitálního povodňové-
ho plánu pro správní území obce s rozší-
řenou působností Světlá nad Sázavou. Re-
alizace celého projektu Protipovodňová 
opatření města Světlá nad Sázavou byla 
podpořena v rámci Operačního programu 
Životního prostředí a je spolufinancována 
ve výši 90 % způsobilých výdajů z Fondu 
soudržnosti a ze Státního fondu životního 
prostředí v celkové výši 5 077 641,60 Kč. 
Celkové náklady akce 5 581 585 Kč.

Oprava střechy radnice
Byla provedena oprava krytiny u vě-

žičky střechy radnice. Celkové náklady 
opravy 87 637 Kč.

Stavební úpravy DPS Světlá n. S. – 
denní stacionář
Zakázka zahrnuje provedení staveb-

ních úprav stávajícího objektu domu s pe-
čovatelskou službou v části I. NP za úče-
lem vytvoření prostor provozu denního 
stacionáře pro docházející seniory, kteří 
nejsou ubytováni v zařízení DPS (pro 6 – 
8 osob a 2 zaměstnance) včetně výstavby 
nového hygienického zázemí (koupelna, 
WC) a provedení nové přístupové komu-
nikace v uzavřeném areálu objektu. Cel-
kové náklady akce 644 125 Kč.

Domov pro seniory – zastřešení 
balkonů a terasy
Dodávka a montáž 8 ks přístřešků pro 

zastřešení horních balkonů budovy a pro-
vedení zastřešení prostřední terasy budo-
vy domova pro seniory. Celkové náklady 
akce 178 789,60 Kč.

ZŠ Lánecká – myčka + příslušenství 
FI-100 včetně dávkovače mycího 
prostředku
Dodávka a montáž myčky včetně dáv-

kovače mycího prostředku do kuchyně 
ZŠ Lánecká. Celkové náklady dodávky 
88 458 Kč.

MŠ Na Sídlišti – konvektomat, myčka 
+ příslušenství (foto č. 13.1 až 13.2)
Do školní kuchyně mateřské školy byly 

nakoupeny a nainstalovány 2 nové pří-
stroje – konvektomat a sprchovací myč-
ka. Celkové náklady ve výši 332 421 Kč, 
dotace poskytnutá z Fondu Vysočiny ve 
výši 139 375 Kč.

▶
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Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky 
v ZŠ Lánecká (foto č. 14.1 a 14.2)
Byla provedena rekonstrukce učeben 

jazyků a fyziky ZŠ Lánecká, jedná se 
o učebnu přírodovědných předmětů (che-
mie, fyzika) a jazykovou učebnu.

V rámci rekonstrukce učeben bylo pro-
vedeno: demontáž stávajícího vybavení, 
rozvodů, podlahové krytiny, v jazyko-
vé učebně vybourání stávající příčky 
a demontáž stávajících oken. Nově bylo 
provedeno zhotovení podlah, obkladů 
stěn, rozvody plynu, vody, kanalizace, 
elektroinstalace a síťových rozvodů. Vy-
bavení učeben nábytkem, tabulemi, ná-
stěnkami, technikou, zatemněním oken, 
výmalbou a novými okny v jazykové 
učebně. Celkové náklady na rekonstruk-
ci a vybavení učebny jazyků 751 904 Kč 
a na rekonstrukci a vybavení učebny 
přírodovědných předmětů 963 981 Kč. 
Dotace z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod byla ve výši 
1 109 711,13 Kč.

Řešení LAN rozvodů datové sítě ZŠ 
Lánecká
V ZŠ Lánecká byla provedena komplet-

ní dodávka a montáž slaboproudé datové 
infrastruktury, tzn. provedení datových 
rozvodů (optických a metalických) včetně 
tras a kabeláže, dále dodávka pasivních 
prvků datové sítě (rozvaděčů a jejich 
výbavy, datových zásuvek), dodávka ak-
tivních prvků (rozbočovačů, záložních 
zdrojů napájení). Celkové náklady akce 
1 235 946,10 Kč. Dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod byla ve výši 737 422,69 Kč.

Venkovní fitness hřiště (foto č. 15.1)
V prostoru holandského hřiště na Sá-

zavské ulici byly instalovány další dva 
venkovní posilovací stroje. Celkové ná-
klady akce byly 84 502 Kč. Akce byla re-
alizována za finanční spoluúčasti Nadace 
zdravého životního stylu, výše příspěvku 
35 322 Kč.

Sportoviště
U sportoviště v místní části Závidkovi-

ce bylo vybudováno oplocení na východ-
ní straně hřiště. Na sportovišti v ulici Ko-
lovratova – Čapkova byly vyměněny sítě 
a natřena kovová konstrukce. Celkové 
náklady 76 655 Kč, dotace z Fondu Vyso-
činy 30 000 Kč.

Výstavba cesty pro obhospodařování 
pozemku lesa parc. č. 243/3, k. ú. 
Ovesná Lhota

Byla provedena výstavba mostku – 
trubního vedení pro spojení cest mezi po-
rosty na pozemku lesa. Celkové náklady 
akce 24 797,74 Kč.

Obnova kaple v Dolních Dlužinách 
(foto č. 16.1)
Byly opraveny omítky, položena nová 

střešní krytina včetně výměny poškoze-
ných částí krovu, vybudována drenážní 
síť na odvlhčení objektu, opravena zvo-
nící věž a byla provedena výměna oken 
a dveří. Celkové náklady 365 050 Kč, do-
tace poskytnutá ze Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu prostřednictvím 
MAS Královská stezka, o. p. s. ve výši 
196 960 Kč.

Dohlížecí kamerový systém Dětské 
dopravní hřiště u ZŠ Lánecká
Na budovu ZŠ Lánecká byla nainstalo-

vaná dohlížecí kamera, která monitoru-
je přilehlé dopravní hřiště. Z kamery se 
přenáší data na dohlížecí pult Městské 
policie. Celkové náklady byly 52 744 Kč, 
dotace poskytnutá od Kraje Vysočina ve 
výši 15 823 Kč.

Sportovní centrum Pěšinky – nákup 
sportovní podlahy
Jedná se o dodávku sportovní podlahy 

Joola do herny stolního tenisu. Celkové 
náklady akce 107 050 Kč.

Domácí kompostéry Světlá n. S.
Bylo nakoupeno 100 kusů kompo-

stérů o objemu 1050 litrů a 50 kusů 
kompostérů o objemu 740 litrů. Kom-
postéry jsou bezplatně vypůjčeny ob-
čanům na základě smlouvy o výpůjčce. 
Bylo uspořádáno školení pro občany 
o správném kompostování. Celkové ná-
klady projektu 561 440 Kč, výše dotace 
poskytnuté prostřednictvím Operační-
ho programu Životního prostředí byla 
484 822,80 Kč.

Náhradní výsadba stromů 
v zámeckém parku
V říjnu a listopadu letošního roku byla 

provedena náhradní výsadba stromů 
v zámeckém parku za pokácené stromy. 
V parku bylo vysazeno 56 ks stromů. 
Celková cena výsadby včetně geodetic-
kého zaměření vysazených stromů činila 
205 247 Kč.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

Foto: OMIRR
Grafika: Adéla Hrochová

Z odboru sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí versus 
rodičovská odpovědnost
Vyspělé státy poskytují nezletilým 

dětem, které nenabyly plné svépráv-
nosti pro jejich tělesnou a duševní ne-
zralost, zvláštní záruky, péči a odpoví-
dající právní ochranu. Ochrana dítěte 
a zajišťování jeho práv se promítá do 
právních předpisů v oblasti rodinně-

-právní, sociální, školské, zdravotní, 
daňové, občanskoprávní, trestní apod., 
a z toho také vyplývá okruh subjektů, 
které se na ní podílejí.

Městský úřad Světlá n. S. (odbor so-
ciálních věcí) je jedním z orgánů sociál-
ně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD). 
Má široké povinnosti a práva v této ob-
lasti, které mu pomáhají zajistit tak, jak 
je uvedeno v § 1 zákona č. 359/1999 Sb., 
o SPOD, ve znění pozdější předpisů:
a) ochranu práva dítěte na příznivý 

vývoj a řádnou výchovu,
b) ochranu oprávněných zájmů dítěte 

včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení na-

rušených funkcí rodiny,
d) zabezpečení náhradního rodinné-

ho prostředí pro dítě, které nemůže 
být trvale nebo dočasně vychová-
váno ve vlastní rodině.

Vlastní výkon SPOD zahrnuje 
tyto oblasti:
• kolizní opatrovnictví (ochrana 

zájmů dítěte a to zejména při za-
stupování dítěte u soudu např. při 
ohrožení majetkových zájmů dítě-
te, střetu zájmů mezi rodiči a dítě-
tem při úpravě jeho výživy a vý-
chovy, styku, apod.),

• kurátorství pro děti a mládež (za-
bývá se dětmi a mladistvými s po-
ruchami chování či trestnou čin-
ností, jedná se zejména o děti, 
které např. zanedbávají školní do-
cházku, požívají alkohol nebo ná-
vykové látky, se živí prostitucí, 
spáchaly trestný čin, opakovaně se 
dopouštějí útěků od rodičů nebo ji-
ných osob odpovědných za výcho-
vu dítěte),

• náhradní rodinná péče (osvojení 
dítěte, pěstounská péče),

• ostatní sociálně-právní ochrana 
dětí (zejména týrání a zanedbává-
ní dětí, právo na styk dítěte s rodi-
čem, ohrožení dítěte domácím 
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Z odboru správního, školství a živnostenského

Chystáte se na převzetí občanského 
průkazu? Rozmyslete si 
bezpečnostní osobní kód!

Co to je? 
Bezpečnostní osobní kód je kombi-

nací nejméně čtyř a maximálně deseti 
číslic (obdoba PINu u platebních karet). 

Kdo ho určí? 
Bezpečnostní osobní kód si zvolí ob-

čan při převzetí občanského průkazu. 
Bez zadání bezpečnostního osobního 
kódu nelze občanský průkaz předat. 

K čemu slouží? 
Bezpečnostní osobní kód slouží k au-

tentizaci při elektronické identifikaci 
držitele občanského průkazu při komu-
nikaci s informačními systémy veřejné 
správy. 

Když ho zapomenu? 
Občan by si měl zvolit takové číslo, 

které si bude dobře pamatovat, protože 
po třetím chybném po sobě jdoucím za-
dání bezpečnostního osobního kódu se 
další možnost elektronické identifika-
ce zablokuje. Odblokování provede na 
žádost držitele neprodleně kterýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností za správní poplatek 100 Kč.

Mohu ho změnit? 
Po dobu platnosti občanského prů-

kazu může držitel bezpečnostní osobní 
kód změnit. Změnu lze provést s vy-
užitím zvláštní elektronické aplikace 
umožňující dálkový přístup nebo na 

kterémkoliv obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností.

A co děti? 
Přestože zákon o občanských prů-

kazech uvádí, že je-li držitelem občan 
mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost 
byla omezena tak, že není způsobilý 
požádat o vydání občanského průka-
zu, nebo občan, kterému brání překáž-
ka těžko překonatelná, nezadává při 
převzetí občanského průkazu bezpeč-
nostní osobní kód, praxe je jiná. Je-li 
občanský průkaz vydáván občanovi 
mladšímu 15 let, zvolí bezpečnostní 
osobní kód zákonný zástupce (popř. 
osoby uvedené v § 8 odst. 2 zákona 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů – např. 
pěstoun, opatrovník…).

Praxe ukázala, že většina z nás potře-
buje čas na rozmyšlenou, aby bezpeč-
nostní kód byl zvolen uvážlivě a aby-
chom v budoucnu nemuseli řešit jeho 
odblokování. 

V závěru informace bych vás ještě 
ráda upozornila na možnost zjistit na 
stránkách Městského úřadu Světlá n. S.  
www.svetlans.cz, zda byl váš občan-
ský průkaz již vyhotoven. Po vyplnění 
povinných údajů do formuláře (jméno, 
příjmení, rok narození…) na vámi uve-
denou adresu přijde odpověď o stavu 
podané žádosti. Službu jsme zavedli 
v průběhu letošního roku a musím kon-
statovat, že je službou využívanou. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

násilím mezi dospělými osoba-
mi, apod.).

Referenti městských úřadů vykoná-
vající SPOD provádějí sociální šetření 
v rodinách, vyžadují zprávy o dítěti od 
jiných subjektů, zjišťují přání dítěte 
pohovorem s dítětem bez přítomnosti 
jiných osob, podávají zprávy k soudu 
a Polici ČR o poměrech dítěte, podáva-
jí k soudům návrhy a podněty v zájmu 
dítěte, rozhodují o výchovných opat-
řeních (dohled, napomenutí, omezení, 
povinnost využít odborné poradenské 
zařízení), vedou rodiče a jiné osoby 
odpovědné za výchovu k plnění povin-
ností a práv vyplývajících z rodičovské 
odpovědnosti, k dohodě mezi nimi ve 
prospěch dítěte a doporučují jim vyu-
žití odborných pracovišť v zájmu zdra-
vého tělesného, citového, rozumového 
a mravního vývoje dítěte.

V pravomoci referentů SPOD
naopak není:
• samostatné odejímání dětí z péče 

rodičů, ale pouze účast při výkonu 
rozhodnutí soudu,

• zajišťování osobní péče o dítě, ale 
pouze zprostředkování umístění 
dítěte u pěstounů na přechodnou 
dobu nebo ve vhodném zařízení,

• ukládání povinností rodičům nad 
rámec výchovných opatření, soud-
ních rozhodnutí nebo zákona,

• zajišťovat převýchovu dítěte při 
výchovných problémech, zhorše-
ných studijních výsledcích, odmí-
tání jednoho z rodičů, ale pouze 
zprostředkování služeb etopedů, 
psychologů, psychiatrů, sociálních 
služeb s pověřením k SPOD, apod.

Oproti tomu rodičovská odpovědnost, 
která je vymezena v občanském záko-
níku, zahrnuje povinnosti a práva ro-
dičů spočívající v péči o dítě, zejména 
v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj, v ochraně 
dítěte, v udržování osobního styku s dí-
tětem (tato povinnost a právo nabývá na 
důležitosti zejména v situaci, kdy dítě 
nežije v domácnosti s jedním nebo obě-
ma rodiči), v zajišťování jeho výchovy 
a vzdělání, v určení místa jeho bydli-
ště, v jeho zastupování a spravování 
jeho jmění. Povinnosti jsou zde kladeny 
před práva.

Součástí rodičovské odpovědnosti 
však není vyživovací povinnost a právo 
na výživné – to trvá i tehdy, pokud se 
jeden z rodičů s dítětem nestýká nebo 

byl rodič soudem zbaven nebo omezen 
ve výkonu rodičovské odpovědnosti.

Znesváření rodiče si často zaměňují 
možnosti referentů SPOD s výkonem 
rodičovské odpovědnosti. V některých 
případech se i snaží přenést na ně od-
povědnost za to, že je dítě odmítá, má 
výchovné problémy, zhoršený studijní 
prospěch, apod. Zde je ale naprosto 
jednoznačná a nejdůležitější role rodi-
čů a to, jak sami zvládnou svůj rozchod, 
vzájemné vztahy, s jakou citlivostí 
přistupují k dítěti při sdělování nepří-
jemných skutečností, zda jsou schopni 
vytvářet pozitivní obraz o druhém ro-
diči, vhodně spolu komunikovat a být 
ve výchovné koalici s druhým rodičem 

případně školou nebo jiným pomáhají-
cím zařízením.

Pozitivně je třeba hodnotit fakt, že 
větší část rodičů si svoji odpovědnost 
za zdravý vývoj dítěte po všech strán-
kách uvědomuje a snaží se jej ochránit 
před důsledky rodičovských konfliktů, 
někdy dosti malicherných. Chtějí, aby 
z jejich dítěte vyrostla zdravá osobnost, 
bez psychických poruch, se zdravým 
modelem chování, bez vztahových pro-
blémů s ostatními lidmi v rámci rodi-
ny, partnerského soužití, v zaměstnání 
a neformálních skupinách.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Územně analytické podklady – 
aktualizace 2014
Mezi hlavní činnosti odboru stavební-

ho úřadu a územního plánování v oblas-
ti územního plánování patří pořizování 
územních plánů obcí ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Světlá nad 
Sázavou. Není to však jediná povinnost 
úřadu územního plánování. Dalším dů-
ležitým úkolem je pořízení a aktualizace 
Územně analytických podkladů (dále jen 

„ÚAP“) pro celé území obce s rozšířenou 
působností Světlá nad Sázavou. Jejich po-
řízení je stanoveno stavebním zákonem. 
První verze vznikla ke konci roku 2008 
a je dána povinnost zpracovávat soustav-
ně průběžné aktualizace a každé dva roky 
úplnou aktualizaci. Ke konci roku 2014 
byla tedy dokončena již třetí úplná aktu-
alizace.

Územně analytické podklady slouží 
předně jako výchozí materiál při zpraco-
vání územních plánů a jejich změn, ale 
i při rozhodování stavebních úřadů a dal-
ších orgánů v rámci jejich řízení.

Shromažďují informace o území, o jeho 
hodnotách, limitech využití (to znamená 
například o ochranných pásmech a po-
dobných omezeních), o záměrech na jeho 
využití v budoucnosti a o problémech, 
které vyplývají ze střetů jednotlivých zá-
měrů mezi sebou nebo ve střetu s limity 
území. Ze vstupních údajů jsou pak vy-
hodnocovány metodou SWOT analýzy 
rizika ve vývoji stavu území a problé-
my, kterými se pak zabývají jednotlivé 
územní plány a připravují podmínky pro 
jejich řešení. Provádí se takzvaný rozbor 
udržitelného rozvoje území, který pomo-
cí ukazatelů v deseti kategoriích, jako 
je například Ochrana přírody a krajiny, 
Hygiena životního prostředí, Dopravní 
infrastruktura, Technická infrastruktura, 
Hospodářské podmínky a další, vyhod-
nocuje vzájemnou vyváženost tří pilířů 
udržitelného rozvoje, kterými jsou život-
ní prostředí, hospodářství a společnost. 
Tím se sleduje vývoj stavu území, aby 
bylo možné včas reagovat na případný 
vznik problémů.

Obsahově jsou ÚAP členěny na gra-
fickou a textovou část. Grafická část se 
skládá ze čtyř výkresů, kterými jsou vý-
kres hodnot, limitů, záměrů na provedení 
změn a výkres problémů. Textová část 
pak obsahuje výše zmíněné informace 
o území, které tvoří podklad pro rozbor 
udržitelného rozvoje, samotný rozbor 

a definování problémů k řešení. V delší 
časové řadě je pak možné sledovat vývoj 
území a reagovat na vzniklé situace.

Po novele stavebního zákona platné od 
1. 1. 2013 má úřad územního plánování 
nově povinnost zveřejňovat způsobem 
umožňujícím dálkový přístup informace 
o technické infrastruktuře a jejím vlastní-
kovi. Tyto informace jsou přístupné spolu 
s ÚAP na níže uvedené webové adrese.

První pořízení územně analytických 
podkladů bylo spolufinancováno z pro-
středků Evropské unie, Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. Podpora byla 
poskytnuta z Integrovaného operačního 
programu.

Na přípravě ÚAP se podílí pro-
jekční firma Urbanistické středisko 
Brno, spol. s r. o.

Aktualizované ÚAP budou mimo vyu-
žití na příslušných úřadech zároveň zve-
řejněny na webových stránkách města 
Světlá n. S. – www.svetlans.cz – „Měst-
ský úřad“ – „Územní plánování a ÚAP“ – 

„Územně analytické podklady“. Přístupné 
jsou i prostřednictvím mapové aplikace 

„Geografický informační systém“ jako 
jedna z datových vrstev územního pláno-
vání.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru životního 
prostředí

Světlá zvítězila ve sběru 
elektrozařízení
Tak jako každý rok, i letos probíhá 

v Kraji Vysočina soutěž obcí „My třídíme 
nejlépe“. V hlavní soutěži je posuzováno 
množství sebraných vytříděných využitel-
ných složek odpadů mezi obcemi dle ve-
likostních kategorií, v doplňkové soutěži 
se posuzuje množství sebraného elektro-
zařízení a naplněnost wintejnerů elektro-
zařízením. A právě v doplňkové soutěži 
získalo město Světlá n. S. 1. místo za sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů v katego-
rii Nejvyšší naplněnost wintejnerů, což 
ve Světlé n. S. činí na jeden wintejner 
5 860 kg.

Kolektivní systém ELEKTROWIN, se 
kterým má město Světlá n. S. uzavřenou 
smlouvu na provozování místa zpětného 
odběru, ocenil vítěze finanční odměnou ve 
výši 20 000 Kč. Největší zásluhu na tomto 
výsledku mají občané Světlé n. S., kteří 
zodpovědně třídí odpady a k odkládání 
vysloužilých elektrospotřebičů využívají 
místo zpětného odběru, velkoobjemové 
kontejnery při svozu objemných odpadů, 
případně předají elektrospotřebič prodej-
cům elektrozařízení. Děkujeme! Poděko-
vání patří rovněž pracovníkům TBS, kteří 
zajišťují provoz místa zpětného odběru.

V hlavní části soutěže, která je zaměřena 
na množství sebraných vytříděných vyu-
žitelných složek odpadů (plast, sklo, pa-
pír, nápojový karton), patříme mezi obce 
s podprůměrným množstvím vytříděného 
odpadu, a tak ve třídění odpadu máme stá-
le ještě co zlepšovat. Třídění odpadů je pří-
nosem jednak pro zlepšení životního pro-
středí, šetří nerostné suroviny, ale má také 
vliv na výši poplatku za komunální odpad.

Kompletní výsledky soutěže najdete na 
této internetové adrese:

www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-
-nejlepe/vysledky/2014-2/

Věříme, že úspěch v soutěži osloví i ty, 
kteří odpady zatím ještě netřídí a pomo-
hou městu obhájit vítězství i v příštím roce.

Jitka Gögeová, DiS.
referent OŽP

Z činnosti městské policie

Městská policie v listopadu 2014 řešila 
celkem 48 přestupků. Z tohoto počtu bylo 
na místě vyřešeno v blokovém řízení 45 
přestupků, tři byly oznámeny správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Doru-
čili jsme dvě písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů, pětkrát jsme spolupracovali 
s okresním soudem. Policii ČR jsme pře-
dali jednoho pachatele trestného činu. Při-
jali jsme tři oznámení na podomní prodej, 
vše bylo na místě vyřešeno. V listopadu 
jsme provedli osm měření rychlosti vozi-
del. Odchytili jsme tři psy. V odchytovém 
zařízení máme k 30. 11. jednoho pejska. 
Zájemci o psy si mohou zvířata po domlu-
vě s městskou policií prohlédnout v odchy-
tovém zařízení a případně si nového pejska 
zadarmo převzít. Jejich aktuální fotografie 
jsou umístěny na www.svetlans.cz/odchy-
tove-zarizeni/ds-1032.

Zdeněk Novák
velitel MP
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„Kozí plácek“ čp. 41
První zmínka o domě pochází z roku 

1804. V roce 1852 byla majitelkou Ma-
rie Rakovská (51), která zde žila se svý-
mi potomky Josefem (33), Leopoldem 
(28), Antonínem (25), Marií (23), Vin-
cencem (20) a Annou (18). V roce 1883 
je jako majitel domu uváděn Leopold 
Rakovský a od téhož roku pak Městská 
obec Světelská. V roce 1892 „městská 

Z odboru dopravy 

Změny při registraci vozidel
Konec polopřevodů, ověřená plná moc 

a přehlášení vozu pouze v místě regist-
race, to jsou nové předpisy, které vstoupí 
v platnost od roku 2015. Centrální regis-
tr vozidel je plný aut s nejasným vlastní-
kem a chystají se tak změny. Kvůli nové 
právní úpravě prodeje aut se výrazně 
zvednou výdaje prodejcům ojetých vozů. 
Po koupi vozu se vozidlo bude přehlašo-
vat na úřadě, kde bylo registrované, a to 
nejlépe za přítomnosti původního maji-
tele. Pokud původní vlastník nemá čas, 
je nutné mít s sebou jeho úředně ově-
řenou plnou moc. V registru tak už ne-
bude moci existovat auto, které původní 
vlastník sice odhlásil, ale nový jej už 
nenahlásil. Současné polopřevody často 
umožňují vyhýbat se ekologickému po-
platku, nebo auto rozebrat na náhradní 
díly a původní majitel tak má „zaděláno“ 
na problém. Původní majitelé aut, která 

nebyla přehlášena, se často dostávali do 
křížku s Českou kanceláří pojistitelů, 
jež řeší škody způsobené auty bez po-
vinného ručení. Ta se ocitla pod palbou 
kritiky za to, že povinné ručení za dobu, 
kdy nebylo auto v polopřevodu pojištěné, 
vymáhala po původních majitelích. Ti 
s ním přitom neměli už nic společného. 
Autobazarů dnes v tuzemsku funguje 
okolo dvanácti set a běžně režimu polo-
převodů využívají. Auto, které vykoupí, 
změní v registru majitele až poté, kdy si 
ho zase někdo koupí. Nově budou muset 
obchodníci s ojetinami vůz nejdřív pře-
psat na sebe. Tedy podstoupit adminis-
trativu spojenou s evidenční kontrolou, 
která přijde na několik stovek, a ověře-
ním plné moci. Výjimku dostanou na si-
tuace, kdy auto prodají do 10 dnů od jeho 
koupě. Co je hlavně u menších prodejců 
vlastně nemožné. Registrace sice pomů-
žou pročistit rejstřík vozidel a zmizí tak 

již neexistující vozy a vozy v polopřevo-
du, ale zároveň tak zatíží administrativu 
a finanční obrat menších prodejců nebo 
soukromých osob. Ti se budou následné 
ztráty snažit nahradit jiným způsobem 
a obáváme se, že počet případů stáčení 
najetých km a dovoz vraků ze zahrani-
čí se neúměrně zvýší. Druhou možností 
je krach malých autobazarů a následné 
problematické vymáhání reklamací. 

Odbor dopravy apeluje na zájemce 
o koupi vozu, aby zvýšili obezřetnost při 
výběru prodejce a ověřili si, že je novou 
administrativní zátěž schopen zvládnout. 
Jinak se totiž může stát, že nový majitel 
ojetého vozu bude například riskovat pa-
desátitisícovou pokutu za jeho opožděné 
přihlášení, nebo se mu ho vůbec přihlá-
sit nepodaří.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Zde stály domky čp. 39, 40 a 41

obec kvůli rozšíření komunikace zde 
stávající domek Leopolda Rakovského 
koupila a zbořila“. 

V roce 1911 dostal číslo popisné 41 nově 
postavený domek v Kolovratově ulici.

Jaroslav Vála
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▶

Zápis prvňáčků 

Únor je měsícem, kdy probíhají zápi-
sy dětí do prvních tříd. Ředitelé obou 
základních škol pořádají nejen dny ote-
vřených dveří, ale i doprovodné akce, 
kterými své školy prezentují a upozor-
ňují na výhody každé z nich.

V souvislosti s tím bych Vás chtěl 
upozornit na existenci školských obvo-
dů, neboť umístění žáků se primárně 

V Čechách
• před 250 lety 1. ledna 1765 byly 

v Čechách zavedeny dolnorakouské 
míry a váhy;

• před 240 lety v lednu 1775 propukla 
vzpoura nevolníků na panství Teplice 
nad Metují, povstání se pak rozšířilo 
do mnoha krajů a teprve v létě bylo 
potlačeno císařským vojskem; robot-
ní patent Marie Terezie z 13. srpna 
pak snížil počet robotních dní.

Ve světě vědy a techniky
• před 400 lety v roce 1615 byl publi-

kován výpočet čísla π na 32 desetin-
ných míst od Holanďana Ludolpha 
van Ceulena (odtud název Ludolfo-
vo číslo);

• před 120 lety v roce 1895 Američan 
K. C. Gilette vynalezl proslavené 
žiletky do holicích strojků.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 290 lety v roce 1725 bylo hra-

běnkou Antonií Černínovou ve 
Světlé založeno růžencové bra-
trstvo;

• před 140 lety 13. ledna 1875 bylo 
výnosem c. k. místodržitelství 
povoleno zřídit ve Světlé lékár-
nu; prvním lékárníkem byl Julius 
Franzel. 

Josef Böhm

Stalo se

řídí jejich trvalým bydlištěm, kdy jen 
tato „spádová“ škola je povinna dítě 
k základní výuce přijmout.

Školský obvod:
• 1. Základní školy Světlá nad Sáza-

vou, Komenského 234:
 - ulice: Sázavská, Dolní, Nové měs-

to, Na Sídlišti, Lánecká (od ná-
městí po viadukt), Horní, náměstí 

Trčků z Lípy, Jelenova, Komen-
ského (po trať), Poštovní, Pěšinky, 
Nádražní, Kolovratova, Čapkova 
(od Nádražní po trať), Josefodol-
ská, Haškova, Wolkerova, Zámec-
ká, Malostranská, Nerudova

 - místní části: Leštinka, Mrzkovice, 
Dolní Březinka, Kochánov, Rado-
stovice, Závidkovice, Lipnička

• 2. Základní školy Světlá nad Sáza-
vou, Lánecká 699:

 - ulice: Na Bradle, U Rybníčku, Za-
hradní, Lánecká ul. (od viaduktu 
nahoru), Rozkoš, V Polích, Příčná, 
Panuškova, Havlíčkova, Vysočan-
ská, Sklářská, U Stromečku, Na 
Úvoze, Sadová, Zahrádecká, Nad 
Cihelnou, Havířská, Komenského 
(od trati), Krátká, Revoluční, Ze-
lená, Nad Tratí, Čapkova (od tra-
ti nahoru), Nová čtvrť, Boženy 
Němcové, Na Hrázi, F. A. Jelín-
ka, J. J. Staňka, pplk. Hradeckého, 
Dolní Bohušice, Horní Bohušice, 
U Dílen, Kamenická, Školní, Pod 
Kadlečákem, Vodárenská

 - místní část: Josefodol, Dolní Dlu-
žiny, Horní Dlužiny, Žebrákov, 
Opatovice, Horní Březinka, Be-
netice

Účelem zřízených školských obvodů 
je naplněnost obou našich základ-
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▶ ních škol, do kterých průběžně in-
vestujeme nemalé prostředky. Skuteč-
nost, zda bude Vaše dítě přijato k školní 
docházce mimo školský obvod, záleží 
na rozhodnutí ředitele, které se opírá 
i o kapacitní podmínky dané školy.

Veškeré informace o našich školách 
a o jejich připravovaných akcích, najde-
te na webových stránkách základních 
škol (www.zskomenskehosns.cz; zsla-
necka.svetlans.cz), případně na webo-
vých stránkách našeho města (www.
svetlans.cz). Mimo to školy své upou-
távky zveřejňují i ve Světelském zpra-
vodaji.

Přeji nejen dětem, ale i rodičům 
úspěšné zahájení školní docházky, kte-
ré začíná zápisem.

Jan Tourek
starosta

Zápis do ZŠ v Komenského ulici 

První třídy se nacházejí pod jednou 
střechou s ostatními třídami prvního 
stupně v Jelenově ulici. V nově rekonstru-
ovaných prostorách je umístěna také škol-
ní družina. 

• Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou 
hrazeny z našich prostředků, rodiče 
pořizují pouze aktovku a prázdný pe-
nál. 

• Školní družina funguje od 6 do 17 ho-
din. 

• Výhodné rozdělení dětí do dvou bu-
dov podle věku zabraňuje sociálně - 
patologickým jevům (šikana, rozlič-
né druhy závislostí). 

• Vedeme žáky ke zdravému životní-
mu stylu, lásce k přírodě a vytváře-
ní postojů proti užívání návykových 
látek.

• Škola byla vybrána ministerstvem 
školství pro ověření programu indivi-
duálního vzdělávání.

• Spolupracujeme s katedrou primár-
ní pedagogiky Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, ve vý-
uce postupujeme podle nejmoderněj-
ších metod.

• Velká pozornost je věnována přístupu 
k dětem s různou mírou nadání, žáci 
nadprůměrně nadaní pracují podle 
individuálních programů pro nadané 
žáky.

• Pro žáky s výukovými obtížemi je ve 
škole zřízena třída pro děti se zdra-
votním postižením.

• Ve škole pracuje speciální pedagog 
a logoped.

• Výsledky vzdělávání jsou pozitivně 
hodnoceny Českou školní inspekcí. 

• Žáci se už v 1. třídě seznamují meto-
dou her se základy anglického jazyka.

• Nabízíme širokou nabídku bezplat-
ných zájmových kroužků, se zájemci 
jezdíme na hory, vodácké a turistické 
kurzy. 

• Přijďte se do naší školy podívat. 
Týden otevřených dveří se koná  
12. – 16. 1. 2015.

• Třídními učitelkami v 1. třídě budou 
Mgr. Eva Dušková a Mgr. Jana Kru-
pičková.

Věřím, že Vás naše škola zaujme a Vaše 
děti v ní budou spokojené. 

Jana Myslivcová, ředitelka školy

Přednáškový cyklus 
v ZŠ Komenského

Vážení rodiče předškoláků i  další zájemci 

z řad rodičů a pedagogů, připravili jsme pro Vás 

další ročník přednáškového cyklu Vstup dítěte 

do školy.

Zároveň Vás tímto zveme k seznámení s pro-

středím školy i  k  seznámení s  pedagogy naší 

školy.

Vstup volný.

Těšíme se na Vaši účast.

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka školy

Školní zralost z pohledu speciálního 
pedagoga
15. ledna v 15.30 hod.

v budově školy v Komenského ulici

•	 Lektorka: Mgr.  Eva Stloukalová, ředitel-

ka Pedagogicko-psychologické poradny 

Havlíčkův Brod (http://ppphb.hbnet.cz).

•	 Beseda bude zaměřena především na 

aspekty školní zralosti a důvody odkladu 

povinné školní docházky.

•	 Váš předškolák si může vyzkoušet test 

školní zralosti v naší počítačové učebně.

O dalších případných besedách Vás budeme 

informovat prostřednictvím plakátu 

a webových stránek naší školy  

www.zskomenskehosns.cz.
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na leden:
Pondělí:	8:30	–	11:30	hod.

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-

riky, prostorového vnímání a fantazie.

Úterý:	 18:00	–	19:00	hod.
Večerní cvičení powerjógy

Středa:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí

Čtvrtek		 15:00	–	17:00	hod.
Vánoční dílničky na světelském zámku

Pátek:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí
Klokánek – Pohybové aktivity pro rodiče 
s dětmi pro všestranný pohybový rozvoj 
dítěte.

Výtvarná	dílna:
 5. 1. – Tříkrálová koruna z papíru
 7. 1. – Ovečky z vlny
 9. 1. – Sněhulák ze špachtlí
 12. 1. – Ptáčci z papíru
 14. 1. – Masopustní masky
 16. 1. – Krmítko pro ptáčky z květináče
 19. 1. – Veselé vařečky
 21. 1. – Výroba řetězů na karneval
 23. 1. – Dokončení krmítka z květináče
 26. 1. – Kolíčková zvířátka
 28. 1. – Zvířátka z papírových talířků
 30. 1. – Výroba řetězů na karneval

MC Rolnička si tímto dovoluje pozvat všech-

ny děti, rodiče i jejich známé a přátelé 
na tradiční dětský karneval v maskách, 
který se uskuteční v sobotu 7. února 

od 14 do 17 hodin ve Společenském domě  
ve Světlé n. S.

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Logika ve výuce informatiky

Naše škola se v rámci vý-
uky informatiky zapojila 
do soutěže Bobřík informa-
tiky, žáci na podzim soutě-
žili i v Logické olympiádě. 

Tyto soutěže jsou zaměřeny na logické 
myšlení, úlohy jsou rozděleny podle věku 
dětí a naši žáci je řeší vždy s velkým zá-
jmem a zaujetím. V kategorii nejmladších 

žáků postoupila do krajského kola Logické 
olympiády žákyně IV. A Tereza Dibelková.

Začátkem prosince jsme se zúčastnili 
unikátní akce Hodina kódu, která záro-
veň probíhala v řadě zemí celého světa. 
Náplní této hodiny bylo vyřešení sady 
jednoduchých úloh, na kterých měli žáci 
možnost vyzkoušet si základy programo-
vání. Akce byla podporována takovými 
osobnostmi, jako Bill Gates, zakladatel 
Microsoftu a Mark Zuckerberg, zaklada-
tel facebooku. 

Smyslem těchto aktivit je snaha naší 
školy podporovat rozvoj kompetencí žáků 
v oblasti práce s informacemi, s digitální-
mi technologiemi a také rozvoj logického 
myšlení a čtenářské gramotnosti.

Mgr. Eva Dušková,  
Mgr. Hana Štercová

ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.
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Návštěva muzea 
A. Hrdličky v Humpolci

Úterý 18. 11. mohl být zcela normál-
ní školní den, ale naštěstí nám paní 
učitelka Chladová zpříjemnila hodiny 
přírodopisu výletem do muzea Aleše 
Hrdličky v Humpolci. V muzeu jsme si 
prohlédli antropologickou expozici, do-
zvěděli jsme se o životě a díle A. Hrd-
ličky, antropologa světového významu. 
Ve druhém poschodí muzea nás zauja-
la regionální výstava, ve které jsme se 
seznámili se životem lidí našeho kraje 
v minulém století. 

Celým muzeem nás provedla zkuše-
ná a milá paní průvodkyně, která nás 
na konci prohlídky pochválila za kázeň 
a zájem o expozici. 

Překvapivé byly kostry novorozeněte 
a desetiletého dítěte, které byly pravé. 
Dále nás zaujalo, že při úsměvu potřebu-
jeme až 30 obličejových svalů a že kosti 
na lebce rostou nejpomaleji v těle. Za-
jímavé byly také mayské kalendáře. Při 
návštěvě muzea jsme si zopakovali vý-
voj člověka a našich předků. Nejvíce nás 
zaujala expozice o Indiánech, kterými se 
Aleš Hrdlička velmi zabýval.

Myslíme si, že nás tento školní výlet 
obohatil o mnoho nových vědomostí.

J. Straková, B. Dopitová
žákyně 8. tř. ZŠ Komenského ul.

Vánoční dílny

Každý si vybaví zábavu, odpočinek 
a někteří i den bez učení. Ale popravdě je 
to dřina. Na všem je nejsložitější příprava.

Tím myslím zdobení tříd, pečení per-
níčků, nacvičování písní do sboru. Na-
štěstí všechno to úsilí se vyplatilo. Do-
poledne jsme prováděli malé dětičky 
z mateřských školek. Byla to velká zábava. 
Já jsem byla převlečená za anděla a spous-
ta dětí se mě ptala: „Andílku, smím si dojít 
na záchod?“ „Andílku, mám to pěkné?“ 
A jeden chlapeček se zeptal, kdy vzlétnu. 

Děti si mohly vyrobit papírový stro-
mek, ovečku, řetěz, ozdobit si perníček, 
pracovat na interaktivní tabuli, podívat 
se na hranou pohádku O pejskovi a ko-
čičce zahranou našimi prvňáčky nebo 
poslechnout zpěv dětí z 2. ročníku. Skvě-
lý program tu ale byl i odpoledne. Naši 

rodiče si tu mohli poslechnout náš pěvec-
ký sbor.

Nejkrásnější odměnou pro nás byly 
rozzářené tváře všech, kteří navštívili 
naše dílny.

Karolína Tvrdíková, 5. a
ZŠ Světlá n. S., Komenského ul.

Do druhé třídy interaktivně

V minulém školním roce na naši třídu 
nevyšly finanční prostředky na vyba-
vení interaktivní technikou. Mrzelo to 
mě i moje žáky první třídy. Naštěstí se 

našli aktivní rodiče, kteří zorganizovali 
sbírku. Oslovili firmy i soukromé osoby 
a podařilo se jim opatřit prostředky na 
nákup interaktivního projektoru. Ta-
buli k němu už koupila škola z provoz-
ních prostředků. Vše se ještě o velkých 
prázdninách stihlo zabudovat a děti 

nastoupily do druhého ročníku ve třídě 
s novým technickým vybavením.

Rychle se všichni naučili používat 
elektronické pero, kterým ovládají inter-
aktivní vzdělávací prezentace, vyznačují 
správná řešení nebo si jen dětsky malu-
jí. Toto interaktivní zařízení využíváme 
k procvičování probíraného učiva, ke 
zpestření a oživení výuky v matematice, 
českém jazyce, v prvouce, hudební vý-
chově a k motivaci výtvarných námětů.

Chtěla bych poděkovat organi-
zátorkám celé akce paní Štulířové 
a paní Porostovské a všem sponzorům 

JUDr. K. Dřevínkovi, M. Kadlecovi, 
J. Pospíšilovi, J. Choutkovi, J. Skořepo-
vé, M. Broklovi, J. Zmekovi, P. Žateč-
kové, J. Havlovi, J. Sahulovi, F. Žáčkovi, 
Z. Vopěnkové, dále firmám MAG CEN-
TRUM, s. r. o., Kovofiniš, s. r. o., Agro 
Kluky, Vanderlaan, Truhlářství Profi, 
Dublin bar, lékárna Viola za spolupráci 
a příspěvek finančními dary k zakoupe-
ní interaktivního datového projektoru do 
třídy II. B ZŠ Lánecká ulice. 

Za všechny děti 

tř. uč. Mgr. Jana Pejcharová
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▶

Evropské finance v Základní škole v Lánecké ulici

Díky prostředkům z evropských fon-
dů probíhají v naší základní škole velké 
změny.

Zvenku je nejvíc vidět realizace pro-
jektu na zateplení budov. Tento projekt 
ale škole přináší nejvíc komplikací. A to 
jak učitelům a žákům, tak i rodičům 
a další veřejnosti. Za to se omlouvám. 
Všichni jsme doufali, že práce, které se 
dotknou tříd a výuky, proběhnou o let-
ních prázdninách. Díky administrativ-
ním průtahům se nepodařilo o prázdni-
nách ani začít. Proto už máme za sebou 
dvě jednodenní omezení výuky. Součas-
ný stav díla je takový, že jsou vyměně-
na všechna okna v učebnách, šatnách 
a kancelářích tří pavilonů. Zbývá ještě 
náhrada oken v pavilonu dílen a tělocvi-
čen. Podle harmonogramu dodavatelské 
firmy tady začnou práce 19. ledna 2015. 

Čeká nás uzavření celého severního pa-
vilonu. Nejnáročnější bude vybourání 
sklobetonu v tělocvičnách. Po výměně 
oken a zapravení zdí budou postupně 
všechny prostory opět v provozu. Během 
jara a začátkem léta budou pokračovat 
práce na zateplení střech a stavebního 
pláště. To s sebou přinese omezení pohy-
bu kolem pavilonů i změny vstupu do bu-

dovy. Doufáme, že k omezení výuky už 
nedojde. Termín dokončení všech prací 
je stanoven na konec července příštího 
roku. Prosím tedy všechny o pochopení 
a trpělivost.

Máme i radostnější dopady 
evropského financování.
Některé práce nejsou tolik na očích ve-

řejnosti. Snažíme se většinu rekonstrukcí 
provést během prázdnin. Už v loňském 
školním roce začal projekt na vybudování 
učebny fyziky a chemie, jazykové učebny 
a datových rozvodů po celé škole. Během 
prázdnin 2013 byla připravena učebna 
fyziky a chemie. O prázdninách letošní-
ho roku byla vybavena rozvody elektřiny, 
vody, plynu a novou interaktivní tabulí. 
Součástí dodávky jsou i digitální měřící 
čidla, která zapisují naměřené hodno-

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 11. prosince bylo v odpo-
ledních hodinách v přízemní aule ZŠ 
Lánecká živo: sice mumraj, ale poho-
dový a ve sváteční atmosféře. Jak by ne, 
když se zde konal již tradiční „vánoční 
jarmark“.

Jeho přípravou žije škola mnoho dní 
dopředu. Zapojují se děti ze všech tříd 
a ročníků, učitelé i ostatní zaměstnanci, 
aktivizují se mnozí ochotní rodiče. A tak 
se peče, zdobí, shání, vyrábí – zkrátka 
dělá se všechno proto, aby bylo co nabíd-

nout k občerstvení, prodeji či jen potěše 
srdce a duše.

Do vánočně vyzdobené školy se zača-
li trousit první návštěvníci jarmarku už 
před patnáctou hodinou – krátce po ní 
se už hrnuly zástupy. I v občasné tlače-

nici, chvályhodně svědčící o velkém po-
čtu příznivců školy, padala vlídná slova 
a hřály spokojené úsměvy. Vždyť bylo co 
nabídnout! Za doprovodu reprodukované 
vánoční hudby se improvizované prodejní 
stánky prohýbaly pod nabízeným zbožím 

ryze domácí provenience a adventního 
charakteru. Hodné obdivu byly důkazy 
šikovnosti žáků i ochotné spolutvůrčí 
činnosti rodičů: vánoční pečivo, krás-
ně zdobené perníčky, sváteční přáníčka, 
upomínkové předměty a dárečky… Nejen 
ruce dětí, ale i dospělých si mohly ověřit 
svou šikovnost v připravených „umělec-
kých dílničkách“ na zdobení vánočních 
perníčků, výrobu svícnů a vánočních oz-
dob. Bufet poskytl bohaté občerstvení. Po-
chvalu sklidily grilované klobásy, jejichž 
vůně soupeřila s palačinkami i pečivem 
k výborné odborně připravené kávě.

Po 17. hodině úspěšná akce dospěla 
k závěru. Všichni prodavači i organizá-
toři byli příjemně unaveni a zákazníci 
spokojeni. Tak ještě rychle uklidit, aby 
ráno mohla pokračovat výuka bez kom-
plikací. A co příští rok? Určitě zase na 
shledanou na „vánočním jarmarku“.

F. Šafránek
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▶ ty přímo do tabulky v počítači. Snad-
no lze naměřené údaje graficky znázor-
nit a všem promítnout. Jazyková učebna 
vznikla posunutím příčky jedné menší 
třídy. Je v ní nový nábytek pro dvacet 
čtyři žáky. Pracoviště učitele je vybavené 
řídícím zvukovým pultem a digitálním 
přehrávačem. Každé žákovské místo je 
vybavené sluchátky s mikrofonem. Žáci 
mohou poslouchat cizojazyčné nahrávky 

a při jejich opakování vyučující slyší je-
jich výslovnost a může opravovat chyby. 
Poslech jde propojit do dvojic a žáci spolu 
mohou konverzovat tak, že je neruší okolí 
a sami slyší pouze spolužáka, se kterým 
hovoří.

Do začátku školního roku jsme ještě 
zvládli vybavit interaktivní tabulí dal-
ších pět tříd a připojit každou třídu do 
počítačové sítě. Zdálo se, že už budeme 

mít vystaráno. Ale ouha. S rozvojem ul-
tra přenosných počítačů a tabletů, které 
nemají standardní síťovou kartu, vy-
vstala nová potřeba. Pro běžné využití 
tabletů ve výuce škola nutně potřebuje 
plné pokrytí bezdrátovou sítí, která na-
váže na současné pevné síťové rozvody. 
Proto doufáme, že bude brzy vypsána 
výzva i na takové vybavení škol.

V. Špatenka

Program DofE na světelské Akademii

Program Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu funguje na naší škole již 
od roku 2006. V té době byl znám spíše 
pod neoficiálním názvem EDIE a naši 
žáci se v rámci něj účastnili řady nej-
různějších aktivit a dobrodružných ex-
pedic (např. na Ukrajinu, do Rumunska, 
Černé Hory, Albánie, Izraele).

Zhruba před dvěma lety došlo k re-
strukturalizaci programu v rámci celé 
České republiky. V roce 2013 ČR jako 

první ze 140 zemí, v nichž program 
pod různými jmény působí, přijala 
novou vizuální identitu programu, je-
jímž smyslem je zvýšit rozpoznatelnost 
programu napříč zeměmi. Tento krok 
svou návštěvou podpořil sám princ Ed-
ward. V současné době tedy název zní 
The Duke of Edinburgh’s Internatio-
nal Award – Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu, zkráceně DofE.

Na podzim 2013 také světelská Umě-
leckoprůmyslová akademie přijala 
novou podobu programu a zapojila se 
vyškolením prvních programových ve-
doucích, školitelů a hodnotitelů expe-
dic a získala certifikát místního centra 
DofE.

V lednu 2014 se pod vedením progra-
mových vedoucích školního domova 
mládeže vytvořila skupinka prvních 
účastníků nové podoby programu. Čtr-
náct děvčat úspěšně absolvovalo veške-
ré aktivity – tedy dovednosti, rekreační 

sport, dobrovolnou pomoc a dobrodruž-
nou expedici.

Ve středu 19. 11. 2014 proběhlo 
v Kongresovém centru Praha slavnost-
ní předávání bronzových a stříbrných 
cen v programu Mezinárodní cena vé-
vody z Edinburghu. Této ceremonie se 
zúčastnilo přes 120 studentů z různých 
českých škol a dětských domovů. Jsme 
velmi potěšeni, že mezi oceněnými byly 
i naše studentky, úspěšné absolventky 

programu. Dívky se ve všech aktivitách 
rozvíjely, posouvaly dál své hranice. 
Program je pro ně výzvou, stanovením 
cílů a jejich následným plněním, samo-
zřejmě i zábavou a poznáním nových 
lidí, věcí, činností.

Slavnostní ceremoniál a získání oce-
nění byly pro dívky odměnou a jakým-
si zpestřením. Předávání moderoval 
Ondřej Lochman, výkonný ředitel Ná-
rodní kanceláře Praha. Bronzové ceny 
převzaly dívky z rukou Petra Mikšíčka, 
úspěšného kameramana a režiséra. Di-
plomy pak od Tima Voaseho, zástupce 

britské velvyslankyně v Praze, který 
je sám držitelem Zlaté ceny vévody 
z Edinburghu.

Děvčata ve své činnosti pokračují 
i nadále, teď již ovšem na stříbrném 
stupni. Postupně se přidávají i další 
žáci a žákyně naší školy, aby si zkusili, 
v čem je dokáže program Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu obohatit.

Během jarních měsíců roku 2015 si 
budou postupně plnit dovednosti, re-

kreační sport i dobrovolnou službu. Na 
přelomu května a června potom všech-
ny čeká stříbrná expedice. Ti odvážněj-
ší se chtějí vydat do oblasti české men-
šiny v rumunském Banátu, patrioti mají 
v plánu poznat kouzlo Jeseníků a Krá-
lického Sněžníku.

Jsme rádi, že se program na naší ško-
le ujal a pomáhá mladým lidem trávit 
jejich čas smysluplným a obohacujícím 
způsobem.

Text a foto: Mgr. Michal Šimek, 
Bc. Olga Blažková
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▶

Z domova pro seniory

Dne 25. listopadu proběhla další 
z tradičních kavárniček. Tahle kavár-
na byla ale trochu smutnější. V tento 
den se s obyvateli přišel rozloučit pan 
ředitel Hnik, který odešel pracovat 
jako místostarosta na radnici do Světlé 
n. S. Obyvatelé od něho dostali občer-
stvení a přípitek. Jako dar obdržel pan 
ředitel výrobky z našich dílen a obyva-
telé zarecitovali vlastní báseň. 

Pan ředitel ještě naposledy vyhlásil 
výsledky kuželek a šipek a odměnil 
vítěze. 

Dne 26. listopadu jsme byli pozváni 
na křest nové kuchařky a na kulturní 
program do Domova pro seniory Reyn-
kova, který slavil 12. výročí vzniku. 
Naše tříčlenné družstvo se umístilo na 
stupních vítězů. Příští rok se rádi zú-
častníme znovu. Děkujeme za pozvání. 

První prosincový týden jsme věnova-
li vánočním přípravám a oblékli jsme 
domov do vánočního hávu. Probíhalo 
zdobení stromečků, recepce, pečení 
perníčků. Během týdne bylo vše při-
praveno na oslavu vánočních svátků. 

Dne 4. prosince se uskutečnila Mi-
kulášská zábava. Za doprovodu sku-
piny ČASS měli obyvatelé možnost 
protáhnout těla na tanečním parketu. 
Kdo celý rok nezlobil, mohl zůstat zce-
la klidný, když do jídelny vtrhli čerti 
společně s Mikulášem a anděly. Všich-
ni obyvatelé obdrželi drobný dárek 
a Mikuláš všem požehnal a popřál vše 
dobré do dalších let. Poté již následo-
vala volná zábava a tanec. 

V pátek 5. prosince jsme peklo na-
vštívili podruhé, a to ve světelském 
podzemí. Obyvatelé statečně prošli 
podzemní chodby plné čertů. Odmě-
nou jim byla možnost prohlédnout si 
mikulášské trhy a shlédnout doprovod-
ný program. 

Náš domov se jako každý rok zúčast-
nil trhů konaných na náměstí. Jed-

Ceník služeb pečovatelské služby

Ambulantní	a	terénní	služby
1.	Pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (př. ortéza) 120 Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod.
2.	Pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek	pro	osobní	hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta (ranní a večerní 
toaleta, koupání, sprchování)

120 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny (koupání, 
sprchování)

130 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty: fénování vlasů, ostříhání nehtů 120 Kč/hod.
pomoc při použití WC včetně aplikace inkontinentních pomůcek 130 Kč/hod.
3.	Poskytnutí	stravy	nebo	pomoc	při	zajištění	stravy
dovoz a donáška jídla 15 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití (servírování) 120 Kč/hod.
příprava (vaření) a podání jídla a pití 130 Kč/hod.
4.	Pomoc	při	zajištění	chodu	v	domácnosti
běžný úklid a údržba v domácnosti 120 Kč/hod.
údržba domácích spotřebičů 130 Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, po malování, mytí oken, 
věšení záclon, mytí nábytku, dveří v bytě, kuchyňské linky)

130 Kč/hod.

topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení), donáš-

ka vody
130 Kč/hod.

běžné nákupy (do 7 položek, v 1 obchodě) 120 Kč/hod.
velký nákup (nad 7 položek, 2 a více obchodů, týdenní nákup, nákup ošacení 
a nezbytného vybavení domácnosti

110 Kč/úkon

běžné pochůzky (lékař, lékárna, pošta, zařizování na úřadě a další) 120 Kč/hod.
praní a žehlení osobního či ložního prádla, drobné opravy 60 Kč/kg
pouze praní nebo žehlení osobního či ložního prádla 45 Kč/kg
převlečení ložního prádla, úprava a přestlání lůžka (výměna podložky) 130 Kč/hod.
5.	Zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
doprovod dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a organizace poskytující 
veřejné služby

130 Kč/hod.

6.	Fakultativní	služby
promazání těla po koupeli 10 Kč/úkon
dohled nad požitím léků 5 Kč/úkon
orientační měření TK, puls 5 Kč/úkon
měření tělesné teploty 5 Kč/úkon
dohled pracovníka PS (tj. uživatelem vyžádaná přítomnost pracovníka PS 
mimo dobu poskytování jiného úkonu pečovatelské služby)

130 Kč/hod.

doprava klienta vozidly pečovatelské služby 8 Kč/km
stříhání vlasů, vodová, barvení vlasů, holení 130 Kč/hod.
odklízení sněhu, mytí společných prostor v obytných domech, drobné údržbář-
ské práce

130 Kč/hod.

jídelní lístek 2 Kč
výpůjčka luxu 10 Kč/úkon
administrativní úkony (př. vyplnění žádosti o příspěvek na péči) 10 Kč/úkon
7.	Půjčování	kompenzačních	pomůcek
Drobné pomůcky: hůl, francouzská hůl, chodítko, hrazda k posteli, 
protiskluzová podložka

3 Kč/den

Větší pomůcky: invalidní vozík, toaletní židle 5 Kč/den
Velké pomůcky: polohovací postel 10 Kč/den
Jednotná cena pro diabetický a obyčejný oběd 53 Kč

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou
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▶

Koledy s Deníkem i ve Světlé

nalo se o trhy mikulášské a vánoč-
ní. Děkujeme všem, kteří se u našeho 
stánku zastavili. Vydělané peníze po-
užijeme na materiál pro další výrobu. 

Touto cestou bychom rádi požádali 
všechny, kteří mají doma nepotřebné 
bavlněné látky, povlečení, trička apod., 
aby nám je darovali. Látky potřebuje-

me do provozu. Děkujeme za případné 
dary. 

Text a foto: Monika Horáková
sociální pracovnice

dospělé. Na závěr šéfredaktor Kulhánek 
pozval všechny přítomné na příští spo-
lečné zpívání koled, které se prý usku-
teční 9. prosince 2015 opět na náměstí 
Trčků z Lípy. Na Vysočině se koledy zpí-

valy na pětadvaceti místech a v našem 
okrese to bylo ještě v Bezděkově u Cho-
těboře, Dolním Městě, Golčově Jeníkově, 
Mírovce, Vepříkově a ve Štokách.

Text a foto: jiv

Z předvánočního společného zpívání 
koled na veřejných prostranstvích na-
zvané Česko zpívá koledy, které organi-
zují regionální vydavatelství Deníku, se 
pomalu stává tradice. Letos 10. prosince 
to byl již čtvrtý ročník a podruhé se 

zpívalo i ve Světlé nad Sázavou před 
radnicí, tón udávaly opět děti z folklor-
ního souboru Škubánek se svojí vedou-
cí paní Evou Pejchalovou. I letos přijeli 
podpořit světelské zpěváky členové re-
dakce Havlíčkobrodského deníku v čele 
s šéfredaktorem Jaromírem Kulhánkem. 
K hezké vánoční atmosféře přispěli také 
příchozí, kteří se svým zpěvem přidali, 
a tak vznikl bez jediné zkoušky více 
než stohlavý sbor. Po zaznění poslední 
koledy si všichni sobě zatleskali, popřá-
li hezkých vánočních svátků a zástupci 
redakce Deníku všechny přítomné děti 
obdarovali perníkem. A dostalo se i na 
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Nahlédnutí do ráje Emmy 
a Barbory Srncových

Slavnostní zahájení výstavy obrazů 
Emmy a Barbory Srncových v Galerii Na 
Půdě bylo první z mnoha akcí pořádaných 
v rámci Mikulášského dne. Z autorek se 
vernisáže bohužel zúčastnila jen Barbora, 
její matka Emma se z důvodu onemocnění 
omluvila.

Po krátkém úvodním slovu Jany Šimko-
vé, zástupkyně ředitelky kulturní organi-
zace KyTICe, přišla na řadu malá kulturní 
vložka nejprve v podobě vystoupení lout-
nisty Jindřicha Macka a mladé akordeo-
nistky Jitky Baštové, a poté v promítnutí 
krátkého animovaného filmu.

Text a foto: Jaroslav Vála

Gaudeamus rozdává radost a vánoční náladu

Světelský smíšený pěvecký sbor Gaude-
amus má ve svém repertoáru slavnou Čes-
kou mši vánoční Jana Jakuba Ryby již od 
roku 1988 a za tu dobu ji přednesl na mno-
ha místech naší republiky. Jednou z jeho 
zastávek řady letošních koncertů s Rybo-
vou mší, nazvaných Vánoční turné, byla 
i Praha, kde ji slyšeli posluchači v divadle 
v Uhříněvsi. 

Ovšem prvním místem provedení Čes-
ké mše vánoční v podání sboru Gaudea-
mus v roce 2014 byl zámek v Habrech. 
6. prosince se tam světelský sbor za řízení 
dirigenta Jiřího Trtíka představil v nové 
zámecké koncertní síni bez tradiční pod-
pory symfonického orchestru Region, ale 
za doprovodu elektrofonických varhan 

Františka Nováka. Sólové party si tam 
zazpívali světelskému publiku známí 
Kristýna Kůstková, Jana Prouzová a Pavel 
Vančura. Tenor si v Habrech zazpíval jako 
host absolvent Konzervatoře v Teplicích 
Vít Šantora. Že bylo provedení tohoto vá-

nočního díla povedené, o tom svědčil dlou-
hotrvající potlesk posluchačů po zaznění 
posledních jeho tónů. Gaudeamus tak ha-
berským nadělil o druhém adventním ví-
kendu radost a pravou vánoční náladu.

Tex a foto: jiv

18. února od 19 hod. v divadelním sále

Naďa Urbánková & Bokomara
Koncert největších hitů, mj. Drahý můj, 

Závidím, Blonďák s červenou bugatkou, Houpání, 

pětinásobné Zlaté slavice a hvězdy 70. let 

a doprovodné kapely.

Kulturní zařízení 

KyTICe připravuje
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Nový kalendář akcí

Kalendář s přehledem kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, které se 
od ledna do dubna uskuteční ve Světlé 
n. S. nebo v blízkém okolí, je zájemcům 
zdarma k dispozici v turistickém infor-
mačním centru. Vydavatelem kalendáře 
je kulturní zařízení KyTICe.

-zh-

Tip na knihu

Před koncem minulého roku se na 
knihkupeckých pultech objevila kni-
ha Ledečsko na starých pohlednicích, 
kterou sestavil fotograf Milan Šustr ze 
Žďáru nad Sázavou. Jde sice o jeho prv-
ní sólovou knihu, ale celkem je spoluau-
torem již čtrnácti podobně zaměřených 
publikací.

Pohlednice pocházejí ze sbírek několi-
ka sběratelů, nejčastěji z archivu města 
a od Milana Blažka. Autor pravidelně 
spolupracuje s Karlem Černým a Jaro-
slavem Líbalem, historický úvod napsal 
historik Otakar Kubát.

Kniha představuje město Ledeč nad 
Sázavou, přičemž ústředními moti-
vy většiny pohlednic jsou samozřejmě 
hrad a kostel sv. Petra a Pavla, a vesni-
ce v bezprostředním okolí – Vilémovice, 
Hněvkovice, Kožlí, Bělou, Chřenovi-
ce atd. Celkem sto padesát historických 
pohlednic doplňuje několik současných 
fotografií města a obcí.

Knihu vydalo ke konci roku 2014 na-
kladatelství Průžová Jitka – Tváře jako 
osmou publikaci z tematické řady Hrady, 
zámky a města na starých pohlednicích. 
Doporučená cena je 289 Kč.

Jaroslav Vála
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Plesy v tanečním sále

9. ledna – maturitní
Hraje: Melodie z Ledče n. S.
Pořadatel: tř. 4.G – Gymnázium, 
Světlá n. S.

16. ledna – maturitní
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Pořadatel: tř. 4.E – SOŠ, Světlá n. S.

21. února – lyžařský
Hraje: Vysočina z Ledče n. S.
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

27. února – maturitní
Hraje: Magdalena 2 z Jihlavy
Pořadatel: tř. 4.V – SOŠUP, 
Světlá n. S.

7. března – hasičský
Hraje: Rotace z Humpolce
Pořadatel: SDH Světlá n. S.

20. března – absolventský večer
Slavnostní rozloučení žáků devátých 
tříd se ZŠ v Komenského ul.
Začátek je v 17 hod.
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

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

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Tanjas Darke
Spoutaná křídla
– Syrový příběh dívky celých dvacet 

let brutálně zneužívané a mučené 
vlastním otcem je varováním pro 
lhostejnou veřejnost, ale hlavně jis-
křičkou naděje pro další oběti, aby 
se nebály promluvit.

Luca Di Fulvio
Dívka, která se dotkla nebe

– Neodolatelný příběh o tom, jak se 
mladý pouliční zlodějíček, který 
strávil dětství v pekle, změnil v ne-
ohroženého ochránce svobody.

Martin Komárek
Moc nemocných
– Pohled na naši polistopadovou histo-

rii. Dvacet pět příběhů těch, co nám 
to zvorali.

Daniela Kovářová
Advokátka v šoku
– Nevážný a lehce ironický příběh 

o životem poněkud zkoušené ad-

vokátce, jejích spolupracovnicích, 
klientech v nesnázích, o nesmysl-
ných pravidlech a zlomyslných ná-
hodách.

Liane Moriarty
Manželovo tajemství
– Někdy je lepší nevědět. Představ-

te si, že najdete dopis, který vám 
manžel napsal s tím, že jej máte 
otevřít až po jeho smrti. Obsahuje 
jeho nejhlubší temné vše ohrožují-
cí tajemství. Máte tedy v ruce tako-
vý dopis, ale váš manžel stále žije. 
Otevřete ho? ▶
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Potravinová sbírka ve Světlé n. S.

V sobotu 22. listopadu měli lidé mož-
nost ve 380 obchodech po celé republice 
zapojit se do Národní potravinové sbír-
ky, charitativní akce, která má v západní 
Evropě dlouholetou tradici. Více než dva 
tisíce dobrovolníků oslovovalo ve vybra-
ných obchodech zákazníky a vysvětlo-
valo jim záměr tohoto dobročinného pro-
jektu. Sbírka měla mezi obyvatelstvem 
až nečekaně pozitivní ohlas, vždyť 
ochotní lidé darovali 173 tun trvanlivých 
potravin, což bylo třikrát více než při 
loňském prvním ročníku. Nashromáž-
děné potraviny putovaly prostřednic-

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Eva Vejmělková
Růžové moře
– Křehká milostná novela z Toskánska 

je vším, co si přejete: je snová, letní, 
žhavá, nepostrádá italskou atmosfé-
ru a reálie, ale vnáší do děje i ženský, 
nikoli povrchní či sentimentální, po-
hled do vztahu dvou lidí.

Natalie Young
Dokonalá chuť, aneb Jak sníst 
svého manžela
– Lizzie Prainová je žena v domácnos-

ti, která nedávno překročila padesát-
ku. Minulé pondělí v náhlém hnutí 
mysli praštila manžela rýčem do hla-
vy. Musí se zbavit jeho mrtvoly, což 
vyburcuje její smysl pro praktičnost. 
Nic pro slabší povahy.

Naučná literatura
Konrad Lorenz
Osm smrtelných hříchů civilizace
– Kniha výstižně vyslovuje varovné 

i velmi inspirativní poselství. Srov-
náním s živočišnými společenstvími 
dokládá, v čem je dnešní civilizace 
škodlivá. Lidský živočich nejen závi-
sí na přírodě, ale potřebuje žít i v kul-
turní pospolitosti.

Paul Roland
Norimberské procesy: nacisté a jejich 
zločiny proti lidskosti

– Tato kniha pojednává o nejdůležitěj-
ším soudním stání, jaké se kdy kona-
lo, které zavedlo zásadu, že jedinci se 
budou zodpovídat ze svých činů před 
mezinárodním právem.

Milan Šustr
Ledečsko na starých pohlednicích
– Celobarevná publikace v pevné vaz-

bě představuje město Ledeč nad Sá-
zavou a okolí.

Michael Žantovský
Havel
– Václav Havel pohledem M. Žantov-

ského. Oba muži dlouhá léta úzce 
spolupracovali, pojilo je blízké přá-
telství a politický i kulturní odkaz 
Václava Havla Michael Žantovský 
dodnes rozvíjí jako diplomat.

Knihy pro děti a mládež
František Ber
Jak Ježíšek naděloval radost
– Trojice kamarádů se rozhodne doká-

zat, že hodných lidí je stále dost, a za-
čne dělat dobré skutky. Ježíškovi se 
jejich nápad moc líbí a chce dětem 
pomáhat.

Romana Suchá
Můj kamarád skřítek Vítek
– Pojďte si hrát se skřítkem Vítkem! 

Interaktivní knížka s řadou úkolů 

vtáhne děti přímo do děje a naučí je 
přemýšlet. S Vítkem se nikdo nikdy 
nenudí!

Daniela Fischerová
Pohoršovna
– Tak jako zlobivé děti chodí do polep-

šovny, existuje i pohoršovna pro malá 
strašidýlka, která mají příliš měkké 
srdce a nechtějí nikoho strašit.

Martina Boučková
Tajemství dědečkova deníku
– Rodiče odjeli na dovolenou a Karlí-

ka odvezli na prázdniny k babičce 
do Přelouče. Jenže jednou ráno se 
všechno převrátí vzhůru nohama: 
babičku odveze sanitka do nemoc-
nice a Karlík se o sebe musí posta-
rat sám.

Terry Pratchett
Johnny: jen ty můžeš zachránit lidstvo
– Johnnymu Maxwelovi je teprve 

dvanáct a rád hraje počítačové hry. 
Když se v jedné hře o boji lidí s mi-
mozemšťany dostává do finále, ob-
jeví se na obrazovce jeho počíta-
če nápis: „Nestřílej, vzdáváme se.“ 
Mimozemšťané požádají Johnnyho 
o pomoc proti lidem, kteří se je sna-
ží vyhubit.

Eva Kodýmová

▶

tvím kurýrní společnosti DHL do potra-
vinových bank a některých neziskových 
organizací, ty je rozdělovaly tak, aby se 

dostaly k těm nejpotřebnějším. Matkám 
s dětmi, do azylových domů, dětských 
domovů a postiženým. Darovat něco ze 
svého nákupu měli možnost díky oblast-
ní Charitě Havlíčkův Brod a jejím dob-
rovolnicím též zákazníci prodejny Penny 
Market ve Světlé nad Sázavou.

„Během dne nám ochotní lidé darovali 
do sbírky celkem 369 kg potravin, to byl 
výsledek nad očekávání, všem patří dík,“ 
svěřila se jedna z dobrovolnic poté, když 
byly všechny dary do sbírky vybrané ve 
Světlé sečteny.

Text a foto: jiv
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Mládež florbalového oddílu si vede skvěle

Do letošní sezóny přihlásil florbalo-
vý oddíl Sklo Bohemia Světlá n. S. již 
čtyři mládežnická družstva, dvě v chla-
pecké kategorii a dvě v dívčí, vše pod 
vedením trenéra Tomáše Roseckého. 
Všechny týmy se pohybují v popředí 
tabulky, přestože jejich konkurence se 
rekrutuje nejen z Kraje Vysočina, ale 
i z Jihočeského kraje.

Dorostenky (ročníky 1998 až 2001) 
mají po 10 zápasech bilanci 7 výher, 
2 remíz a jen 1 prohry se skóre 64:26. 
Nejvíce bodů zaznamenaly Nikola Do-
ležalová – 25 (16 gólů + 9 asistencí), 

písničky, byly obdarovány andělskými 
bonbony a mikulášským cukrovím.

Dění na ledě sledovala odborná porota, 
která po promenádě masek vybrala nej-
hezčí anděly a čertíky, kteří dostali tra-

dičně perníkovou odměnu, letos navíc 
i věcnou cenu. Žádná z masek neodešla 
zkrátka, pro každého připravili pořada-
telé nějakou drobnost.

Koho nebavilo bruslit, využil výtvar-
nou dílnu u vchodu do sportovního zaří-
zení, kde si mohl vystřihnout papírovou 
ozdobu do okna, vybarvit či namalovat 
obrázek.

Eva Lukešová  
předsedkyně ZO ČSŽ Světlá n. S.

Foto: Eva Kořínková

Z naší farnosti

Drazí spoluobčané,
stojíme na začátku nového roku a dí-

váme se s důvěrou do budoucna, co nám 
rok 2015 přinese, a zároveň hodnotíme, 
jaký byl už uplynulý, starý rok, jak se 
v něm naplnila všechna očekávání.

Na začátku minulého roku by mě ani 
nenapadlo, že bych měl opustit Pardubi-
ce, kde jsem byl ustanoven jako kaplan. 
Když jsem se dozvěděl, že mám jít do 
Světlé nad Sázavou, snažil jsem se zjistit 
nějaké bližší informace, ale moc se mi to 
nedařilo. Vždy, když začíná něco nové-
ho, neznámého, pociťujeme určitou ne-
jistotu, zda se nám podaří na výzvy, kte-
ré před námi stojí, dostatečně odpovědět. 
Jednou takovou velkou výzvou na za-

čátku mého působení byla oprava zdej-
ší věže kostela svatého Václava. Dnes, 
když vzhlédnu a spatřím její střechu, 
jsem naplněn radostí, že se celou opravu 
podařilo realizovat. Nebylo to jen mým 
přispěním, protože celou opravu připra-
vil můj předchůdce otec Marek, zároveň 
jsem vděčný každému, kdo přispěl na 
novou krytinu.

Sami nejlépe víte, nebo alespoň mlha-
vě tušíte, jaké výzvy na Vás i Vaše blíz-
ké čekají v novém roce 2015. Nebojme 
se však, protože vše nemusíme vyřešit 
jenom svými vlastními silami.

Hojnost Božího požehnání Vám ze 
srdce vyprošuje

P. Tomáš Fiala

Mikulášské bruslení

V sobotu 6. prosince na zimním stadio-
nu v Pěšinkách proběhlo již tradiční Mi-
kulášské bruslení. Akci pořádala místní 
organizace Českého svazu žen ve Světlé 
nad Sázavou pod záštitou města. Konala 
se s podporou Kraje Vysočina v rámci 
dotačního programu Na Vysočině fandí-

Vítězní čertíci

me rodině vyhlášeného Krajskou organi-
zací Českého svazu žen v Kraji Vysočina. 
Moderoval ji Miroslav Sklenář.

Zatímco Anděl s Mikulášem vítal děti 
u vchodu, Čert nazul brusle a organizo-
val na ledě různé sportovní aktivity. Děti, 
které zarecitovaly básničky či zazpívaly 

Kateřina Poláková 21 (17 + 4) a Nikola 
Slavíková 13 (6 + 7).

Pořadí Ligy dorostenek Vysočiny 
a Jihočeského kraje:

1. United České Budějovice 25 b, 
2. Světlá n. S. 23 b, 3. FBŠ Jihlava 22 b, 
4. FBK Tábor 18 b, 5. Štíři České Bu-
dějovice 7 b, 6. Domeček Soběslav 7 b, 
7. SK Jihlava 3 b.

Do kategorie starších žákyň (roční-
ky 2000 až 2003) se bohužel přihlásily 
pouze tři týmy, Světlá n. S., Domeček 
Soběslav a Jindřichův Hradec. Jihlava 
a České Budějovice se snad k nám při-

dají v jarní části. Holky si vedou suve-
rénně, z 16 zápasů jsme 14 x zvítězili, 
přičemž jen 2 x prohráli. Nejvíce bodů 
získala Denisa Bártová 20 (17 gólů + 3 
asistence), Leona Franclová 16 (12 + 4) 
a Denisa Kořánová 15 (8 + 7).

Chlapecká družstva si vedou taktéž 
na jedničku, ačkoliv jsme úplnými no-
váčky v soutěži. Dorostenci se v půlce 
sezóny 2. ligy Vysočiny a Jihočeské-
ho kraje propracovali až na nečeka-
nou třetí příčku tabulky. Ve dvanácti 
odehraných zápasech jsme 7 x vyhráli, 
jednou remizovali a 4 x prohráli 
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To, že je sv. Mikuláš přítel a ochránce 
všech dětí a že chodí 5. prosince, víme 
snad každý. Ale světelští nejmenší fot-
balisté to měli trošku jinak. Mikuláš i se 
dvěma pekelníky a andělem je navštívi-
li už 4. prosince na tréninku v ledečské 
sportovní hale a že to bylo překvápko!

Po první části tréninku jsme si svolali 
děti do kruhu a vyptávali se, kdo jak byl 
přes rok hodný ve škole, na trénincích, 
doma apod. Samozřejmě, že nikdo vů-
bec nezlobil. 

Pak jsme se chytli za ruce, zavřeli 
oči, a kdo slíbil, že má čistou duši, měl 
zakřičet: „Nebojím se čertů!“. Všichni 
kluci hrdinsky několikrát vykřikli, poté 
otevřeli oči a hala zhasla. V tu chvíli 

Monika Sobotková s hokejovou reprezentací 
v Pěšinkách

Český svaz ledního hokeje si vybral pro 
předposlední kemp reprezentace žen do 
18 let před lednovým mistrovstvím světa 
v americkém Buffalu zimní stadion ve 
Světlé nad Sázavou. Trenérská dvojice Jan 
Fidrmuc s Josefem Štoudkem si pozvala 
na led Sportovního centra v Pěšinkách ve 
dnech od 11. do 13. prosince dvacet hráček 
a k tomu tři brankářky. Vedle Kateřiny Ze-
chovské z Mostu a Denisy Jandové z Plzně 
byla třetí brankářkou Monika Sobotková 
z HC Světlá nad Sázavou, která si v loňské 

sezoně již vyzkoušela reprezentační dres 
ve výběru patnáctiletých na turnaji ve Švý-
carsku. Během třídenního pobytu ve Svět-
lé nad Sázavou absolvovala ženská repre-
zentace čtyři tréninkové jednotky na ledě 
a vedle toho využili trenéři zázemí sta-
dionu pro teoretickou přípravu s videem 
a regeneraci. Hlavní trenér Jan Fidrmuc 
si pobyt ve Světlé pochvaloval a na webo-
vých stránkách ČSLH vše shrnul do jedné 
věty: „Pro předposlední soustředění před 
lednovým mistrovstvím světa v Buffalu 
bylo pro nás ve Světlé připraveno opravdu 
kvalitní zázemí.“ To poslední soustředění 
reprezentace osmnáctky před světovým 
šampionátem bylo naplánováno na 27. až 
29. prosince do Slaného. Do uzávěrky to-
hoto čísla nebyla konečná nominace pro 
Buffalo ještě známa.

jiv
Foto: archiv Sobotkových

se skóre 71:61. Kanadské bodová-
ní vede David Cihlář za 24 b (14 gólů 
+ 10 asistencí), za ním následuje Ilie 
Rudenco 23 b (12 + 11) a Jan Dušek 
12 b (9 + 3).

Úspěšné družstvo dorostenek florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá n. S.

Pořadí: 1. Slovan Jindřichův Hradec 
33 b, 2. Spartak Kaplice 27 b, 3. Svět-
lá n. S. 22 b, 4. Havlíčkův Brod 20 b, 
5.FBC Písek 19 b, 6. FBC Strakonice 
17 b, 7. FBC United České Budějovice 

11 b, 8. Centropen Dačice 4 b, 9. Jokers 
České Budějovice 4 b.

Starší žáci hrají Ligu Vysočiny, sku-
pinu A, kde zatím z 10 utkání 5 x zví-
tězili, 3 x remizovali a 2 x prohráli se 
skóre 63:35.

Nejvíce bodů získal Dominik Šimů-
nek 18 b (16 gólů + 2 asistence), Jaro-
slav Krátký 18 b (9 + 9) a Ondřej Holou-
bek 16 b (7 + 9).

Pořadí: 1. FBC Orel Nové Město na 
Moravě 24 b, 2. Hippos Žďár n. S. 23 b, 
3. Světlá n. S. 18 b, 4. Havlíčkův Brod 
11 b, 5. Bystřice n. Pernštejnem 6 b, 
6. Hippos Benjamins Žďár n. S. 4 b.

T. Rosecký

Mikulášský trénink 
nejmenších fotbalistů
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se dovnitř přiřítili čerti a rázem byli ze 
všech vyděšených dětí andílci se svato-
září nad hlavou. 

Jenže tentokrát se s nimi Mikuláš, jak 
bývá většinou zvykem, opravdu nemaz-
lil. Byl v roli vskutku moudrého pána 
a částečně soudce, který ví úplně všech-
no a za každé okolnosti má pravdu. Ote-
vřel si knihu hříchů a postupně si bral 
jednoho fotbalistu po druhém, četl jim 
jejich provinění z uplynulého roku, kte-
rá pak museli kluci přiznat a s drkotá-
ním zubů přislíbili, že se polepší. 

Někteří skončili dokonce u čertů 
v pytli a neubránili se slzám. Ale nako-
nec i na každém hříšníkovi našel Miku-
láš něco dobrého a štědrý anděl všechny 
náležitě odměnil. Na závěr jsme se roz-

Florbalisté ZŠ Lánecká bronzoví na kraji

Mladí florbalisté v kategorii 6. a 7. tříd 
dostali šanci po odřeknutí vítěze okre-
su, ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod, zú-
častnit se krajského kola ve sportovní 
hale ZŠ Horka – Domky v Třebíči. Tuto 
možnost jsme samozřejmě rádi využi-
li. Turnaj se odehrál systémem každý 
s každým, za vítězství se připisovaly 
tři body, za remízu jeden bod. Všechny 
zápasy byly velmi vyrovnané, nakonec 
jsme po dvou výhrách, jedné remíze 
a jedné porážce skončili na úžasném 
třetím místě. 

Od stříbra nás dělil pouze jediný gól 
ve skóre. Nejdříve jsme porazili ZŠ Pa-
cov 3:2, pak prohráli se ZŠ Školní Velké 
Meziříčí 1:3, remízovali se ZŠ Benešo-
va Třebíč 3:3 a turnaj zakončili divokou 

výhrou 3:2 nad ZŠ Rošického z Jihla-
vy. O tento úspěch se postarali žáci na 
snímku. Stojící zleva: Michal Sladkov-
ský, Jakub Cihlář, Jakub Černocký, To-
máš Kratochvíl, Adam Böhm, Ondřej 
Hroch, Pavel Piskač. Klečící zleva: Voj-
těch Kotěra, Petr Kovanda, Patrik Hoke, 
Lukáš Hanousek. Ležící brankář Pavel 
Boudník, vzadu stojí trenér Tomáš Ro-
secký.

Konečné pořadí:
1. ZŠ Školní Velké Meziříčí 9 bodů, 

2. ZŠ Benešova Třebíč 7 bodů, 3. ZŠ 
Lánecká Světlá n. S. 7 bodů, 4. ZŠ Ro-
šického Jihlava 6 bodů, 5. ZŠ Pacov 
0 bodů.

T. Rosecký
Foto: jiv

loučili s Mikulášem a role gólmanů se 
ujali čerti.

Jelikož máme nový rok, tak přejeme 
všem rodičům a dětem z kádru mladší 
přípravky nejen hodně zdraví a štěstí, 
ale i úspěšný rok 2015 plný radostných 
okamžiků a aby naše spolupráce fungo-
vala minimálně na stejně dobré úrovni 
jako rok předešlý.

Zároveň zveme i další zájemce na 
naše tréninky, protože hra a zábava je 
nejlepším způsobem učení a děti roz-
víjí své pohybové schopnosti a učí se 
novým dovednostem, aniž by o tom 
věděly.

Hana Štrosová, trenérka
Foto: rodiče dětí

Velký turnaj malých 
volejbalistů

Volejbalový oddíl Domu dětí a mládeže 
Světlá nad Sázavou uspořádal 7. prosince 
v tělocvičně ZŠ Lánecká turnaj v minivo-
lejbalu dvojic pro nejmenší adepty volej-
balu. 

Turnaj byl jedním dílem dlouhodobé 
soutěže organizované Okresním svazem 
volejbalu Havlíčkův Brod a startovalo na 
něm 92 dětí z osmi oddílů havlíčkobrod-
ského okresu a SKO Hlinsko. 

Minivolejbal dvojic má nastavena pravi-
dla tak, aby začínající volejbalisté získáva-
li především základní volejbalové návyky. 
Proto se hraje ve třech výkonnostních ka-
tegoriích barevně rozlišených. 

Žlutá kategorie je formou přehazované, 
oranžová kategorie pro ty poněkud zku-
šenější, nazvaná Chytni a pinkni, a modrá 
kategorie je již opravdovým minivolejba-
lem, volejbalem dvojic na malém hřišti 
s nižší sítí. Pořádající oddíl DDM Světlá 
n. S. reprezentovalo na turnaji dvanáct 
dvojic, když v oranžové jich bylo šest. 

Na 4. místě skončila dvojice G. Phar-
mová, Z. Papežová, 5. T. Dibelková, 
N. Matějková, 6. K. Holoubková, A. Rez-
ková, 8. K. Vojtěchová, A. Sobotová, 
9. M. Mrkvičková, N. Tvrdá, 10. K. Hůlo-
vá, N. Daňková. Dalších šest světel-
ských dvojic soutěžilo v kategorii mod-
ré. 2. místo V. Dejmalová, K. Pecová, 
8. A. Benešová, Š. Válová, 9. M. Práško-
vá, A. Vavrochová, 12. M. Čapek, J. Spě-
vák, 16. M. Danihelová, A. Vosyková, 
21. V. Velinga, D. Pavelka. 

Je nutno však dodat, že umístění na těch-
to turnajích nejsou vůbec důležitá, důraz 
se klade především na to, aby si děti začí-
naly rozumět s míčem, aby jim nepřekážel. 

Tak velký turnaj by nebylo možné uspo-
řádat bez podpory štědrých sponzorů. 
A kdo pořadatelům pomohl? Byly to měs-
to Světlá nad Sázavou, Konkordia, s. r. o. – 
Kukuřičný mlýn, Qwix, s. r. o., PWB Ha-
vlíčkův Brod, s. r. o. a OK parts, s. r. o.

jiv (foto J. Hroch)
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Šipky

nejlepší hráče a spousta konzumačních 
a věcných cen pro každého účastníka 
turnaje.

Turnajový program začal turnajem 
dvojic, do kterého se přihlásilo hned 
devět párů. Na 4. místě se umístil nej-
lepší čistě ženský pár Zdeňka Jiráková 
a Lenka Čermáková. Nejlepší mixovou 
dvojicí se na celkovém třetím místě stali 
Lucie Barešová a Martin Vágner. Finále 
bylo čistě mužskou záležitostí a utkali 
se v něm dvojice Ondřej Bareš, Zdeněk 
Barták a David Kočí, Luděk Staros-
ta, kteří k nám zavítali až z Prahy. Tak 
málo stačilo, aby Starosta vyhrál turnaj 
starosty, proti však byli Ondřej se Zden-
dou, kteří zvítězili 2:1 a za celý turnaj 
nepoznali hořkost porážky. Bingo (180) 
dokázal ve dvojicích hodit pouze Josef 
Rezek proti dvojici Barešová, Vágner.

Turnaje jednotlivců se poprvé nezú-
častnil obhájce předchozího ročníku 
Josef Málek, ale vítěz prvních dvou 
ročníků, místní šipková legenda Jaro-
mír Váňa, si účast ujít nenechal a v silné 
konkurenci dosáhl na pěkné 5. místo, 
které obsadil také jeden z nejlepších 
hráčů místního týmu Tomáš Dvořák. Na 
4. místě se umístil Ondřej Bareš, který 
na pravé i levé straně prohrál těsným 
rozdílem 2:3. Třetí místo z loňského 
ročníku obhájil Zdeněk Barták hájí-
cí barvy týmu Klobáci Ledeč. O titul 

a Pohár starosty města se utkali světelští 
hráči, favorit utkání Václav Vacek ml., 
hrající za Halůzáky Světlá, a největší 
překvapení turnaje Martin Rosenberg, 
který se šipkového turnaje zúčastnil vů-
bec poprvé. Pro Martina to byla dlouhá 
cesta, jelikož hned ve druhém zápase 
prohrál, poté však předváděl skvělé šip-
ky a jeho cesta se zastavila až ve finále 
turnaje. Výhry 2:0 nad Kočím, 2:1 nad 
Rezkem, 2:1 nad Dvořákem, 3:2 nad Ba-
rešem a 3:1 nad Bartákem mu přinesly 
krásné druhé místo. Ve finále zvítězil 
Václav 3:1 a mohl se tak radovat z pré-
miového titulu Poháru starosty města 
Světlá. Pro Martina to byl skvělý záži-
tek a i stříbrná medaile pro něj byla zla-
tá. Nejlepší ženou turnaje se stala Jana 
Vacková ze Starých mládenců z Terasy. 
Bingo (180) hodil jako jediné Václav 
Vacek ml. a cenu za nejvyšší zavření 
si odnesl Ondřej Bareš, který předvedl 
krásné zavření 125 bodů (T20, 25, D20) 
proti Martinovi Rosenbergovi.

Děkujeme za finanční podporu města 
Světlá nad Sázavou, Michalovi Melou-
novi a celému personálu Baru Meloun za 
výborné podmínky k pořádání turnaje 
a všem zúčastněným hráčům a jejich fa-
nouškům, protože bez nich by to prostě 
nešlo. Těšíme se příští rok na „kulatý“ 
pátý ročník.

Ondřej Bareš

Hospodská liga Vysočiny 2014/2015
Letošní, již osmý ročník odstartoval 

opět po světelské pouti a celkem se do 
soutěže přihlásilo 17 družstev (1. liga: 
9 týmů, 2. liga 8 týmů), což je o tři 
družstva méně než loni. Ze Světlé nad 
Sázavou se soutěže účastní čtyři týmy: 
V první lize hrají již pravidelně Halůzá-
ci (hrající v Tequila Baru) a premiérově 
mistři 2. ligy loňského ročníku Melouni 
(Pivní Bar Meloun). Ve druhé lize hrají 
Starý mládenci ’09 (Občerstvení Terasa) 
a Lepáci (Klub Pohoda). Po odehraných 
jedenácti kolech jsou v první lize Halů-
záci na druhém místě a Melouni na místě 
šestém. Ve druhé lize se daří oběma zá-
stupcům města. Starý mládenci jsou na 
skvělém prvním místě a Lepáci se ztrá-
tou tří bodů na čtvrté pozici. V bodování 
jednotlivců 1. ligy je nejlepším hráčem 
ze Světlé, aktuálně na celkovém 3. místě, 
Ondřej Bareš z Melounů. Ve 2. lize je 
ze světelských hráčů nejvýše (celkově 
3. místo) Lukáš Daňo hrající za Lepáky 
z Pohody. Podrobné informace, tabulky, 
výsledky apod. naleznete na webových 
stránkách soutěže www.hlv-sipky.cz.

Vysočina tour 2015
Největší seriál turnajů na Vysočině 

s názvem Vysočina Tour 2015 se hraje 
již třetím rokem a opět se koná i ve Svět-
lé, konkrétně v Pivním Baru Meloun 
(každou středu od 18:30 hodin). Aktuál-
ně nejlepším hráčem ze Světlé a zároveň 
vedoucím hráčem místního žebříčku je 
Jaromír Váňa, který je v celkovém pořa-
dí seriálu na 14. místě. Žebříčku vládne 
Petr Prokeš, hráč týmu Tajfun Havlíč-
kův Brod. Výsledky z turnajů ze všech 
hracích míst, žebříčky atd. naleznete 
na www.slv-os.cz sekce VYSOČINA 
TOUR.

IV. Pohár starosty města Světlá
V letošním roce jsme opět uspořádali 

turnaj v elektronických šipkách pod hla-
vičkou města Světlá nad Sázavou a po 
roce opět v Pivním Baru Meloun. Do 
turnaje jednotlivců se přihlásilo 24 hrá-
čů, což je nejvyšší účast v jeho krátké 
historii. Většina přihlášených hráčů byla 
ze Světlé a okolí, ale zúčastnili se i hráči 
z hlavního města. Hrála se královská hra 
501 double out na dva vítězné legy sys-
témem oboustranného pavouka. Od se-
mifinále turnaje se pak hrály zápasy na 3 
vítězné legy. Byly připraveny poháry pro 

Volejbaloví žáci válí

Radost mají ve volejbalovém oddíle 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. z druž-
stva mladších žáků, které hraje krajský 
přebor Vysočiny. Po polovině soutěže 
jsou žáci Světlé na čele pětičlenné tabul-
ky. Z dvanácti utkání jich deset vyhráli 
a pouze dvakrát byli poražení. Obě pro-
hry utrpěli v utkáních s druhým týmem 
soutěže, kterým je TJ Spartak Velké 

Meziříčí, jednou se jim však podařilo 
tohoto soupeře porazit. Družstvo vede-
né trenérem Jaroslavem Hrochem hraje 
ve složení: (na snímku horní řada zleva) 
Petr Hájek, Jakub Němec, Jan Němec, 
Richard Žáček, Petr Piskač a Ondřej 
Hroch. Dolní řada: Vincent Vellinga, 
Jan Spěvák, Daniel Pavelka, Michal Ča-
pek.

Tabulka krajského přeboru mladších 
žáků ve volejbalu v polovině soutěže:

1. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. 32 b.
2. TJ Spartak Velké Meziříčí 30 b.
3. ŠSK Demlova Jihlava 13 b.
4. TJ Sokol Hrotovice 10 b.
5. ŠVK Brtnice 5 b.

jiv
Foto: J. Hroch
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kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

nabízí možnost 

zasílání informací o svých 

akcích

do vaší e-mailové schránky.

Pokud máte o tuto službu zájem, 

zašlete zprávu na adresu

koudelova@svetlans.cz
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