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Zasedání zastupitelstva 30. ledna

Zastupitelstvo města:
1.  Udělilo MUDr. Irmě Němečko-

vé čestné občanství města Světlá 
n. S. u příležitosti jejího životního 
jubilea, kterého se v roce 2013 doží-
vá, a za celoživotní obětavou práci 
ve zdravotnictví a významnou pre-
zentaci města.

2.   Schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2013 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství – 
viz příloha.

3.   Schválilo záměr prodeje nemovitos-
tí:

• budovy občanské vybavenosti čp. 
231 postavené na pozemku parc. 
č. st. 257/1 (budova MŠ Pěšinky),

• pozemku parc. č. st. 257/1 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
215 m2, 

• části pozemku parc. č. 657/1 zahra-
da o výměře cca 950 m2,

• části pozemku parc. č. 657/6 ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře cca 
200 m2 nacházející se v k. ú. a obci 
Světlá n. S., včetně součástí a pří-
slušenství.

4.   Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá nad Sázavou 
(kupující) a pí D. B., bytem Beroun 

– Město (prodávající) za účelem od-
kupu pozemků parc. č. 243/2 o vý-
měře 2 169 m2, parc. č. 242/2 o vý-
měře 154 m2 a pozemku parc. č. 239 
o výměře 4 412 m2, k. ú. a obec 
Světlá nad Sázavou (propojení pod-
nikatelské zóny Na Rozkoši a sídli-
ště Bradlo).

5.   Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 549/43 – zahrada o výměře 
733 m2 a pozemku parc. č. st. 2046 
– zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 87 m2 v k. ú. a obci Světlá 
n. S. manž. J. Z., bytem Habry 
a J. Z., bytem Světlá n. S.

6.   Schválilo prodej pozemku 
parc. č. 858/44 o výměře 650 m2 
v k. ú. Světlá n. S. za cenu 520 
Kč/m2 a prodej sdruženého pilíře 
s hlavním uzávěrem plynu a elek-
trické energie a veřejnou část vo-
dovodní a kanalizační přípojky za 
cenu 20 000 Kč bez DPH panu J. L., 
bytem Světlá n. S. formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě.

7.   Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 455/2 o výměře 304 m2, pozem-

Vážení čtenáři, 
v okamžiku, kdy píši tento úvod-

ník, je sice za oknem pravé zimní 
počasí s více než dvaceti centimetry 
sněhu, nicméně věřím, že až budete 
otvírat březnový Zpravodaj, už bude 
situace kolem nás trochu více připo-
mínat předjaří. A to nejen delšími dny, 
ale i příjemnějšími hodnotami teplot 
vzduchu. 

Proč se zde zmiňuji o nadcházejí-
cím jaru? Se začátkem jara jsou vždy 
spjaty Velikonoce. V letošním roce vy-
chází Velikonoční pondělí na prvního 
dubna (tedy na apríla). Ve Zpravodaji 
jsme se vždy snažili vložit do čtvrté-
ho čísla trochu velikonoční atmosféry. 
Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že by 
se letošní dubnové číslo dostalo ke čte-
nářům zhruba týden po Velikonocích, 
bylo by na velikonoční přílohu poně-
kud pozdě. Rovněž březnové vydání, 
které bude na stáncích v druhém břez-
novém týdnu, není vzhledem k dlouhé-
mu předstihu úplně ideální. Obzvláště, 
když kolem nás ještě může ležet sně-
hová peřina, tak tu pravou velikonoční 
náladu žánrovými obrázky a tematic-
ky laděným textem budeme moci stěží 
vyvolat. 

Proto věřím, že když už letos bude-
me o velikonoční přílohu z výše uvede-
ných důvodů ochuzeni, vše si vynahra-
díme v roce následujícím. 

Zdá se, že s nadcházejícím jarem se 
rovněž podařilo vyřešit dlouho disku-
tované téma zámku ve Světlé. Nové 
skutečnosti, o nichž jste se mohli 
dočíst v denním tisku, snad uspokojí 
všechny, kterým situace kolem zámku 
jakožto jedné z dominant města (byť 
ruku na srdce, vzhledem k nelehké si-
tuaci kolem už poněkud chátrající) le-
žela na srdci. Předpokládám, že přijaté 
rozhodnutí je moudré a uvážlivé. To by 
ostatně měly ukázat následující měsíce. 

Za redakci všem přeji hezké nad-
cházející jarní dny, příjemně strávené 
Velikonoce a více slunce pro dobrou 
náladu. 

-mš-

Lehce jarní úvodní slovo

ku parc. č. 455/3 o výměře 41 m2, 
pozemku parc. č. st. 1582 o vý-
měře 3 m2 v obci a v k. ú. Světlá 
n. S. (v místní části Dolní Březin-
ka) včetně všech práv a povinností 
pí O. K., bytem Světlá n. S. 

8.   Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 722/21 o výměře 8 m2 a pozem-
ku parc. č. 722/22 o výměře 45 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. paní Z. L., 
bytem Praha 4 – Nusle.

9.   Schválilo prodej pozemku parc. 
č. 858/39 o výměře 850 m2 a pozem-
ku parc. č. 858/41 o výměře 21 m2, 
k. ú. a obec Světlá n. S. za cenu 650 
Kč/m2 a prodej sdruženého pilíře 
s hlavním uzávěrem plynu a elek-
trické energie a veřejnou část vo-
dovodní a kanalizační přípojky za 
cenu 20 000 Kč bez DPH sl. K. C., 
bytem Světlá n. S. a p. J. D., bytem 
Světlá n. S. formou smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě a dále jako 
kompenzaci za vybudování veřej-
né části plynovodní přípojky sníže-
ní kupní ceny o výši rozdílu mezi 
skutečnou cenou za vybudování 
veřejné části plynovodní přípojky 
a cenou, za kterou bude přípojka 
odkoupena do vlastnictví správcem 
distribuční soustavy. 

10.  Schválilo zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc. č. 847/14 
v k. ú. Dolní Březinka – rozsah věc-
ného břemene o výměře cca 18 m za 
úplatu 100 Kč/1 bm + DPH.

11.  Schválilo úplatné zřízení věcné-
ho břemene práva přístupu, pří-
jezdu, oprav a údržby na pozem-
cích parc. č. 541/1, 542 a 543, vše 
v k. ú. Lipnička ve vlastnictví paní 
J. R., bytem Praha 11 – Háje (povin-
ná z VB) ve prospěch města Světlá 
n. S. (oprávněné z VB) – výše jed-
norázové náhrady za zřízení věcné-
ho břemene činí 30 000 Kč + DPH 
v zákonné výši.

12.  Schválilo odkup pozemků 
v k. ú. Kochánov od podílových 
vlastníků dle výše jejich vlastnic-
kých podílů za účelem uvedení na 
právní stav – cesta v Mariadole od 
penzionu směrem k čp. 30 v Lip-
ničce.

13.  Nesouhlasilo s podáním žádos-
ti o příspěvek u ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora 
regenerace panelových sídlišť pro 
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▶

rok 2013 na akci Revitalizace sídli-
ště Sázavská – Dětské hřiště v ulici 
Sázavská.

14.  Souhlasilo se zařazením investičních 
nákladů ve výši 49.244.294,02 Kč 
do evidence majetku města na účet 

„Stavby“ a se zařazením investičních 
nákladů ve výši 709.897,20 Kč na 
účet „Inventář“.

15.  Určilo pro osadní výbor Lipnička 
tři členy.

16.  Schválilo uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi měs-
tem Světlá n. S. (strana povinná 
z věcného břemene), společností 
VČP Net, s. r. o., Hradec Králové 
(strana oprávněná z věcného bře-
mene) a p. J. L., Světlá n. S. (inves-
tor) za účelem zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc. č. 855/11 
v k. ú. Světlá n. S.

17.  Vzalo na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru ze dne 12. 12. 
2012.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 4. února

Rada města:
1.   Schválila realizaci kamerového sys-

tému ve Sportovním centru Pěšinky. 
2.   Schválila umístění reklamního ba-

nneru na zábradlí před KyTICí 
pro zlepšení propagace a publicity 
Sportovního centra Pěšinky. 

3.   Souhlasila  s použitím částky ve 
výši 221 665 Kč z položky míst-
ní části Dolní Březinka na pokry-
tí části nákladů akce Oprava a od-
bahnění rybníka v Dolní Březince 
na pozemku parc. č. 848, k. ú. Dolní 
Březinka.

4.   Schválila uzavření smlouvy o nájmu 
pozemku parc. č. 847/7 v k. ú. Dol-
ní Březinka s Povodím Vltavy, stát-
ní podnik, Praha po dobu realizace 
akce Oprava a odbahnění rybníka 
v Dolní Březince.

5.   Schválila ukončení nájemní smlou-
vy mezi městem Světlá nad Sázavou 
a manž. M. a V. N., trvale bytem 
Světlá n. S., týkající se pronájmu po-
zemku parc. č. 123 o výměře 274 m2 
v k. ú. Světlá n. S. dohodou k datu 
28. 2. 2013.

6.   Souhlasila s provedením obnovy ná-
těrů mostků v zámeckém parku.

7.   Schválila uzavření Mandátní smlou-
vy mezi městem Světlá n. S. a Kra-
jem Vysočina za účelem zajištění 
realizace Programu obnovy venko-
va Vysočiny v roce 2013.

8.   Schválila podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod – oblast podpory 3.2 
Rozvoj regionálních středisek na 
projekt Rekonstrukce učeben jazy-
ků a fyziky ZŠ Lánecká, včetně da-
tových rozvodů, s rozdělením reali-
zace na období 2013, 2014.

9.   Souhlasila s tím, aby se město Svět-
lá n. S. připojilo dne 10. 3. 2013 
k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet vyvěšením tibetské vlajky.

10.  Schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na Zpracování les-
ních hospodářských osnov Svět-
lá n. S. pro zařizovací obvod ORP 
Světlá n. S. na období od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2023.

11.  Schválila termíny akcí: Vítání jara 
23. 3. 2013, Vítání ptačího zpěvu 
20. 4. 2013, Světový běh harmonie 
23. 5. 2013 (konání na náměstí ve 
Světlé n. S.) a Vítání podzimu 31. 8. 
2013.

Jan Tourek, starosta města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Světlá n. S. se na 

svém zasedání dne 30. 1. 2013 usnese-
ním č. 2/2013 usneslo vydat na zákla-
dě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Světlá n. S. touto vyhláškou 
zavádí místní poplatek za užívání veřej-
ného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává fi-
nanční odbor městského úřadu (dále 

jen „správce poplatku“).1 Na toto řízení 
se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., da-
ňový řád (dále jen daňový řád), není-li 
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších poplatků, 
stanoveno jinak.  

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství se vybírá za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, kterým se rozu-
mí provádění výkopových prací, umís-
tění dočasných staveb a zařízení slou-
žících pro poskytování prodeje a služeb, 
pro umístění stavebních nebo reklam-
ních zařízení, zařízení cirkusů, lunapar-
ků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovací-
ho místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce 
nebo potřeby tvorby filmových a televiz-
ních děl.2

(2) Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství platí fyzické i právnické osoby, 
které užívají veřejné prostranství způso-
bem uvedeným v odstavci 1.3

Čl. 3  
Veřejná prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se platí 
za užívání veřejných prostranství, která 
jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy 

začalo užívání veřejného prostranství, 
a trvá až do dne, kdy toto užívání fak-
ticky skončilo.

Čl. 5
Lhůty pro plnění ohlašovací 

povinnosti
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvlášt-

ní užívání veřejného prostranství správ-
ci poplatku nejpozději 7 dní před zahá-
jením užívání veřejného prostranství. 
V případě užívání veřejného prostran-
ství po dobu kratší než 2 dny je povinen 
splnit ohlašovací povinnost nejpozději 
v den zahájení užívání veřejného pro-
stranství. Pokud tento den připadne na 
sobotu, neděli nebo státem uznaný svá-
tek, je poplatník povinen splnit ohlašo-
vací povinnost nejblíže následující pra-
covní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede4
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▶  a) jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení nebo název nebo obchodní 
firmu, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech,

 b) čísla všech svých účtů u posky-
tovatelů platebních služeb, včet-
ně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislos-
ti s podnikatelskou činností, v pří-
padě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplat-
níka,

 c) další údaje rozhodné pro stanovení 
výše poplatkové povinnosti, zejmé-
na předpokládanou dobu, způsob, 
místo a výměru užívání veřejného 
prostranství, včetně skutečností do-
kládajících vznik nároku na úlevu 
nebo případné osvobození od po-
platku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu Ev-
ropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede kromě údajů požadovaných v od-
stavci 2 adresu svého zmocněnce v tu-
zemsku pro doručování.5

(4) Dojde-li ke změně údajů uvede-
ných v ohlášení, je poplatník nebo plátce 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.6

(5) Po ukončení užívání veřejného 
prostranství je poplatník povinen ohlásit 
skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 
písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku

(1) Poplatek činí za každý i započatý 
m2 a každý i započatý den užívání veřej-
ného prostranství:
 a) za umístění dočasné stavby sloužící 

pro poskytování prodeje   7 Kč
  měsíční paušální částka 
  činí za m2  50 Kč
 b) za umístění zařízení sloužícího pro 

poskytování prodeje
  v době konání trhů a Sázavafestu
   60 Kč
  v době konání poutě 100 Kč 
  v ostatních dnech 10 Kč
 c) za umístění zařízení sloužícího pro 

poskytování služeb  10 Kč
  měsíční paušální částka činí 

  (předzahrádky) za m2 60 Kč
 d) za umístění stavebního zařízení 

a stavebního materiálu 2 Kč
 e) za umístění reklamního zařízení
   60 Kč
 f) za umístění a provoz cirkusů   1 Kč
 g) za umístění a provoz lunaparků 
  a jiných obdobných atrakcí 
  v době poutě v době konání 
  poutě  20 Kč
  týdenní paušální částka 
  činí za m2 70 Kč
  v ostatní dny 10 Kč
 h) za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa 3 Kč
  roční paušální částka činí za m2

   600 Kč
 i) za užívání veřejného prostranství 

pro kulturní a sportovní akce 1 Kč
 j) za užívání veřejného prostranství 

pro potřeby tvorby filmových a te-
leviz. děl  10 Kč

(2) Z akcí pořádaných na veřejném 
prostranství, jejichž výtěžek je určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely, 
se poplatek neplatí.

Čl. 7
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný 
 a) při užívání veřejného prostranství 

po dobu kratší než 30 dnů nejpoz-
ději v den, kdy bylo s užíváním ve-
řejného prostranství započato,

 b) při užívání veřejného prostranství 
po dobu delší než 30 dnů nejpozdě-
ji v den, kdy užívání veřejného pro-
stranství skončilo,

 c) poplatek stanovený týdenní nebo 
měsíční paušální částkou je splatný 
první den v příslušném týdnu nebo 
měsíci

 d) poplatek stanovený roční paušální 
částkou je splatný do 31. 1. přísluš-
ného kalendářního roku.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na so-
botu, neděli nebo státem uznaný svátek, 
je dnem, ve kterém je poplatní povinen 
svoji povinnost splnit, nejblíže následu-
jící pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:
 a) za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa pro osobu zdravotně postiže-
nou7,

 b) v případě, že dojde po provádění 
výkopových prací k celoplošné re-

konstrukci komunikace nebo chod-
níku, poplatek se nevybere,

 c) místní poplatek se neplatí za pře-
nosná reklamní zařízení, která jsou 
z veřejného prostranství od 22.00 
do 6.00 hod odstraňována.

Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství podle čl. 6 bod d) se neplatí, 
je-li doba záboru kratší než tři měsíce 
(umístění stavebního zařízení).

Čl. 9
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu obecní úřad poplatek plateb-
ním výměrem nebo hromadným před-
pisným seznamem8.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku9.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláš-
ka města Světlá nad Sázavou č. 2/2012 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství ze dne 25. 4. 2012.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti pat-

náctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Jan Tourek, starosta
Ing. Lenka Arnotová,  místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
31. 1. 2013

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce města 
Světlá n. S. č. 1/2013 ze dne 30. 1. 
2013 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím města Světlá 
n. S. jsou:

Ulice:
• B. Němcové, Čapkova, Dolní, Dol-

ní Bohušice, F. A. Jelínka, Haško-
va, Havířská, Havlíčkova, Horní, 
Horní Bohušice, J. J. Staňka, Je-
lenova, Josefodolská, Kamenická, 
Kolovratova, Komenského, Krátká, 
Lánecká, Malostranská, Na Bradle, 
Na Hrázi, Na Sídlišti, Na Úvoze, 
Nad Cihelnou, Nad Tratí, Nádraž-
ní, náměstí Trčků z Lípy, Nerudova, 
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Nová čtvrť, Nové Město, Panuško-
va, Pěšinky, Pod Kadlečákem, Poš-
tovní, Pplk. Hradeckého, Příčná, 
Průmyslová, Revoluční, Rozkoš, 
Sadová, Sklářská, Sázavská, Školní, 
U Dílen, U Rybníčků, U Stromečku, 
V Polích, Vodárenská, Vysočanská, 
Wolkerova, Zahrádecká, Zahradní, 
Zámecká, Zelená 

a dále pozemky v katastrálním území 
Světlá n. S.: 

• parc. st. č. 136/1, parc. č. 62/7, parc. 
č. 136/7,  parc. č. 213/1, parc. č. 235/27, 
parc. č. 235/53, parc. č. 235/56, 
parc. č. 235/57, parc. č. 724/3, parc. 
č. 724/208, parc. č. 745/1, parc. 
č. 767/1, parc. č. 794/2,  parc. č. 1094/1, 
parc.č. st. 242, parc. č. st. 243.

1  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2  § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7  § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních 

poplatcích
8  §11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2013
Upozorňujeme občany, že poplatky 

za komunální odpad pro letošní rok ve 
výši 540 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který 
je přihlášen k trvalému pobytu ve Světlé 
n. S. nebo v místních částech. Majitelé 
chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 540 Kč za každou stavbu.

Poplatek je splatný dle vyhlášky města 
Světlá n. S. do 31. 3. 2013.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-
kladně městského úřadu. Upozorňujeme 
občany, že za včas nezaplacený poplatek 
vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2013
Upozorňujeme držitele psů, že dle 

vyhlášky o místních poplatcích mají po-
vinnost zaplatit poplatek za psy do 30. 6. 
2013. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!
MěÚ Světlá n. S.
  finanční odbor

Z finančního odboru

Dopad změny zákonů na příjmy 
města
Základem rozpočtu města jsou daňové 

příjmy a dotace na výkon státní správy.
Předpověď daňových příjmů je obtížná. 

Výši daňových příjmů ovlivňuje celostát-
ní výběr daní. V roce 2013 mohou města 
a obce očekávat vyšší daňové výnosy v ná-
vaznosti na změnu zákona o rozpočtovém 
určení daní, kdy by podle prognóz mohlo 
dojít k nárůstu sdílených daní o 10-15 %. 
Vládní novela zákona má zmírnit rozdíly 
v příjmech měst a obcí. Doposud čtyři nej-
větší města – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň 

– dostávala z vybraných sdílených daní ze 
státního rozpočtu téměř čtyřiapůlkrát víc 
daňových příjmů na jednoho obyvatele 
než ostatní města a obce. Změna zákona 
znamená pro ostatní obce výrazné navýše-
ní rozpočtu. Podle novelizovaného zákona 
by města a obce měly dostávat na jednoho 
obyvatele až 9 000 Kč, doposud dostávaly 
7 000 Kč na jednoho obyvatele. Novela zá-
kona zároveň ruší národní dotační progra-
my pro obce. Finanční prostředky určené 
na tyto programy obce získají rovnoměrně 
právě na základě posílení příjmů z rozpoč-
tového určení daní.

Od roku 2013 bylo do daňových pří-
jmů obcí zařazeno nové kritérium. Je to 
7 % z celkového podílu sdílených daní pro 
obce přepočtené na jednoho žáka.

V důsledku toho si obce nemohou fak-
turovat úhradu neinvestičních nákladů za 
dojíždějící žáky, protože jejich ekvivalent 
dostanou obce zřizující školy podle počtu 
dětí a žáků přímo v daňových příjmech. 

Od roku 2013 již není součástí dotace 
na výkon státní správy dotace na školství. 
O odpovídající objem prostředků budou 
posíleny příjmy ze sdílených daní.

Souhrnná dotace na výkon státní sprá-
vy je určena na částečnou úhradu výdajů 
spojených s výkonem státní správy dle zá-
kona o obcích. U obcí s rozšířenou působ-
ností se výše příspěvku počítá kumulova-
ným způsobem, tj. jako součet částek za 
každou správní působnost. Tento způsob 
zohledňuje změny ve velikosti správních 
obvodů úřadů.

Není zcela jasné, jaké budou příjmy 
města z provozování výherních hracích 
přístrojů na území města. Na základě 
zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách by město mělo dostávat větší objem 
finančních prostředků z hazardu. Odvod 
z loterií se mezi obce rozděluje shodně 
jako daň z příjmu právnických osob, je 
tedy důležitý počet obyvatel a rozloha 
území. Tento druh příjmů se vztahuje na 
obce, které na svém území přístroje povo-
lily. Obce získají 80 % z celkového inkasa 
z výnosu.

Při sestavování rozpočtu nelze spolé-
hat na růst ekonomiky a na stálou a jistou 
prognózu jejího vývoje, tedy i na neustá-
lý růst daňových příjmů, jako tomu bylo 
v minulosti. V důsledku dopadu krize na 
rozpočty samospráv a s ohledem na mění-
cí se ekonomická pravidla je nutné připra-
vovat rozpočet, který přináší rozpočtové 
přebytky.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO
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Z odboru majetku investic a regionálního rozvoje

Regenerace panelových sídlišť  
ve Světlé n. S. (1. část)
Od roku 2007 má město Světlá 

n. S. schválený Program regenerace pa-
nelového sídliště ve Světlé n. S. – schvá-
leno usnesením zastupitelstvem města 
č. 22/2007, dne 21. 3. 2007, díky kte-
rému je v souladu s nařízením vlády 
č. 494/2000 Sb. možné žádat o dotaci 
z Programu regenerace panelových síd-
lišť administrovaného Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR.

Cíl regenerace
Dotace je určena na přeměnu sídlišť 

ve víceúčelové celky a na všestranné 
zlepšení obytného prostředí. Úpravami, 
vedoucími k tomuto cíli, jsou ve smyslu 
nařízení vlády práce plánovací a reali-
zační, které zahrnují úpravy a výstav-
bu dopravní a technické infrastruktury, 
protipovodňová opatření, úpravy veřej-
ných prostranství, úpravy a zřizování 
dětských hřišť, parkových ploch a dal-
ších veřejných rekreačních ploch. Dota-
ce není určena na opravy, zateplování 
a na úpravy panelových domů.

Mají-li být naplněny podmínky pro-
gramu, je nezbytné, aby v projektu re-
generace, který je povinnou přílohou 
žádosti o dotaci, byly řešeny všechny 
problémy, které se na sídlištích zpravi-
dla vyskytují. Nelze zaměřit řešení pou-
ze na vybraný nedostatek – například 
na deficit parkovacích míst nebo zřízení 
parku. Pokud obec již některé problémy 
vyřešila, nebo se na sídlišti nevyskytu-
jí, je zapotřebí, aby tato skutečnost byla 
v projektu uvedena.

Dotaci může získat obec, na jejímž 
území je panelové sídliště s minimálním 
počtem 150 bytových jednotek. Sídliš-
těm se pak rozumí ucelená část území 
obce zastavěná bytovými domy posta-
venými panelovou technologií. Z tohoto 
důvodu bylo sídliště ve Světlé nad Sáza-
vou rozděleno do třech částí – sídliště Na 
Bradle, Na Sídlišti, Sázavská.

Pozemky, na kterých obec hodlá reali-
zovat regeneraci podpořenou dotací mi-
nisterstva pro místní rozvoj, nemohou 
být v soukromém vlastnictví. Obec musí 
disponovat schváleným územním plá-
nem, schváleným projektem regenerace 
sídliště.

Podmínka vlastnit veškeré pozem-
ky dotčené stavbami podpořenými 

z dotace byla důvodem nepodání žá-
dosti o dotaci na připravený projekt 
revitalizace dětského hřiště v sídlišti 
Sázavská (holandské hřiště) v soused-
ství tenisových kurtů a cyklostezky 
v letošním roce. Město v případě, že 
by získalo dotaci z programu regene-
race panelových sídlišť ministerstva 
pro místní rozvoj, připravovalo projekt 
celkem za 7 mil. Kč rozpočtových ná-
kladů. V rámci projektu by byl zrekon-
struován chodník na jižní straně pa-
nelového domu sloužící jako příchod 
k zadním vchodům bytového domu 
č. p. 921 - 928, vybudován spojovací 
chodník z asfaltového povrchu slou-
žící jako dráha pro děti na tříkolkách 
a in-line bruslích, zrevitalizována ze-
leň (doplněna celkem o 17 ks jehlična-
tých a 14 ks listnatých stromů) a vy-
budovány tři prostory s herními prvky, 
dělenými dle věku dětí 2-5 let, 6-12 let 
a do 15 let. Dopadová plocha u herních 
prvků měla být řešena z pryžové dlaž-
by v souladu s ČSN EN 1177 – Povrch 
hřiště tlumící náraz – bezpečnostní po-
žadavky a zkušební metody.

Možnost nahlédnutí do přehledné si-
tuace projektové dokumentace na www.
svetlans.cz v sekci Město a samosprá-
va/Připravované projekty města/Re-
vitalizace sídliště/dětské hřiště v ulici 
Sázavská.

Schválení programu regenerace pane-
lových sídlišť Světlá n. S. předcházelo 
v roce 2006 veřejné projednávání s vý-
sledkem a účastí:

Stručná rekapitulace časového 
postupu:
• 06/2006 – projednání konceptu ře-

šení:
• 14. 6. 2006 – se zástupci vlastníků 

či správců objektů a bytů (zde byl 
také dán podnět na spolupráci měs-
ta s vlastníky / správci domů v otáz-
ce řešení problematik týkajících se 
právě oprav a úprav domů a bytů)

• 27. 6. 2006 – schůzka s veřejností  
– sídliště Na Bradle

• 29. 6. 2006 – schůzka s veřejností – 
sídliště Na Sídlišti a Sázavská

• 09/2006 6. 9. 2006 – pracovní 
schůzka, náměty veřejnosti

• 09/2006 – dopracování čistopisu 
Koncepční studie

• 2. 10. 2006 – ukončení projekto-
vých prací – předání

Projednávací proces s veřejností:
Zapojení veřejnosti č. 1 (dotazníkové 

šetření):
• 13. 4. – 18. 4. 2006 – roznesení do-

tazníků do bytů
• 14. 4. – 28. 4. 2006 – sběr dotazníků 

pomocí sběrných schránek
• 2. 5. – 12. 5. 2006 – vyhodnocení 

dotazníků
Zapojení veřejnosti č. 2 (představení 

veřejnosti formou přednášky a diskuze):
• 27. 6. 2006 – schůzka s veřejností 

ve společenském sále – sídliště Na 
Bradle

• 29. 6. 2006 – schůzka s veřejností 
ve společenském sále – sídliště Na 
Sídlišti a Sázavská

Zapojení veřejnosti č. 3 (vyvěšení in-
formace na úřední desce):

• 30. 6. 2006 – vyvěšení informací na 
úřední desce města a zpřístupnění 
dokumentace na městském úřadě 
k nahlédnutí

Zapojení veřejnosti č. 4 (pomocí inter-
netu):

• 30. 6. 2006 – zpřístupnění doku-
mentace na oficiálních městských 
internetových stránkách v obecně 
přístupném formátu PDF

Zapojení veřejnosti č. 5 (diskuzní jed-
nání):

• 6. 9. 2006 – od 9.00 do 11.00 a od 
14.00 do 16.00 hod. proběhla v za-
sedací místnosti městského úřadu 
diskusní jednání s veřejností, která 
zde na základě seznámení z vývěs-
ky či z internetu diskutovala o navr-
ženém řešení.

Závěrečné vyhodnocení dotazníkového 
šetření Revitalizace panelových 
sídlišť

Sídliště Na Bradle
• 35 došlých dotazníků
Typ bydlení:     
• vlastní či družstevní byt – 34 x
• v podnájmu – 1 x
Věková struktura:
• do 18 let – 192 obyv.
• 18-59 let – 798 obyv.
• 60-80 let – 88 obyv.
Požadavky: Zlepšení stavu dětských 

hřišť a koutků – pískoviště (12 x), více 
zeleně a lepší údržba (12 x),  více parko-
vacích míst (12 x), oprava komunikací 
a chodníků (11 x), řešení psích exkre-
mentů (7 x), městský informační sys-
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▶

Z odboru sociálních věcí

Kolizní opatrovnictví – 3. část 
Projevem pokračujícího nepřátelství 

při konfliktním rozchodu rodičů je na-
příklad materiální uplácení dítěte a po-
pouzení dítěte proti druhému rodiči.

Opuštěný partner má tendenci oplá-
cet druhému rodiči jeho odmítnutí tím, 
že se snaží nadstandardním materiál-
ním zajištěním získat dítě zcela na svou 
stranu a dosáhnout zavržení druhého 
rodiče. Děti jsou často upláceny drahý-
mi hračkami, oblečením, elektronikou, 
sportovní výstrojí, zahraničními dovo-
lenými, vysokým kapesným, ale také 
třeba nadmírou sladkostí nebo tučných 
překořeněných jídel, téměř nulovými po-
žadavky na plnění domácích a školních 
povinností či neomezeným přístupem 
k internetu a počítačovým hrám. Uplá-
cející rodiče nezdravě zaměňují citové 
a vývojové potřeby svých dětí za ma-
teriální a nutno připomenout, že často 
přechodně nad druhým rodičem vítězí. 
Dítě pak pro materiální výhody může 
upřednostňovat pobyt pouze u jednoho 
rodiče. S ohledem na zdravý psychický 
vývoj dětí a zpřetrhané kontakty s dru-
hou rodičovskou stranou se však jedná 
o Pyrrhovo vítězství.

Při popouzení proti druhému rodiči 
je využívána nezralost, nesamostatnost 
a závislost dítěte na dospělé osobě. Ně-
kdy se také dítě nechá zlákat k nekalé 
alianci s jedním rodičem třeba proto, 
že chce dosáhnout opětovného stmele-
ní rodiny nebo naopak rodiče, který ze 
společné domácnosti odešel, potrestat za 
tento čin. 

Situace pomlouvaného rodiče je veli-
ce nelehká. Od svých bývalých partnerů 
a od svých dětí zažívají celou škálu kru-
tého chování. Pomlouvaní rodiče jsou 
však často jediní, kteří mohou při osob-
ním kontaktu s programovaným dítětem 
něco změnit.   

Při hrozícím zavržení a odcizení dává 
OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany 
dětí) rodičům dětí, které jsou manipulo-
vány druhým rodičem, např. tato dopo-
ručení:

tém – připojení kabel. TV, internet (1 x), 
úprava železničního nadjezdu – viadukt 
(1 x), oplotit pískoviště (2 x), omezit 
rychlost vozidel (2 x), nedostatek košů 
(2 x), více míst k posezení (2 x), kom-
pletní řešení přechodů (1 x), výstavba 
nových bytů (1 x), zvýšit počet příjez-
dových komunikací (1 x), málo služeb 

– bazén, hala (1 x), zateplení bytů (3 x), 
úprava podlah ve sklepích (1 x), vyma-
lování chodeb (1 x), plastová okna (2 x), 
úprava fasády (1 x), nové vchodové dve-
ře (1 x), zřízení a výměna starých poš-
tovních schránek (1 x), natření zábradlí 
+ stěn balkónů (2 x).

Sídliště Na Sídlišti
• 29 došlých dotazníků
Typ bydlení:
• vlastní či družstevní byt – 23 x
• nájemní byt – 6 x
Věková struktura:
• do 18 let – 85 obyv.
• 18-59 let – 151 obyv.
• 60-80 let – 52 obyv.
Požadavky: Více parkovacích míst 

(16 x), oprava chodníků (13 x), řeše-
ní psích exkrementů (7 x), více zeleně 
a lepší údržba (6 x), dětská hřiště a kout-
ky, pískoviště (3 x), oprava komunikací 
(4 x), více kontejnerů a zlepšení stavu 
(2 x), více odpadkových košů (2 x), vy-
hradit místo pro venčení psů (1 x), oplo-
cení popelnic (1 x), přemístění popelnic 
(1 x), lavičky na odpočinek (1 x), spor-
tovní areál (1 x), bazén (1 x), řešit veřejné 
osvětlení (1 x), zpomalovací pásy a záka-
zy vjezdu (1 x), úprava fasád (1 x).

Sídliště Sázavská
• 56 došlých dotazníků
Typ bydlení:
• vlastní či družstevní byt – 51 x
• nájemní byt – 4 x
• v podnájmu – 1 x
Věková struktura:
• do 18 let – 224 obyv.
• 18-59 let – 810 obyv.
• 60-80 let – 176 obyv.
Požadavky: Více parkovacích míst 

(24 x), dětská hřiště a koutky, písko-
viště (16 x), řešení psích exkrementů 
(11 x), více zeleně a lepší údržba (9 x), 
dodržování rychlosti (9 x), oprava chod-
níků (10 x), oprava komunikací (7 x), 
nedostatek kontejnerů a popelnic, úpra-
va přístřešků (8 x), odpočinková místa – 
lavičky (6 x), oprava přístupů k domům 
(6 x), více odpadkových košů – není kam 
vyhodit psí exkrementy (3 x), koupališ-
tě (3 x), bezbariérové přístupy + výtahy 

(3 x), upravit okolí bytovek – celkový 
vzhled (2 x), zrušení dětských hřišť (2 x), 
protipovodňová opatření (1 x), regene-
rační centrum (1 x), výměna oken (2 x), 
úprava fasád (2 x), oprava balkónů (1 x), 
zateplení domů (1 x).

Příště se budeme věnovat opatřením 
postupně realizovaným v jednotlivých 
sídlištích na základě výše popsaného 
programu regenerace.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

1)   Nikdy neukončujte dobrovolně kon-
takt s dítětem např. sdělením: „Po-
kud jsi se mnou nešťastný, připa-
dám ti špatný/á, nechoď sem. Přijď, 
až změníš svůj názor.“ Neoplácejte 
dětem odmítnutí tím, že nechcete vi-
dět ani vy je.

2)   Neztrácejte nervy, neodmítejte ag-
resivně kritiku proti vám tlumo-
čenou dětmi. Zapojte spíše děti do 
přemýšlení o tom, co od manipulu-
jícího rodiče slyšely. Učte je racio-
nálně uvažovat. 

3)   Poučováním a kázáním pouze zby-
tečně marníte společně strávený 
čas. 

4)   Významným spojencem bude váš 
smysl pro humor, ovšem ne na úkor 
dítěte. Zabývejte se příjemnými 
a nekonfliktními věcmi, chvalte 
děti i za drobné úspěchy, pomoc.

5)   Řekněte si o drobnou pomoc v do-
mácnosti apod. a zapojujte dítě do 
společných činností.

6)  Připomínejte si společně s dětmi 
hezké zážitky z minulosti (fotogra-
fie, vzpomínky na příjemné a vese-
lé události, oblíbené hračky a kníž-
ky z raného dětství). 

7)  Buďte přístupní kompromisům při 
řešení úpravy styku s dětmi, dojed-
návejte náhradní styky při nemoci, 
kontakt mimo styk stanovený sou-
dem pro účast na mimořádné ak-
tivitě, která je pro děti zajímavá 
a nelze ji přeložit, apod. Nenechte 
si ale pouze jednostranně diktovat 
podmínky kontaktu nebo předává-
ní dětí. Při nedohodě je nezbytné 
striktně dodržovat podmínky sty-
ku dle rozsudku soudu.

8)   Buďte společně s dětmi ve sty-
ku s jinými osobami, které se 
k vám před dětmi chovají pozitivně 
a s úctou.

9)   Neoplácejte dětem drobné útoky, ke 
kterým jsou zmanipulovány.

10)  Nepomlouvejte před dětmi ani jiný-
mi osobami druhého rodiče, oslo-
vujte jej přiměřeně, ne jako cizí 
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▶ osobu, pokud možno křestním jmé-
nem s tykáním, jako to bylo v době 
vašeho společného soužití. 

Pokud dítě může považovat oba svoje 
rodiče za hodnotné lidi, i když se roze-
šli, posiluje to jeho zdravé sebevědomí. 
Ti, kteří svým dětem zablokují přístup 
ke zdrojům lásky a podpory, zkompli-
kují jejich cestu k nalezení citové sta-
bility.

Ing. Věra Weingärtnerová 
vedoucí OSV

svědčí i rozzářené tvářičky a vzrušený 
hovor cestou domů, kdy opětovně proží-
valy uplynulé chvíle.   

Ráda bych touto formou poděkovala 
rodičům a učitelkám mateřských škol za 
vzornou přípravu předškoláků a prvňáč-
kům přeji hodně úspěchů. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru správního, školství 

a živnostenského

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Zápis do prvních tříd
Ve dnech 7. a 8. února proběhl na obou 

našich základních školách zápis prvňáč-
ků – událost, na kterou se děti poctivě 
připravovaly a těšily. Hravá forma zápisu 
děti pohltila, a tak dychtivě a odpovědně 
plnily zadávané úkoly, které prověřova-
ly jejich zdatnost, šikovnost a znalosti. 
Mnohým dětem se doba strávená plně-
ním úkolů zdála krátká a už teď se těší 
na prvního září. O jejich spokojenosti 

Odklady v r. 2012
Zapisované děti 

r. 2013
Odklady v r. 2013

Počet prvňáčků 
v září 2013

ZŠ Komenského 7 22 3 26
ZŠ Lánecká 6 36 0 42

Celkem 13 58 3 68

Čistá Vysočina 2013

Zapojte se do úklidu okolí silnic na 
Vysočině
V letošním roce se opět můžete zapo-

jit do jarního úklidu v Kraji Vysočina. 
Hlavní pozornost je určena okolí sil-
nic. V loňském roce se do akce zapo-
jilo 17 tisíc účastníků a bylo sesbíráno 
přes 90 tun odpadků. Akce proběhne 
v celém kraji a zapojují se do ní obce, 
neziskové organizace, školy i jednotliv-
ci. Čistá Vysočina probíhá v souvislosti 
s Mezinárodním dnem Země, kterým je 
22. duben.

Přihlásit se může každý prostřednic-
tvím elektronického formuláře na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina – www.
kr-vysocina.cz/cistavysocina, a to do 
15. března nebo je možno nahlásit se 
v odboru životního prostředí Městského 
úřadu ve Světlé n. S., telefon 569 496 644. 

Úklid bude probíhat od 12. 4. do 
22. 4. a účastníci obdrží zdarma pytle 
na odpadky (žluté na plasty a modré na 
ostatní komunální odpad). Odpad se ne-
chá v zavázaných pytlích vedle komuni-
kací, svoz odpadu od silnic I., II. a III. 
třídy mimo obec zajistí Krajská správa 
a údržba silnic Kraje Vysočina.

Bližší informace budou poskytnu-
ty v odboru regionálního rozvoje KrÚ 
Kraje Vysočina, telefon 564 602 534, 
564 602 538, e-mail hajkova.ivona@
kr-vysocina.cz, holy.p@kr-vysocina.cz  
a dále v odboru životního prostředí 
Městského úřadu ve Světlé n. S., telefon 
569 496 644. 

Děkujeme všem, kteří se k úklidu při-
pojí a pomohou zlepšit prostředí, ve kte-
rém všichni žijeme. 

Jitka Gögeová
úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Co přináší nový zákon o ochraně 
ovzduší?
Poslanecká sněmovna schválila nový 

zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb., který nabyl účinnosti od 1. září 
2012.

Cílem nového zákona o ochraně 
ovzduší je zajištění kvality vnějšího 
ovzduší na úrovni, která nepředstavuje 
zdravotní rizika. 

Nový zákon ruší stávající zákon 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a všechny jeho prováděcí právní před-
pisy.

 
Mezi nejvýznamnější změny patří:
1. Zrušení stávající kategorizace 

zdrojů znečišťování ovzduší – již ne-
budou malé, střední, velké a zvláště 
velké. Nově se budou zdroje definovat 
podle typu činnosti a velikosti, jako 
vyjmenované v příloze a nevyjmenova-
né, přičemž spalovací zdroje se budou 
zařazovat mezi vyjmenované a nevy-
jmenované nově podle příkonu, nikoliv 
výkonu. 

2. Změny v ohlašovací povinnosti – 
přechodná ustanovení (§ 41) upravují 
postup ohlašování souhrnné provozní 
evidence (SPE) a oznámení o poplatku 
za rok 2012. Za rok 2012 při ohlašová-
ní souhrnné provozní evidence a ozná-
mení o poplatku za rok 2012 je postup 

obdobný jako za rok 2011, ohlašovat je 
nutné do ISPOP (www.ispop.cz) – In-
tegrování systém plnění ohlašovacích 
povinností.

Výše poplatku za znečišťování za 
kalendářní rok 2012 se vypočítá podle 
§ 19 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší. 

Za rok 2013 a následující se bude po-
stup pro ohlašování SPE a oznámení 
o poplatku lišit od toho stávajícího (více 
v § 15 nového zákona). 

3. Poplatková agenda – za rok 2013 
(tedy v roce 2014) již nebudou obecní 
úřady ani obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností (ORP) vydávat žádná 
rozhodnutí o vyměření poplatků za 
znečišťování ovzduší - tato agenda 
bude plně v kompetenci krajského úřa-
du. Poplatníkem poplatku za znečišťo-
vání bude pouze provozovatel stacio-
nárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 
k tomuto zákonu. 

4. Zrušení většiny zpoplatněných 
znečišťujících látek – nový zákon pone-
chává pouze 4 zpoplatněné znečišťující 
látky (TZL, SO2, NOx a VOC) místo pů-
vodních dvaceti. 

5. Změny kompetencí orgánů státní 
správy – přesun kompetencí z obecních 
úřadů na obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností (ORP).
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6. Nové povinnosti provozovatelů sta-
cionárních zdrojů o jmenovitém tepel-
ném příkonu 300 kW a nižším:

• Ve spalovacím zdroji o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším 
je zakázáno spalovat hnědé uhlí 
energetické, lignit, uhelné kaly 
a proplástky.

• Podle nového zákona o ochraně 
ovzduší budou muset od roku 2022 
kotle na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu do 300 kW spl-
ňovat parametry 3. emisní třídy, od 
roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní 
třídy nebudou uváděny na trh. Zá-
kon vyžaduje provozovat kotle, kte-
ré plní stanovené emisní parametry. 
V principu tedy nemusí být nutná 
výměna celého kotle, ale například 
jeho dovybavení automatickým po-
davačem paliva, zvláštním automa-
tickým hořákem apod., které zajistí 
jeho úpravu na 3. emisní třídu. 

• Citováno z článku Nový zákon 
o ochraně ovzduší vstupuje v účin-
nost 1. září (dostupné na http://
www.mzp.cz/cz/news_120831_
ochrana_ovzdusi).

• Provádět jednou za dva kalendář-
ní roky prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby kontrolu technic-
kého stavu a provozu spalovacího 
zdroje na pevná paliva o jmeno-
vitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní sousta-
vu ústředního vytápění, provozo-
vatel je povinen zajistit provedení 
první kontroly nejpozději do 31. 12. 
2016. 

  Upozornění: Nejedná se o kontro-
lu a čistění spalinových cest, kte-
ré jsou stanovené v nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu ko-
mínu, kouřovodů a spotřebičů pa-
liv, které je oprávněná provádět 
odborně způsobila osoba, která je 
držitelem živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví.

7. Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že
a)  v rozporu se zákonem o ochraně 

ovzduší spálí v otevřeném ohništi 
jiné materiály než suché rostlinné 
materiály neznečištěné chemický-
mi látkami,

b)  jako provozovatel stacionárního 
zdroje neuvede do provozu nebo 
neprovozuje stacionární zdroj 

a činnosti nebo technologie sou-
visející s provozem nebo zajiště-
ním provozu stacionárního zdroje, 
které mají vliv na úroveň znečiš-
tění v souladu s podmínkami pro 
provoz tohoto stacionárního zdro-
je stanovenými zákonem, jeho pro-
váděcími právními předpisy a vý-
robcem podle zákona o ochraně 
ovzduší,

c)  jako provozovatel stacionárního 
zdroje nedodržuje přípustnou tma-
vost kouře podle zákona o ochraně 
ovzduší,

d)  jako provozovatel stacionární-
ho zdroje v rozporu se zákonem 
o ochraně ovzduší spaluje ve sta-
cionárním zdroji paliva neurčená 
výrobcem stacionárního zdroje,

e)  jako provozovatel stacionárního 
zdroje nepředloží příslušnému or-
gánu ochrany ovzduší na vyžádání 
informace podle zákona o ochraně 
ovzduší,

f)  jako provozovatel stacionárního 
zdroje v rozporu se zákonem spa-
luje ve spalovacím stacionárním 
zdroji o jmenovitém tepelném pří-
konu 300 kW a nižším hnědé uhlí 
energetické, lignit, uhelné kaly 
nebo proplástky,

g)  jako provozovatel stacionární-
ho zdroje v rozporu se zákonem 
o ochraně ovzduší provozuje staci-
onární zdroj nesplňující požadav-
ky podle přílohy č. 11 k tomuto zá-
konu, nebo

h)  jako provozovatel stacionární-
ho zdroje v rozporu se zákonem 
o ochraně ovzduší neprovede jed-
nou za dva kalendářní roky pro-
střednictvím odborně způsobilé 
osoby kontrolu technického stavu 
a provozu tohoto spalovacího sta-
cionárního zdroje nebo nepředloží 
na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností potvrzení 
o provedení této kontroly.

Za přestupek lze uložit pokutu do
a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek po-

dle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) 
nebo g),

b)  20 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. e) nebo h).

8. Správní delikty právnických a pod-
nikajících fyzických osob, jsou-li spá-
chány v souvislosti s provozem vyjme-
novaných i nevyjmenovaných zdrojů 
znečišťování ovzduší v příloze č. 2 záko-
na o ochraně ovzduší, projednává Česká 

inspekce životního prostředí, (s výjim-
kou těch, které projednává celní úřad 
a Česká obchodní inspekce).

9. Krajský úřad vydává
a)  stanovisko k územnímu plánu a re-

gulačnímu plánu obce v průběhu 
jeho pořizování,

b)  závazné stanovisko k umístění 
stacionárního zdroje uvedeného 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu k ří-
zením podle jiného právního před-
pisu,

c)  závazné stanovisko ke stavbě 
a změně stavby stacionárního 
zdroje uvedeného v příloze č. 2 
k tomuto zákonu k řízením podle 
jiného právního předpisu,

d)  povolení provozu stacionárního 
zdroje uvedeného v příloze č. 2 
k tomuto zákonu.

10. Obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností (ORP) budou, mimo jiné, nově:

• vydávat závazná stanoviska 
k územnímu a stavebnímu říze-
ní a k řízení o vydání kolaudač-
ního souhlasu z hlediska ochrany 
ovzduší u stacionárních zdrojů ne-
uvedených v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, 

• ukládat nápravná opatření u fyzic-
kých osob neplnících povinnosti 
stanovené zákonem;

• projednávat přestupky fyzických 
osob (za celý správní obvod ORP),

• budou mít v kompetenci projed-
návání některých správních delik-
tů právnických osob a fyzických 
osob podnikajících (i Česká in-
spekce životního prostředí),

• kontrolovat dodržování povinnos-
tí dle zákona u všech zdrojů nevy-
jmenovaných v příloze zákona. 

11. Obecní úřad může vydat své vyjá-
dření k řízení krajského úřadu pro vy-
dání závazného stanovisko k umístění 
stacionárního zdroje uvedeného v pří-
loze č. 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne 
doručení podkladů ve věci, pokud se 
s krajským úřadem nedohodne jinak.

 
Upozornění: V textu výše je uvedeno 

pouze několik změn. Nový zákon při-
náší spoustu nových pravidel a povin-
ností. Úplné znění tohoto zákona si mů-
žete přečíst na internetových stránkách 
MŽP (www.mzp.cz). 

Ing. Daniela Válová
úředník OŽP
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

hodnutí o změně vlivu užívání stav-
by na území

 a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 
byty nebo ke stavbě pro rodinnou 
rekreaci 1000 Kč

 b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 
byty  5000 Kč

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou 
funkci ke stavbě uvedené v písme-
nech a) nebo b) s výjimkou stavby 
garáže 500 Kč

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stá-
ními nebo řadových garáží 1000 Kč 
a 500 Kč za čtvrté a každé další stá-
ní, nejvýše 5000 Kč

 e) ke stavbám, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení s výjim-
kou staveb veřejné technické infra-
struktury, nebo ke stavbám, které 
vyžadují ohlášení a nejsou uvedené 
v písmenu a) nebo b) 1000 Kč

 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) 
až e) (např. penziony) 20 000 Kč

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla 
určeného pro čištění odpadních vod 
do kapacity 50 ekvivalentních oby-
vatel 300 Kč

 h) ke stavbám vodních děl neuvede-
ných v písmenu g) 3000 Kč

2.  Vydání rozhodnutí o změně využití 
území:

 a) do výměry 5 000 m2 včetně 1000 Kč
 b) nad výměru 5 000 m2 3000 Kč
3.   Vydání rozhodnutí o dělení nebo 

scelování pozemků 1000 Kč
4.   Vydání rozhodnutí o ochranném 

pásmu 2 000 Kč
5.   Vydání rozhodnutí o povolení vý-

jimky z obecných požadavků na vy-
užívání území 5000 Kč

Povolování staveb 
1.   Vydání stavebního povolení
 a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 

byty nebo ke stavbě pro rodinnou 
rekreaci 5000 Kč

 b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 
byty 10 000 Kč

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou 
funkci ke stavbě uvedené v písme-
nech a) nebo b) s výjimkou stavby 
garáže 500 Kč

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stá-
ními nebo řadových garáží 1000 Kč 
a 500 Kč za čtvrté a každé další stá-
ní, nejvýše 5000 Kč

 e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o kte-
ré stavební úřad rozhodl usnesením, 

že ohlášený stavební záměr projed-
ná ve stavebním řízení 1000 Kč

 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) 
až e) 10 000 Kč

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla 
určeného pro čištění odpadních vod 
do kapacity 50 ekvivalentních oby-
vatel 300 Kč

 h) ke stavbám vodních děl neuvede-
ných v písmenu g) 3000 Kč

2.  Vydání rozhodnutí o prodlouže-
ní platnosti stavebního povolení 
1000 Kč

3.  Vydání souhlasu s ohlášenou stav-
bou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona 1000 Kč

4.  Vydání souhlasu s ohlášeným sta-
vebním záměrem neuvedeným 
v bodě 3) 500 Kč

5.  Vydání rozhodnutí o povolení změ-
ny stavby před jejím dokončením 
1000 Kč

6.  Vydání souhlasu se změnou stavby 
před jejím dokončením 500 Kč

7.  Vydání rozhodnutí o povolení užívá-
ní stavby 1000 Kč

8.  Vydání rozhodnutí o povolení před-
časného užívání stavby 1000 Kč

9.  Vydání rozhodnutí o povolení zku-
šebního provozu 1000 Kč

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny 
v užívání stavby 1000 Kč

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání 
stavby 500 Kč

12. Vydání rozhodnutí o povolení od-
stranění stavby 500 Kč

13. Vydání souhlasu s odstraněním 
stavby 500 Kč

14. Vydání  rozhodnutí o povolení výjim-
ky z obecných technických požadav-
ků na stavby  nebo z obecných tech-
nických požadavků na bezbariérové 
užívání staveb 5000 Kč

15. Ověření dokumentace skutečného pro-
vedení stavby nebo ověření zjedno-
dušené dokumentace skutečného 
provedení stavby (pasportu) 500 Kč

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání sta-

vebního povolení ke změně stavby pro by-
dlení z důvodu ztíženého užívání této stav-
by občanovi se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením, kterému byly přiznány mimo-
řádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stav-
bě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Uctění památky obětí 
holocaustu

Před poslední lednovou nedělí mís-
tostarostka Lenka Arnotová a tajemník 
městského úřadu Jiří Moučka uctili pa-
mátku obětí holocaustu. Mezinárodní den 
památky obětí holocaustu byl vyhlášen 
v roce 2005 Valným shromážděním OSN 
pro připomenutí utrpení několika miliónů 
nevinných obětí. Většina jich byla poté, 
co jim byly v koncentračních táborech 
zabaveny veškeré osobní věci a oblečení, 
popravena v plynových komorách a další 
zemřely při hrůzných nacistických experi-
mentech nebo nucených pracích. Ze Světlé 
n. S. bylo v červnu roku 1942 odvlečeno 
56 občanů židovské národnosti, kteří se již 
nikdy nevrátili.

Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, 
jelikož toho dne roku 1945 byl Rudou ar-
mádou osvobozen nacistický koncentrační 
a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. 

-jv-
Foto: Zdeněk Novák

Novela stavebního zákona III – 
poplatky
V třetí části příspěvku navazujeme 

na předchozí informace o tak zvané 
velké novele stavebního zákona platné 
od 1. 1. 2013. Dnes se budeme zabývat 
změnami ve správních poplatcích za 
vydání správních rozhodnutí stavební-
ho úřadu. Ty vycházejí z novely zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Pro stavebníky je důležitá především 
změna sazeb při stavebním a územním 
řízení. 

Zde uvádíme výběr nových sazeb 
u nejčastěji prováděných úkonů.

 
Umístění staveb - územní rozhodnutí, 
územní souhlas.

1.   Vydání rozhodnutí o umístění stav-
by nebo zařízení anebo vydání roz-
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Z odboru dopravy

Bezpečnostní akce
Dne 18. ledna jsem měla možnost zú-

častnit se bezpečnostní akce na Základ-
ní škole Komenského ve Světlé n. S., kte-
rou pořádala  táborská Vojenská policie 
ve spolupráci s krajským koordinátorem 

BESIP Kraje Vysočina panem Milanem 
Stejskalem pro žáky 8. a 9. tříd. Jednalo 
se o velice zajímavou přednášku o dro-
gách a jejich účincích, právních násled-
cích při jejich nelegální výrobě, distri-
buci nebo jejich přechovávání. Myslím, 
že mnohé z účastníků překvapily tresty, 
které mohou být uloženy a to nejenom 
za samotnou výrobu, přechovávání 
a distribuci drog, ale i za to, že něko-

Šetření Životní podmínky 2013

Rady a informace o šetření Českého 
statistického úřadu

V době od soboty 23. února do neděle 
12. května se uskuteční celorepubliko-
vé šetření s názvem Životní podmínky 
2013 organizované Českým statistic-
kým úřadem. Jedná se o výběrové šet-
ření o životních podmínkách českých 
domácností. Proběhne ve více než de-
seti tisících domácnostech na území 
celé České republiky. V Kraji Vysočina 
bude v rámci šetření navštíveno 509 do-
mácností. Smyslem tohoto zjišťování je 
zejména získávat dlouhodobě srovnatel-
né údaje o sociální a ekonomické situaci. 

Na Havlíčkobrodsku se šetření Životní 
podmínky 2013 uskuteční v těchto měs-
tech a obcích: 

Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, He-
rálec, Krátká Ves, Květinov, Ledeč n. S., 
Pohled, Přibyslav, Světlá n. S. a Úsobí.

Šetření se uskuteční dvěma způsoby. 
Část domácností bude navštívena tazate-
li, kteří údaje budou zapisovat do dotaz-
níků, ve druhé části domácností budou 
údaje zapisovány přímo do elektronické-
ho dotazníku.

Příslušné formuláře přinesou osobně 
občanům přímo do jejich domovů spe-
ciálně vyškolení tazatelé.  Pracovníci 
zapojení do šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pově-
řením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření 
Životní podmínky 2013, nebo průkazem 
zaměstnance Českého statistického úřa-
du. Pokud budou mít občané jakékoli 
pochybnosti, mohou si informace ověřit 
u pověřeného pracovníka Českého stati-
stického úřadu na telefonním čísle 568 
840 176 nebo 731 622 004.

V minulosti zaznamenali policisté již 
řadu případů, kdy se pachatelé podvod-
ně vydávali za pracovníky různých or-
ganizací, úřadů či služeb nebo zástupce 
pořádaných akcí a okradli zejména seni-
ory. Šetření Životní podmínky 2013 by 
tak mohli využít pachatelé k páchání 
protiprávního jednání zejména tím, že 
se budou podvodně vydávat za tazatele 
provádějící dané šetření. Chtěli bychom 
proto varovat zejména starší občany. 
V žádném případě není nutné tazatele, 
který dotazník přinese, zvát do bytu. 

Pachatelé, kteří se při páchání trest-
né činnosti zaměřují na seniory, se pod 

různými záminkami snaží dostat do 
jejich domovů, kde poté v nestřeženém 
okamžiku místnosti prohledají a odcizí 
i desetitisícové částky. Jedná se o muže 
či ženy působící elegantním dojmem 
s příjemným vystupováním, které nijak 
nebudí dojem, že se jedná o podvodníka. 
Ve vymýšlení lží jsou pachatelé velmi 
vynalézaví a využívají jakékoli možnos-
ti přesvědčit osobu, aby je do domu pus-
tila. Šetření Českého statistického úřadu 
by mohlo být pro pachatele záminkou, 
jak seniora přesvědčit, aby ho do domu 
pozval. Proto by chtěli policisté zejmé-
na starší občany vyzvat k obezřetnosti. 
V případě příchodu člověka, který vystu-
puje jako pracovník různých organizací, 
úřadů či služeb, by si měli nechat před-
ložit průkaz nebo zavolat na úřad nebo 
instituci, na kterou se osoba odvolává. 
Po dobu ověřování údajů je nutné, aby 
neznámá osoba zůstala v každém pří-
padě před bytem a nedostala se do jeho 
vnitřních prostor. Předloženému průka-
zu je nutné věnovat patřičnou pozornost, 

zda se skutečně jedná o speciální průkaz 
a není to ze strany neznámé osoby jen 
nějaká náhodně vybraná kartička. 

Dále je nutné zmínit, aby lidé neplati-
li v souvislosti s prováděným šetřením 
žádné finanční částky. Mohli by se totiž 
objevit i podvodníci, kteří budou poža-
dovat v souvislosti s předáním dotazníků 
vyplacení finanční hotovosti nebo blíže 
nespecifikovaného poplatku.

Nejdůležitějším a nejúčinnějším opat-
řením ale je, v žádném případě neznámé 
osoby nezvat do svých domovů.

Více informací o šetření Životní pod-
mínky 2013 lze nalézt na níže uvedeném 
odkazu:

http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/
vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_
podminek_domacnosti_eu_silc

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek,  
koordinátor prevence

mu zprostředkujete jejich nákup. Tato 
přednáška byla velice zajímavá a nelze 
nevyzvednout především profesionální 
přístup přednášejících, kteří dokázali 
svým výkladem žáky nejen zaujmout, 
ale dát jim i prostor pro vlastní dotazy 
a připomínky.

Zkrátka nepřišli ani žáci 1. a 2. tříd 
této školy. Pro ně byla připravena ná-
zorná ukázka práce psovodů u Vojenské 
policie. Děti se od zkušených příslušní-
ků policie dozvěděly, jaká je jejich náplň 
práce, co všechno jsou psi schopni najít 
a poté dostaly velice užitečné rady, jako 
např. jak se chovat při setkání s cizím 
psem, kdy mohou či naopak nesmějí psa 
pohladit, jak poznají, že jejich pejska 
něco bolí apod. Největší radost však děti 
měly z toho, když psovodi psy přivedli 
a předvedli ukázku z jejich výcviku.

Psovod dětem nejdříve vysvětlil, jak 
se pes chová, když objeví to, co hledá 
a jak se od nálezu nesmí vzdálit, dokud 
nedostane od svého psovoda pokyn. Za 
každý takto splněný úkol dostane pak 
odměnu – malý pamlsek či hračku. Pak 
už došlo na názornou ukázku. Z tváří 
dětí bylo vidět veliké napětí, když 
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Z činnosti městské policie

Městská policie za měsíc leden 2013 
řešila celkem 61 přestupků. Z tohoto 
počtu bylo na místě řešeno v blokovém 
řízení 60 přestupků, jeden byl ozná-
men správnímu orgánu k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme osm písemností 
na žádost ostatních orgánů. Rychlost 
jsme měřili jedenkrát. Byly provedeny 
tři kontroly, zda není podáván alkohol 
osobám mladším osmnácti let, s nega-
tivním výsledkem. Provedli jsme od-
chyt 11 psů, ti byli následně předáni 
svým majitelům. V odchytovém zaříze-
ní máme k 31. 1. jednoho pejska, který 
čeká na nového pána. Touto cestou bych 
chtěl upozornit zájemce o psy, že si mo-
hou zvířata po domluvě s městskou po-
licií prohlédnout v odchytovém zaříze-
ní a případně si nového pejska zadarmo 
převzít. Jejich fotografie jsou umístěny 
na http://www.svetlans.cz/odchytove-

-zarizeni/ds-1032.
Dne 4. ledna jsme společně s od-

bornou firmou provedli likvidaci au-

sledovaly, jak pes hledá schovaný 
vzorek výbušniny. To samé se opako-
valo i při hledání drog. Děti byly velice 
nadšené a občas chtěly pejskovi i „napo-
vídat“, kde je předmět schovaný. Když 
byly úkoly splněny, vše bylo nalezeno, 
rozdány všechny pamlsky a hračky, 
tak si děti mohly psy pod dohledem 
psovodů pohladit. Toto bylo pro děti to 
nejkrásnější možné ukončení této akce 
a některé děti měly i slzičky v očích, 
a pokud by mohly, tak by si pejsky urči-
tě chtěly vzít domů.

Nezbude nám, než doufat, že tato akce 
přinesla dětem nejen ukázku práce Vo-
jenské policie, ale i dostatek informací 
o drogách a jejich užívání, případně 
jejich distribuci i výrobě a následných 
trestech, které budou děti celým jejich 
životem provázet a přispívat tak k je-
jich prevenci v užívání drog.

Za tuto velice zdařilou akci patří vel-
ký dík především příslušníkům Vojen-
ské policie v Táboře, kteří si při svém 
vytížení našli chvilku a seznámili zdejší 
žáky se svojí prací. Dále je třeba veli-
ce poděkovat ředitelce ZŠ Komenské-
ho PhDr. Janě Myslivcové za perfektní 
organizaci, poskytnutí školních prostor 
a za ukázněnost jejích žáků.

Markéta Tichá
referent OD

tovraku v místní části Lipnička. Dne 
12. ledna strážníci kontrolovali řidiče 
vozidla, o němž věděli, že má soudem 
vyslovený zákaz řízení motorových vo-
zidel. Na místo byla následně přivolána 
Policie ČR a celá záležitost jí byla pře-
dána. Dne 18. ledna v nočních hodinách 
bylo přijato tel. oznámení o narušení 
veřejného pořádku na plese, který byl 
pořádán ve Světlé nad Sázavou. Po pří-
jezdu na místo byly použity donucovací 
prostředky a následně byly ve spoluprá-
ci s Policií ČR dvě osoby převezeny do 
PZS Jihlava. Dne 29. ledna ve večer-
ních hodinách v ulici Sázavská strážní-
ci řešili případ muže, který konzumoval 
alkohol v místech, kde je to vyhláškou 
města zakázáno. Ten odmítl prokázat 
svoji totožnost, proto byl předveden na 
OO PČR Světlá n. S. k jejímu zjištění. 
Poté mu byla v blokovém řízení vymě-
řena pokuta. 

Zdeněk Novák
velitel MP

Kriminalita na Světelsku
tel vnikl na oplocený pozemek rekreač-
ního objektu, násilně překonal vstupní 
dveře chalupy a přilehlé stodoly, kde 
odcizil starožitné nástěnné kyvadlové 
hodiny, hudební nástroj, travní sekačku, 
křovinořez, řetězovou motorovou pilu 
a další věci. Poškozený si v tomto přípa-
dě vyčíslil škodu na částku 100 000 Kč, 
policie současně vyžaduje odborná vy-
jádření k jednotlivým odcizeným věcem. 

Dne 5. 2. 2013 ve Světlé n. S., ul. Nová 
čtvrť, poškodil neznámý pachatel zde za-
parkované motorové vozidlo Mitsubishi 
Outlander tím způsobem, že obě boční 
strany vozidla poškrábal nepravidelný-
mi rýhami a promáčkl v těchto místech 
plech vozidla, čímž způsobil poškozené-
mu škodu ve výši 45 000 Kč. Byla přijata 
oznámení, týkající se podezření z pod-
vodného jednání při sjednání telefonic-
kých půjček, na které oznamovatelé re-
agují prostřednictvím inzertních novin. 
Telefonní hovor související s poskytnu-
tím půjčky je však zpoplatněn finanční 
částkou 95 Kč/min. a zájemci o takovou 
půjčku ve finále uhradí operátorovi tele-
fonních služeb vysoké finanční částky. 

Zdejší součástí policie byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro trestný čin 
krádeže, kterého se dopustil neznámý 
pachatel tím, že od 1. 12. 2012 do 11. 2. 
2013 v katastru obce Malčín, v místech 

„U Vysílače“ pokácel 26 m3 smrkového 
dřeva, dále duby a modříny, kdy celkem 
odcizil nejméně 36 m3 této kulatiny. Še-
třením bylo zjištěno, že na místě činu se 
nacházel traktor zn. Zetor 7745 s připo-
jeným valníkem 7 t, oboje červené barvy. 
I v tomto případě žádáme naše občany 
o pomoc při řešení tohoto případu a sdě-
lení jakýchkoli informací, souvisejících 
s touto trestnou činností.

npor. Bc. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR Světlá n. S.

policejní stanice Ledeč n. S.

Vážení spoluobčané, 
rovněž tento měsíc Vás budeme infor-

movat o kriminalitě v obvodu našeho 
oddělení, spáchané za poslední měsíc. 
Policisté ve Světlé n. S. zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spá-
chání přečinu krádeže. 

Pachatel se dne 21. 1. 2013 vloupal do 
Mateřské školky v ul. Lánecká ve Světlé 
n. S., kde vypáčil okno v přízemí chod-
by, vstoupil do šatny budovy, kde rozbil 
skleněnou výplň dveří třídy, kterou pro-
hledal, a odcizil zde finanční hotovost ve 
výši 160 Kč. 

Od července 2012 do 26. 1. 2013 se 
dosud neznámý pachatel vloupal do bý-
valé provozovny řeznictví ve Světlé n. S., 
ul. Nádražní a odcizil zde železný šrot, 
hliníkový žebřík a další věci v celkové 
hodnotě 10 000 Kč. Policisté přijali dvě 
oznámení, týkající se neplnění vyživo-
vací povinnosti, přičemž v prvém přípa-
dě činí dlužné výživné otce na nezletilé 
děti ve výši 22 000 Kč a v druhém přípa-
dě 46 000 Kč. 

V přesně neustanovené době nejméně 
od 9. 11. 2012 do 1. 2. 2013 v Lipnici 
n. S., v části tzv. Blatov, neznámý pacha-

Město Světlá nad Sázavou  
si  Vás dovoluje pozvat na tradiční 

Josefské trhy
Uskuteční se v sobotu 16. března 

od 7 do 12 hod. 
Po celou dobu trvání trhů bude 
náměstí pro dopravu uzavřeno. 

Těšíme se na Vaši účast.
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Paní Zelenková vzpomínala na některé 
obyvatele Světlé, svěřila se, že ráda po-
slouchá rádio Prahu 2 a sleduje i televi-
zi, nejraději pořady o zvířatech. Spát jde 
někdy v osm večer, ale když je v televizi 
něco zajímavého, tak si večer klidně pro-
dlouží. Bylo zajímavé poslouchat někte-
ré její příhody z dětství, v tom potvrdi-
la, jakou má ještě paměť, se zájmem se 
svých hostů vyptávala na současné dění 

ve městě. Jak sama přiznala, nějakými 
nemocemi netrpí. „Maminka byla napo-
sledy v nemocnici, když jí bylo 99 let,“ do-
dal syn Karel, s kterým žije oslavenkyně 
ve společné domácnosti. „To jí operovali 
šedý zákal a všichni tam z ní byli paf, když 
viděli, jak to vzhledem k věku vše snáší,“.

Text a foto: jív

103. narozeniny

Ve středu 6. února oslavila své 
103. narozeniny nejstarší občanka Svět-
lé n. S. paní Marie Zelenková. V den 
jejích narozenin jí přišli domů pobla-
hopřát zástupci města místostarostka 
Lenka Arnotová s tajemníkem měst-
ského úřadu Jiřím Moučkou. Oslaven-
kyně překvapila gratulanty již na první 
pohled vynikající kondicí a především 
dobrou náladou. 

„To jsem ráda, že jste přišli, vždyť 
jsem se na vás tolik těšila,“ byla její 
slova na uvítanou. Vůbec se při gra-
tulacích nevyhýbala přípitku, dala si 
malou slivovičku a ochutnala i dort, 
který jí hosté přinesli. „V jídle nejsem 
vybíravá, sním vše, co Kája uvaří, po 
obědě i večeři si dám často skleničku 
desítky piva,“ odpověděla na dotaz, co 
ráda jí. 

Ulice Nové město 
dům čp. 158
První zmínka o domě je z roku 1821 

a týká se služebnosti bydlení Janu Práš-
kovi a jeho nejmenované manželce (oba 
zemřeli v roce 1901). Po roce 1838 je jako 
majitelka uváděna Barbora Prášková, od 
roku 1881 Jan a Anna Práškovi, od roku 
1886 Jan Prášek, 1896 Josef Prášek, 1901 
Jakub a Anna Plotovi.

Ze dne 19. dubna 1912 pochází pro-
tokol sepsaný na městském úřadu na 
základě předchozího komisionelní-
ho šetření stížností Marie Dvořákové 
z čp. 230:

„/…/ Druhá stížnost týká se otevřené stu-
dánky, která se nalézá za budovou čp. 158 
na dvorku k témuž číslu náležejícím. Maji-
tel domku čp. 158 zakázal a i zabránil oby-
vatelům domku čp. 230 a i ostatním obča-
nům spolumezujícím bráti vody ze svrchu 
uvedené studánky.

Místní komise vyšetřila a seznala na 
základě pamětníků pp. Jana Práška a Jo-
sefa Vítka, že studna tato, resp. otevřená 
studánka, se nalézá na obecním majetku 
a že obec studnu tuto od nepamětných dob 
na vlastní náklad opravovati dala a taktéž 
v pořádku udržuje a že povolila každému 
občanu ve Světlé usídlenému dobrovolně 

bez veškerých náhrad ze studně této vodu 
bráti. Na důkaz pravdy, že o tomto zástoji 
již jednou jednáno bylo, sepsáno bylo dne 
6. srpna 1899 prohlášení, kterým podepsa-
ný obecní úřad prohlašuje, že při domě čp. 
158 ve Světlé n. S. studně na obecním place 
jest majetek obecní, kterou studni obec od 
nepamětných časů sama opravuje a v po-
řádku udržuje a jest a bylo vždy volno 
každému občanu vodu ze studně oné brát, 
a jeden rok byla voda v oné studni pouze 
a z celého města se tam pro vodu chodilo. 
Co člen obecního zastupitelstva jest pan 
Josef Vítek ustanoven při studni oné po-
řádek udržovat. Na základě výpovědi 



Světelský zpravodaj březen 2013 strana 14

▶ pánů pamětníků a doloženého přípisu, 
který panu Josefu Vítkovi zpět vrácen byl, 
jest povinen majitel domku čp. 158 nadále 
pro věčné časy všem sousedům a občanům 
města Světlé n. S. nechati nadále v každé 
době vodu z obecní studánky bráti bez 
veškeré náhrady a nesmí překážeti nikomu, 
aby skutečně tuto vodu k jakýmkoliv po-
třebám sobě bral. Právo toho vlastnictví 
pro veřejnost sobě obec Světlá vyhražuje 
a trvá na právech, které od dob nepamět-
ných obci náleží. Kdyby majitel domku čp. 
158 ve Světlé proti výnosu městské rady 
jednal, bude proti němu nastoupeno práv-
ní řízení.“

O týden později obdržel Jakub Plot pí-
semné upozornění Městského úřadu ve 
Světlé n. S., v němž starosta Červenka 
píše: 

„Jelikož dochází stížnosti občanů z No-
vého města, že zúmyslně zakalujete vodu 
v obecní studánce za domkem Vaším se 
nalézající tak, aby voda upotřebena býti 
nemohla, upozorňujeme Vás na protizá-
konné počínání a s tím, že v případě opa-
kování svévolného znečišťování obecní 
studny učiníme na Vás trestní oznámení 
pro přestupek par. 398 trest. zákona.“

Od roku 1916 byl majitelem domku 
Antonín Srb. Podle voličského seznamu 
z roku 1921 v domku bydleli: obuvník 
Antonín Srb (*1877) s manželkou Annou 
(*1877) a krejčí Antonín Srb (*1895).

V roce 1935 se majitelem stal Rudolf Srb, 
o rok později Karel a Marie Mikulášovi. 
Karel Mikuláš žádal o povolení „…zbořiti 
starý chlévek a dřevník a zříditi dřevník 
a záchod se žumpou…“ a „…v obytném 
domku provésti různé zlepšovací úpravy.“ 
V protokolu sepsaném po předchozím šet-
ření se mj. píše: „Jelikož stavební parcela 
od čp. 158 nachází se v projektované ulici, 
možno povolení ku stavbě dřevníků vydati 
jen s podmínkou, že tato stavba bude jako 
provisorium a musí býti v případě potřeby 
ihned odstraněna  bez jakýchkoliv náhrad 
ze strany obce.“

V roce 1955 byla majitelkou domku 
Marie Mikulášová. V dokladu ze dne 
27. března 1961 Bedřich Kubíček ze sta-
vebního úřadu MěstNV Světlá n. S. mj. 
píše: „Domek byl rekonstruován, zdivo 
smíšené, krytina eternit. Od roku 1937 je 
špatně udržován.“

Na základě kupní smlouvy ze dne 
8. dubna 1961 se majitelkou domku stala 
Emilie Šoulová, která v roce 1965 přikou-
pila od majitelů domku čp. 128 v Dolní 
ulici Zbyňka Doležela a Jiřiny Vermouz-
kové dva díly pozemku na rozšíření dvora 
a zahrady u svého domku.

Od roku 1977 patřila polovina domku 
Zdeňku Šoulovi (*1933) z Ledče n. S. a po-
lovina Marii Doležalové (*1934) z Prahy, 
dceři Emilie Šoulové. Ta zemřela v roce 
1986 a domek byl od její smrti neobývaný. 
V květnu 1989 zaslala Marie Doležalová 
písemný dotaz odboru výstavby MěstNV 
ve Světlé n. S.:

„Městský národní výbor se rozhodl do-
mek odkoupit za odhadní cenu 57 400 Kč. 
Od té doby uplynuly již tři roky a nic se 

v této věci neřeší. Je tedy reálný před-
poklad, že MěstNV od svého původního 
záměru ustoupil. V tomto případě bych 
tento rodinný domek prodala vážnému 
zájemci. Ten má však požadavek oka-
mžité koupě vzhledem k době, kdy byl 
domek naposledy obýván. Žádám o sdě-
lení, zda tento domek v nejbližší době 

odkoupíte. Jestliže nikoliv, tak o souhlas 
k odprodeji.“

Vedoucí odboru výstavby MěstNV ve 
Světlé n. S. Bedřich Kubíček v odpovědi 
píše:

„Váš rodinný domek stojí v území řeše-
ném územním plánem zóny pro zástavbu 
bytovými domy včetně občanské a technic-
ké vybavenosti. Zástavba byla rozdělena 
do dvou etap, první etapa bude zahájena 
v roce 1991 a ukončena v roce 1995. Po-

tom bude realizována druhá etapa na úze-
mí, kde stojí i Váš rodinný domek. K jeho 
odkoupení dojde nejpozději rok před zahá-
jením výstavby. Připomínáme, že výše uve-
dené skutečnosti Vám nezabraňují rodinný 
domek prodat, ani v souladu s par. 86 vyhl. 
č. 50/76 Sb. udržovat v dobrém stavebním 
stavu.“   -jv-

Výřez z mapy Františka J. Hradeckého z roku 1847

V Čechách
• před 620 lety 20. března 1393 byl na 

příkaz Václava IV. utopen ve Vltavě 
Jan z Pomuku, který byl později kano-
nizován a stal se oblíbeným českým 
světcem;

• před 70 lety 8. března 1943 1. čs. samo-
statný polní prapor v SSSR svedl u So-
kolova svůj první boj s německým voj-
skem.

Ve světě vědy a techniky
• před 410 lety v roce 1603 sestrojil Ga-

lileo Galilei první primitivní teploměr 
s trubicí naplněnou barevnou vodou;

• před 110 lety v roce 1903 byla udělena 
Nobelova cena za fyziku H. A. Becque-

relovi, P. Curieovi a M. Curie-Sklo-
dowské za objevení přirozené radioak-
tivity.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 240 lety v roce 1773 se ve „vizi-

tační zprávě“ biskupa Jana Leopolda 
Haye píše, že „škola ve Světlé jest ve-
lice dobrého zařízení a kdyby se chu-
dým dětem této krajiny předepsané 
školní knihy zdarma opatřiti mohly, 
že byla by pilněji a s větším prospě-
chem navštěvována“;

• před 180 lety v roce 1833 světelské 
panství společně s obcemi vybudo-
valo silnici do Habrů.

Josef Böhm

Stalo se
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Karnevalové veselí s Rolničkou

V sobotu 9. února ožil taneční sál ve 
Světlé n. S. smíchem, živou hudbou 
a tancem. Konal se již tradiční karneval 
pořádaný místním Mateřským centrem 
Rolnička. Smíchu a veselí bylo oprav-
du mnoho, protože na karneval přišlo 
162 dětí v maskách a tancovaly v rytmu 
kapely Trend. A masky to byly opravdu 
různorodé, obdivovat jsme mohli pirá-
ty, princezny, baletky, kuchaře, lékaře, 
nebo dokonce i lusk hrášku a mnoho 
dalších. Bylo těžké mezi tolika maska-
mi vybrat tu nejkrásnější, a tak dostaly 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
www.hb.charita.cz

Program na březen: provázet nás bude 
písnička Přišlo jaro do vsi

Pondělí a pátek: 8:30 – 11 hod.: 
„Klokánek“ – Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte

„Za oponou“ – Rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů (př. maňásci)

„Chobotnice“ – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie

 16:00 – 17:00 hod:
Hodina pro předškoláky

Úterý:  19:00 hod. 
Večerní workshop – diskusní skupina 
rodičů 

Středa: 8:30 – 11 hod. 
„Klokánek“ – Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi pro všestranný pohybový 
rozvoj dítěte

„Za oponou“ – Rozvoj komunikace 
mezi rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů (př. maňásci)

„Otloukánek“ – První přirozené interakce 
ve skupině vrstevníků

Keramická dílnička: 
 4. 3.  Obal na květináč
 11. 3.  Zapichovátko kytička
 18. 3.  Fotorámeček
 25. 3.  Glazování a dodělávání výrobků

Výtvarná dílna (dopolední):
 1. 3.  Květiny na louce
 8. 3.  Papírové květiny
 15. 3.  Veselá trička (trička s sebou)
 22. 3.  Kraslice
 29. 3.  Velikonoční pečení – jidáše

Srdečně zveme…

všechny masky sladkou odměnu v po-
době zákusku. Stejně jako minulé roky 
ani letos nechyběly na karnevalu sou-
těže o ceny a také výherní slosovatelná 
soutěž, jejíž výtěžek opět, již po osmé, 
obdrží indická slečna Ashmita Motnero, 
která může díky tomuto příspěvku dále 
studovat.  V průběhu karnevalu proběh-
la dražba krásných výrobků maminek 
a výtěžek poslouží jako pomoc při budo-
vání mateřského centra Kořínky v Lip-
nici nad Sázavou.

I. F.
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Vedle rozpustilého dovádění maškar, 
kterým je v ty dny leccos dovoleno, 
bývá čas masopustu také svátkem dob-
rého jídla. 

Vedle jitrniček, jelítek, dobrého uze-
ného a jiných pochoutek patří k maso-
pustu neodmyslitelně pěkně dozlatova 
usmažené ostatkové koblihy. Receptů 

na ty zaručeně nejlepší koluje mezi ku-
chařkami neskutečně mnoho a v rodi-
nách se často dědí z matky na dceru. 

Určitě správný recept měly žáky-
ně Základní školy Komenského, které 
smažily koblížky pro letošní světelský 
masopustní průvod a samy je potom 
rozdávaly přihlížejícím na náměstí 
před radnicí. 

Nasmažily jich 450 kusů, vždyť těsto 
měly z více než tří kil mouky, přesto ne 
na všechny se dostalo. Například muzi-
kanti si posteskli, že neměli možnost je 
ochutnat. Že koblihy brzy zmizely, bylo 
potvrzením toho, že se povedly. 

Text a foto: jív

…a proč ne na našem Kadlečáku?...

Od 23. do 29. ledna jste nás mohli vi-
dět na lyžařském svahu Kadlečák. Pro-
bíhal tu náš lyžařský kurz „sedmáků“ 
ze ZŠ Lánecká pod vedením vedoucí 

kurzu Lenky Boudníkové.  Právě pro ty, 
kteří zvolili místní variantu a vybrali si 
náš Kadlečák, je to kousek a za pár ko-
run. Téměř ideální podmínky. Výborně 

K masopustu patří koblihy

ZŠ Komenského na masopustu

dvě stě dalších veselých karnevalových 
masek. 

Hodinový program vyplnily tance 
a zpěvy. Starosta, místostarostka, tajem-
ník a ředitelka vybrali a bonbónovými 
korály odměnili nejhezčí masky. S ve-
selým přáním pak vedení našeho města 
obdrželo masopustní jitrnicovou kytici. 

Když byla nakonec poražena kobylka za 
všechny své hříchy, všichni si uvědomi-
li, že masopustní veselí končí.  K maso-
pustní atmosféře přispělo i občerstvení 

– koblihy, které upekly nejstarší žákyně, 
a zabíjačkové pochoutky od Havlů.

J. M.
Foto: Jiří Víšek

Masopust připravili učitelé a žáci ze 
Základní školy v Komenského ulici. 
Průvod vedl tradičně laufr s panímá-
mou, nechyběly ani další obvyklé mas-
ky: Žid, ras s kobylou, barevní Turci, 
černý „slaměný“ a samozřejmě více než 



strana 17 březen 2013 Světelský zpravodaj

Děti z „Berušky“ lyžovaly

23. a 24. ledna 2013 žáci 1. stupně ZŠ 
v Komenského ulici využili příhodných 
sněhových podmínek a lyžovali obě celá 
dopoledne na sjezdovce na Kadlečáku. 
Začátečníci si zde pod dohledem učitel-
ky Mgr. Evy Duškové a učitele Mgr. Ro-

upravený svah, příjemná obsluha vleku 
i bufetu – co si víc přát. K dokonalosti 
chybělo už jen sluníčko.

Družstva lyžařů i snowboarďáků se 
celý týden trápila nad zásadami a pravi-
dly správného sjezdování. A že to občas 
nebyla hračka! Všichni se to ale naučili, 
řádně si zatrénovali a ke konci týdne se 
zúčastnili obřího slalomu. Byl to oprav-
du parádní týden, děkujeme a těšíme se 
na příště.

Lyžaři a snowboarďáci 
ze ZŠ Lánecká

Foto: Veronika Pazderová

berta Štefánka osvojili základy lyžování, 
ostatní se zdokonalovali a užívali pěkné-
ho počasí a sněhu, který ovšem poté brzy 
roztál. Doufáme, že ještě nějaká sněhová 
nadílka přijde…

Za ZŠ Komenského Mgr. H. Štercová

Superfarmář

21. ledna se ve školní družině při 
ZŠ Lánecká uskutečnilo školní kolo 
Superfarmáře. 

Do úporného boje, ve kterém rozho-
dovala nejen logika, rychlé rozhodová-
ní, ale i trocha štěstí, se zapojilo přes 
dvacet žáků. Nakonec nejlepší far-
mářkou se stala Monika Remarová, na 
druhém místě skončila Klára Chmelo-
vá, třetí Jirka Mráček a čtvrtá Eliška 
Kápičková. Na  vítěze čekaly krásné 
ceny od sponzora této akce nakladatel-
ství Press-Pygmalion, s. r. o., výhradní 
dodavatel her Granna. 

Vítězům moc gratulujeme a budeme 
jim držet palce v krajském kole.

Text a foto: Jana Křížová
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Florbalistky v republikovém finále

Té také po bojovném výkonu dosáhla 
a tím si zajistila postup na republikové 
finále.

Našim florbalistkám ve složení Bar-
bora Sadílková, Andrea Doležalová, 
Michaela Karafiátová, Kristýna Jůzlo-
vá, Hana Ptáčníková, Lucie Čiháková, 
Eliška Pejcharová, Kristýna Kunáško-

vá, Aneta Tichá a Jana Volšanská  pat-
ří velký dík a uznání za vynikající způ-
sob, jímž reprezentují nejen školu, ale 
i Kraj Vysočina. Přejeme jim hodně 
sportovního štěstí a úspěch i v republi-
kovém finále na konci března. 

Mgr. Jan Krajíček
Foto: Helena Kotěrová

Z domova pro seniory

Studentky a studenti Akademie ve 
Světlé n. S. často získávají různá oce-
nění v oblasti znalostní, dovednostní 
či umělecké činnosti. V pozadí ovšem 
nezůstává  ani sportovní výběr školy. 

Družstvo studentek, které reprezen-
tuje školu na florbalových turnajích, se 
postaralo o historický úspěch. Děvča-
ta nejprve vyhrála okresní kolo střed-
ních škol v Havlíčkově Brodě, poté 
kralovala v rámci krajského kola ve 
Žďáře n. S., kde postupně porazila ví-
těze okresů Třebíč, Jihlava, Pelhřimov 
a Žďár nad Sázavou. Tím si zajistila 
postup na kvalifikaci o republikové fi-
nále do Brna. 

Do Brna cestovala děvčata nikoliv 
jako jasný favorit kvalifikace. O to 
více překvapil jejich výsledek. Utkala 
se tam s vítězem Pardubického kraje, 
což bylo družstvo Obchodní akademie 
a Střední odborné školy cestovního 
ruchu Choceň, které jednoznačně po-
razila 6:0. Dalším tvrdým soupeřem 
byl vítěz Jihomoravského kraje, pres-
tižní škola Sportovní gymnázium 
Brno. Proti velkým favoritkám stačila 
děvčatům remíza díky lepšímu bran-
kovému rozdílu z předchozího zápasu. 

V plném proudu jsou také přípravy 
na jarní trhy. V klubovnách se pilně 
pracuje tak, aby byly všechny výrob-
ky v březnu hotové. Těšit se můžete 
na nové výrobky, které z naší dílničky 
vzešly poprvé. 

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na 
trhy konané 16. března. Rádi se tam 
s Vámi uvidíme v našem modrém stán-
ku. 

Něco se v domově ale přece jen 
událo. Ve středu 30. ledna nás navští-
vil pan Václav Šoupal, který obohatil 
studenty Univerzity slunečního věku 
o poznatky a zážitky ze své cesty do 
Černobylu, do těsné blízkosti vybuchlé 
atomové elektrárny. 

Den poté, ve čtvrtek 31. ledna, se 
uskutečnila další tradiční Kavárnička. 
Ke kávě a zákusku nám zahrál opět 
pan Černý. 

Text a foto: Monika Horáková
sociální pracovnice

jednu stranu stále ještě odpočíváme po 
hektických Vánocích a na druhou připra-
vujeme jarní sezónu a těšíme se, až bude-
me zase užívat sluníčka na naší zahrádce. 

Za uplynulý měsíc se toho v domově 
co se kultury týče mnoho neudálo. Spí-
še probíhají přípravy na Maškarní ples 
a jarní výlet k zahradníku Starklovi. Na 
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Lette Kathy
O mé rodině a jiných mimozemšťanech

  – Humorný a zároveň dojemný román 
o tom, jak udržet rodinu pohroma-

Upozornění pro výtvarníky

Upozorňujeme neprofesionální vý-
tvarníky Světelska (pouze Světelska!) 
na blížící se termín jejich tradiční vý-
stavy. Ta letošní se uskuteční v termínu 
od 29. dubna do 19. května v tanečním 
sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. K možnosti zde prezentovat svá 
díla zveme vedle pravidelných vystavo-
vatelů také další výtvarníky, kteří mají 
zájem předvést své výtvarné dovednosti 

Nabídka pro pořadatele

Kulturní zařízení KyTICe, vydavatel 
Kalendáře kulturních, společenských 
a sportovních akcí, nabízí pořadatelům 
možnost zveřejnit v kalendáři zdarma 
akce, které se v období květen – srpen 
2013 uskuteční ve Světlé n. S. nebo ob-
cích v blízkém okolí a jsou přístupné ve-
řejnosti.

Zájemci o nabízenou propagaci nám 
předají následující údaje:

• termín konání akce (pokud zatím 
není jistý konkrétní den, uveďte 
alespoň měsíc)

• název akce
• stručný popis
• místo a čas konání
• jméno/název pořadatele akce
• příp. kontakt na webové stránky 

pořadatele akce
• příp. kvalitní obrázek či foto (v ně-

kterém z formátů: JPG, BMP).
 
Podklady lze do 30. března 2013 zaslat 

na e-mailové adresy: horni@svetlans.
cz nebo kytice@svetlans.cz, případně 
přinést nebo zaslat na adresu: KyTICe – 
Kulturní zařízení Světlá n. S., nám. Trč-
ků z Lípy 16, 582 91 Světlá n. S.  

Kalendář v nákladu 500 kusů vyjde 
koncem dubna.

Zdeňka Horní
KZ KyTICe

návštěvníkům výstavy. Bližší informace 
noví zájemci obdrží v kanceláři oddělení 
kultury kulturního zařízení KyTICe, po-
řadatele akce.

Za oddělení kultury KZ KyTICe 
Zdeňka Horní (tel. 569 496 660)

za výtvarníky 
Petr Křivský (tel. 724 716 585)

Foto: Jaroslav Vála

Ze slavnostního zahájení výroční výstavy v roce 2012

dě. Manžel Lucy opustil krátce 
poté, co byl u jejich syna Merlina 
diagnostikován autismus. Zatímco 
se potýkala s radostmi i strastmi 
výchovy, neměla Lucy ani pomyš-
lení na sebe. Potom se náhle u jejích 
dveří zjeví Archie, ten nejdoko-
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▶ naleji nedokonalý muž jako stvoře-
ný pro ni i pro jejího syna. Ale co 
čert nechce, zrovna v té chvíli se 
vrací i Merlinův skutečný otec, kte-
rý žadoní o odpuštění a druhou šan-
ci. Zvolí si Lucy toho pravého otce 
pro Merlina, nebo toho pravého 
muže pro sebe?

Uher František
Uprostřed sněžení

  – Krajina leží pod sněhovým příkro-
vem a neustále sněží. Problémy če-
kají zejména svérázné obyvatele sa-
mot, kterých je v okolí požehnané 
množství. Napilno mají i policisté. 
Pachatelé závažné trestné činnosti 
i drobní delikventi jim nedopřáva-
jí oddechu. Když zmizel obyvatel 
jedné samoty, je nasnadě, že poli-
cisty čeká horká zima...

Černá Jaroslava
Sedmého sedmý 

 – Končí starý rok, začíná nový a v oka-
mžiku, kdy odbíjí půlnoc, si Klára 
uvědomí, že letos oslaví její mlad-
ší dcera Simonka sedmé narozeni-
ny. V té chvíli na ni dolehne strach, 
dosud skrytý až někde v hloubi je-
jího nitra. Vzpomene si, co se stalo 
sedmého července v roce, kdy bylo 
sedm let jejich starší dcerce.

Naučná literatura
Lipnice nad Sázavou na starých 
pohlednicích 

 – Jedná se o publikaci, ve které na-
jdete vzácné staré pohlednice obce 
doplněné o fotografie, které zachy-
cují různá zákoutí nebo významné 

historické události v životě Lipnice 
n. S. Na mnoha záběrech je zachy-
cena již zmizelá podoba městečka 
i hradu.

Trávníková Blanka
Vytváříme zvířátka z korálků

  – Jistě vás pobaví i neuvěřitelná nápa-
ditost autorky, kde všude korálková 
zvířátka umístila a vyfotografovala. 
Práce s korálky podněcuje fantazii 
a nabízí nekonečné možnosti, jak si 
u jednotlivých zvířátek vyzkoušet 
různé barevné kombinace. Svými 
povedenými výtvory můžete udělat 
radost svým blízkým, pochlubit se 
svým přátelům nebo je použít jako 
vkusnou dekoraci.

Knihy pro děti a mládež
Kobulejová Hana Karolína
Bajky z lesa a louky 

 – Knížka je složená z deseti příběhů 
zvířátek, která myslí jako lidé. Zví-
řecí svět je plný nevšedních i všed-
ních dobrodružství, díky kterým se 

děti čtivou formou seznamují nejen 
s okolními zvířaty, ale také se učí, 
jak s důvtipem zvládnout životní 
nesnáze. A aby se děti mohly z po-
hádek skutečně něco naučit, z kaž-
dého příběhu vždy plyne poučení.

Pavlásek Lukáš
Jestli počkáš trochu dýl, tak sem 
přijde krokodýl 

 – Herec a bavič Lukáš Pavlásek zná-
mý většině české populace ze stand-

-up výstupů pořadu Na Stojáka 
a jako oblíbená postava „Tydýta“ 
z  reklamní kampaně společnosti T-

-Mobile se rozhodl, že zabrousí i na 
pole literatury a připravil pro děti 
rozverné nonsensové básničky, kte-
ré doprovodil vlastními ilustracemi. 
Téměř 50 básní a veršíků se vyzna-
čuje absurdním humorem, absolut-
ními rýmy a dětskou hravostí, která 
určitě malé čtenáře osloví a roze-
směje.

Eva Kodýmová

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

KUBULA A KUBA KUBIKULA

Pohádka oblíbená již po řadu generací vypráví příběh medvědáře Kubikuly, 
jeho malého kamaráda rošťáckého medvídka Kubuly, pichlavého strašidla 
Barbuchy a spravedlivých dětí i „zlobivých“ dospělých z malé vesničky kdesi 
v české kotlině. V podání souboru Hálkova divadla je pohádka navíc obohace-
na hravými písničkami a radostí ze hry. 

Divadelní sál ve Světlé n. S.
ve čtvrtek 21. března od 9 hod.

Vstupenky za 45 Kč je možno koupit půl hodiny před představením 
v pokladně sálu.
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Výstavu ve světelské Galerii Na Půdě 
jsme nazvaly Klárka slaví 1. narozeni-
ny. Sejdou se na ní panenky-miminka 
od začátku 20. století po dnešek. Na 
hezké vzpomínání a pokoukání zvou 
panenky-miminka z Klubu Panenky 
ČR ze Zruče n. S.

Alena Zemanová
spoluzakladatelka a prezidentka 

klubu

O Klubu Panenky ČR
Panenky provázejí lidstvo od pra-

dávna. Setkáváme se s nimi ve všech 
kulturách. V minulosti byla panenka 
členem rodiny a dědila se z generace 
na generaci. Každá dívenka přidala 
své panence něco z doby, ve které žila. 
V období od druhé poloviny dvacátého 
století byla u nás panenka degradová-
na na spotřební předmět. Panenky však 

Romantický svět panenek aneb Klárka slaví 1. narozeniny

Touha starat se o panenku je vlastní 
holčičkám na celém světě. První pa-
nenka-miminko byla vyrobena v polo-
vině 19. století. 

Od té doby se panenky-miminka 
vyrábějí v různých velikostech, z růz-
ných materiálů a jsou stále v oblibě. 
K miminkům také patří bohatá výba-
vička, lahvičky, dudlíky, plínky, po-
stýlky, kočárky… 
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Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
vydalo publikaci, která je redakčně 
upravenou podobou deníku Vojtěcha 
Weidenhoffera. 

Autor byl nejvýznamnější osobou Ha-
vlíčkova Brodu v 19. století a svůj deník 
si psal úctyhodných čtyřicet let. Díky 
němu tak máme představu, jak vypada-
la občanská a politická aktivita v tomto 
venkovském městě, dozvídáme se, jak 
žili a smýšleli čeští měšťané před sto pa-
desáti lety a také jak město jako takové 
vzkvétalo. Publikace proto osloví nejen 
místní rodáky a zájemce o Havlíčkův 
Brod, ale také historiky, kteří mohou 
práci využít jako pramen pro své bádání. 
Knize nechybí představení osoby Voj-
těcha Weidenhoffera, obrazová příloha 
a jmenný nebo místní rejstřík.

Deník je možno zakoupit za 180 Kč 
v budově muzea, případně jej lze objed-
nat na adrese Muzeum Vysočiny Havlíč-
kův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 
Havlíčkův Brod, e-mailem na knihov-
na@muzeumhb.cz nebo telefonicky na 
čísle 569 429 151.

-jv-

Tip na knihunejsou jen hračkou, ale jsou jedním 
z dokumentů našich tradic a obrazem 
způsobu života.

Klub Panenky ČR byl založen v roce 
1999 a klade si za úkol předvádět a se-
znamovat veřejnost s jedním z krás-
ných a tradičních řemesel – ruční vý-
robou panenek a medvídků. Sdružuje 
lidi různých profesí, muže a ženy, kteří 
jsou obdivovateli, sběrateli i výtvar-
níky. Jedním z hlavních cílů klubu je 
nejen záchrana starých a historicky 
cenných panenek a medvídků, kočár-
ků, ale také pokojíčků a nádobíčka, 
včetně řady dalších doplňků. Každá 
zachráněná panenka, medvídek, nebo 
i předmět, vedle jiných historických 
dokumentů, dokresluje dobu, ve které 

byl vyroben. Nezatracujeme však ani 
současné dekorativní sběratelské pa-
nenky a medvídky od našich i světo-
vých autorů. Tyto panenky i medvíd-
ci jsou krásným doplňkem interiéru 
a u nás jsou málo známé.

Od roku 2010 má náš klub stálou ex-
pozici na zámku ve Zruči n. S. a  čle-
nové se zúčastňují různých kulturních 
akcí v městech a obcích České repub-
liky. Naše panenky jsou a vždy budou 
krásnou dekorací při různých kultur-
ních a společenských akcích. Od roku 
1999 máme za sebou na osmdesát vý-
stav po celé republice a stále máme co 
nabídnout. 

Převzato z www.klubpanenkycr.cz

Plesy 
v tanečním 

sále
15. a 16. března – lyžařský
  Hraje: Vysočina z Ledče n. S.
  Pořadatel: Lyžařský klub Kadle-

čák

30. března – hokejistů
  Hraje: Melodie z Ledče n. S.
  Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.
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IX. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí

Ve dnech 24. a 25. května ožije měs-
to Světlá n. S. dětskými hlásky ho-
ráckých souborů a zpěvem zralých 
Horáků. Hostovat zde budou i soubo-
ry z jiných regionů včetně unikátní 
Maškary ze Studnice u Hlinska, za-
řazené k nehmotnému kulturnímu 
dědictví UNESCO. Ze zahraničí je 
pozván soubor z rakouského Schwar-
zenau.

Celých 20 let uplynulo od konání teh-
dy ještě nultého ročníku folklorního fes-
tivalu u nás. Světlá se díky festivalu stala 
ještě známější nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Propagační materiály 
Folklorního sdružení České republiky 
se prostřednictvím ministerstva zahra-
ničí rozejdou takřka do celého světa. 

Letos přijede do Světlé více než deset 
folklorních souborů z Horácka. Nebude 
chybět ani domácí Škubánek. Program 
obohatí i světelské pěvecké sbory a de-
chová hudba ZUŠ pod taktovkou pana 
učitele Jána Vaja.

Hlavním posláním folklorního festi-
valu Horácko zpívá a tančí je podpora, 
propagace a rozvoj folklorních tradic 
v kraji Vysočina, na Horácku. Znovuob-
jevením písní, tanců, hudby, her, zvyků, 
obyčejů, lidové slovesnosti, dále krojů, 
výšivek a rukodělné práce se všichni zú-
častnění hlásí k odkazu našich předků. 
Nezastupitelnou úlohou tohoto hnutí je 
poskytovat stovkám dětí a mládeže mož-
nost smysluplně trávit volný čas. Záro-

veň je vede prostřednictvím prostého 
lidového umění ke vztahu k duchovním 
hodnotám.

Samotný festival počítá s aktivním za-
pojením dětí a mládeže nejen z našeho 
města, ale i z širokého okolí. Spojením 
sil mnoha pořadatelů se vytváří prostor 
pro tvorbu zdravé občanské společnosti 
a plně využívá lidských zdrojů.

Posláním festivalu je v neposlední 
řadě propagace kraje, regionu i samot-
ného města. Rozšiřuje také kulturní na-
bídku našim spoluobčanům. Naplňuje 
jím Usnesení vlády České republiky ze 
dne 11. června 2003 č. 571 o Koncepci 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
v České republice. 

Páteční program dne 24. května bude 
patřit dětem. Dopolední koncerty pro 
školy vystřídá odpoledne dechovka 
a Pramínky – vystoupení dětských sou-
borů. Uslyšíme i nejlepší dětské Zpěváč-
ky 2013 na Horácku.

Organizační štáb festivalu připravil 
pro příznivce lidové muziky a zpěvu 

i úspěšné večerní Posezení při cimbá-
lu s moravskou, ale i českou písničkou. 
Uskuteční se v pátek večer v Městské 
restauraci. 

Sobotní dopoledne 25. května se po-
nese ve staročeském duchu – jarmark 
lidových řemesel na náměstí zpestří 
vystoupení souborů. Odpoledne projde 
městem průvod souborů. Vrcholem fes-
tivalu bude galakoncert Horácko zpívá 
a tančí.

Festival se uskuteční ve Sportovním 
centru Pěšinky.

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

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

Mgr. Eva Pejchalová
ředitelka festivalu

Zpíváte rádi?

Tak zpívejte s námi! Smíšený pěvec-
ký sbor Gaudeamus má za sebou velice 
důležitý a úspěšný rok 2012. Především 
došlo ke stabilizaci souboru, do kterého 
přišla řada nových a nadějných zpěváků 

z Dolního Města a Ledče nad Sázavou. 
Počtem koncertů a veřejných vystoupení 
to byl rovněž rok mimořádný: 

10. 6.  Domov seniorů Světlá n. S.
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14. 6. Jihlava – společné vystoupení s jih-
lavským sborem Foerster 

30. 6.  Humpolec – Tóny v zahradě (se-
tkání sborů v zahradě městské 
knihovny) 

19. 11.  Havlíčkův Brod – společné vystou-
pení na Staré radnici s Pěveckým 
sborem při SZŠ Havlíčkův Brod

1. 12. Dolní Město – mikulášské zpívání 
15. 12. Lipnice n. S. – společné zpívání 

s humpoleckým souborem Tucet 
16. 12. Česká Bělá – adventní zpívání 

a sólové vystoupení členky sboru 
Evy Stehnové, doprovod J. Trtík

22. 12. Křivsoudov a Ledeč n. S. – Rybo-
va mše a koledy 

29. 12. Proseč u Skutče a Hlinsko – Ry-
bova mše 

30. 12. Lučice, Světlá n. S. – Rybova mše 
a koledy 

Ani chuť do zpívání nestačí, pokud by 
sbor neměl nadšeného a schopného sbor-
mistra. A toho my máme. Jmenuje se Jiří 

Trtík a přes svůj mladý věk o sobě dává 
vědět především svou skladatelskou čin-
ností. Právě skladbu studuje u profesora 
Jiřího Gemrota na Pražské konzervatoři, 
kde se mimo jiné učí i dirigovat u profe-
sorky Miriam Němcové. Jako skladatel 
píše především soudobou, vážnou a vo-
kální hudbu. Zároveň dělá také reklamní, 
filmovou, divadelní či scénickou hudbu.  
Pro mladší čtenáře nebude neznámý 
odkaz na webové stránky: http://www.
youtube.com/watch?v=0HpCj8dMdu4 
a http://www.youtube.com/watch?v=2V-
1CrFO2kuE.

A co nás čeká v roce 2013?
 červen:
   Světlá – Folklorní slavnosti 
   Světlá – společné vystoupení se 

souborem Satori z Poniklé (po 10 
letech) 

 září:
   Praha – společné vystoupení se 

Salvátorským pěveckým sborem 

 prosinec:
   Dolní Město – Mikulášské zpívá-

ní 
   Habry – adventní vystoupení 
   Krásná Hora – vánoční koncert 
   Světlá n. S. – vánoční koncert 

společně s orchestrem Region 
   Lučice – Rybova mše s orches-

trem Region 

Tak co? Chcete nezávazně nakouk-
nout? Pravidelné zkoušky sboru se ko-
nají každou neděli (kromě prázdnin) ve 
škole v Komenského ulici od 18:00 hod. 
Všechny zájemce o sborový zpěv rádi 
uvítáme.

František Aubrecht

Světelské kino ve 
vzpomínkách

Přečetl jsem si se zájmem článek paní 
Doležalové, ve kterém vzpomíná na 
dobu svého působení v městském kině. 
Začal jsem vzpomínat také, a to na vy-
pravování mého otce p. Ladislava Že-
níška – na úplné začátky filmu ve Světlé 

n. S. Filmy začal promítat můj otec v re-
stauraci, která dnes nese název Pivnice 
Na Zastávce. Promítaly se němé filmy – 
krátké černobílé scénky. Promítač musel 
po celou dobu stále točit klikou – zaříze-
ní na promítání v tu dobu ještě nemělo 
motor. Filmy byly celuloidové a hořlavé. 

Pokrok nastal až výstavbou sokolovny, 
kde bylo v projektu počítáno s promítací 
kabinou. Filmy byly stále ještě němé. 
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▶

Vítání jara ve Světlé 

bovně ČSŽ na zimním stadionu. Hodno-
cení proběhne během Vítání jara.

Ve 14 hod. vyhlásíme výsledky a pře-
dáme odměny.

Mimo soutěž můžete přinést k ochut-
nání jakýkoliv velikonoční pokrm.

Výzva na zajištění občerstvení 
Komise MA 21 hledá provozovatele 

občerstvení ze Světlé n. S. pro akci Ví-
tání jara, jež se koná dne 23. 3. 2013 od 9 
do 16 hodin v prostoru zámeckého parku.

V nabídce uveďte:  
 1. Kontaktní údaje (včetně uvedení 

živnosti a IČ)
 2. Rozsah zajištění občerstvení (jaká 

bude nabídka nápojů a jídla, mož-
nost teplého občerstvení)

 3. Zda současně zajistíte zdarma další 
služby (osvětlení, posezení, altány, 
občerstvení pro účastníky, občerst-
vení pro organizátory apod.), uveď-
te v jakém rozsahu (kolik míst na 
sezení, altánů, jejich velikost, jaké 
občerstvení a pro kolik osob apod.)

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

Pro zpestření byl film doprovázen 
hrou na klavír, hrála paní Pepa Podpě-
rová. 

Jeden z prvních zvukových filmů, kte-
rý byl promítán ve Světlé, byl C. a k. pol-
ní maršálek s Vlastou Burianem v hlavní 
roli. Promítačem byl stále můj otec, dru-
hým promítačem byl pan Krupička. Před 
zahájením filmů se hrálo na gramofon. 
V promítací kabině byl pouze jeden pro-

mítací aparát, při promítání byly jedna 
až dvě přestávky, kdy se měnily kotouče 
s filmem. 

Dalším pokrokem bylo pořízení dru-
hého promítacího stroje, stroje se pře-
pínaly a film navazoval bez přerušení. 
Místo pana Krupičky nastoupil pan Jiří 
Mahler. Film byl již barevný a nehořlavý. 

S výstavbou nového kulturního domu 
byla vyprojektována moderní promítací 

kabina. Nové zařízení umožňovalo pro-
mítání filmů v jiném optickém formátu. 
Při otevírání kulturního domu byl za 
dlouholetou práci s filmem můj otec vy-
znamenán. Ocenění obdržel od Městské-
ho národního výboru ve Světlé nad Sá-
zavou a diplom mu předával pan Holan. 

Můj otec se promítání pro veřejnost 
věnoval více než šedesát let. 

Ladislav Ženíšek

Nabídky zasílejte písemně nebo 
předejte osobně v zalepené obálce do 
13. března do 11.30 hod. na Městský úřad 
ve Světlé n. S. ing. Janě Satrapové, odbor 
majetku, investic a regionálního rozvo-
je. Obálku s nabídkou opatřete nápisem 

„Vítání jara – neotvírat“.

Skupina si vyhrazuje právo výběru 1 
provozovatele s nejvýhodnější nabídkou. 
Podmínkou je zajištění občerstvení po 
celou dobu konání akce. Všichni, kdo za-
šlou nabídku, budou o výsledku výběru 
informováni do 14. března.

Bližší informace na www.svetlan-
sma21.webnode.cz.

Komise pro MA 21 Rady města 
Světlá n. S. v rámci projektu Společná 
setkávání v roce 2013 připravuje na 
23. března od 9 do 16 hod. celodenní 
akci v zámeckém parku Vítání jara ve 
Světlé n. S. s bohatým programem.

Součástí akce budou prezentace nezis-
kových organizací, jarní řemeslno – far-
mářské trhy s ukázkami řemesel, soutěž 
o nejoriginálnější velikonoční vajíčko, 
tvořivé dílny a další doprovodný pro-
gram. Pro návštěvníky bude zajištěno 
občerstvení. Tradičně si můžete nechat 
změřit cholesterol, krevní tlak, index 
BMI nebo glykemii.

Vstup je zdarma.

Soutěž o nejoriginálnější velikonoční 
vajíčko
Kdo se může zúčastnit: Zúčastnit se 

může každý občan s trvalým bydlištěm 
ve Světlé n. S. a okolí.

Podmínky účasti: Účastníci soutěže 
přinesou ozdobené velikonoční vajíčko. 
Vajíčko musí být vyrobeno nebo ozdo-
beno ručně, materiálu a fantazii se meze 
nekladou. Soutěžní výrobky budou 
v den konání akce vystaveny a zhodno-
ceny odbornou porotou i návštěvníky 
akce. Autoři vítězných výrobků budou 
oceněni drobnou odměnou.

Příjem soutěžních exemplářů je ve 
čtvrtek 21. března od 16 do 17 hod. v klu-

Kurz orientálního tance

Máte rádi hudbu a tanec? Nechte se za-
vést do kouzelného orientu, kde břišní ta-
nec vznikl. 

Nejenže se naučíte poslouchat orientální 
rytmy, ale naučíte se více ovládat své tělo. 
Tento tanec je určen pro všechny věkové 
i váhové kategorie.

I vy se můžete zúčastnit kurzů pořáda-
ných v tělocvičně Uměleckoprůmyslové 
akademie Světlá n. S. Zájemci se scházejí 
každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. Žáci 
školy se mohou účastnit zdarma, ostatní 
zájemci za poplatek 30 Kč/hod.

Těšíme se na Vaši účast. 
Ing. Lenka Pinkasová
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Budou Velikonoce

Pro křesťany na celém světě jsou Ve-
likonoce oslavou zmrtvýchvstání Ježí-
še Krista a pro ty ostatní zase svátky 
probouzejícího se jara, spojené hlavně 
s pomlázkou a barvenými vajíčky. Ve 
většině domácností se na ně připravo-
vali dlouho dopředu, uklízelo se, vaři-
lo a peklo. 

Pozvánka na RC Rally 
Světlá

Rok se s rokem sešel a už se opět blíží 
IV. ročník RC Rally Světlá. Jako obvyk-
le se uskuteční v areálu ZŠ Lánecká na 
dopravním hřišti, a to 16. března. Pře-
jímka soutěžních vozů začíná v 8.00 hod. 
Od 9.00 hod. se rozpoutá bitva o před-
ní umístění a body do šampionátu RC 
Rally Tábor. Vítěze budeme znát kolem 
16. hodiny. 

Tímto Vás zveme na parádní předsta-
vení automodelářů z celé České repub-
liky. Poděkování za možnost uskutečnit 
další ročník této populární soutěže patří 
městu Světlá nad Sázavou, zvláště paní 
místostarostce Ing. Lence Arnotové, ve-
dení i technickému personálu ZŠ Lánec-
ká za zázemí, firmě GLASSPO za krás-
né poháry pro juniory. Přijďte se podívat, 
zeptat se co by vás zajímalo, a hlavně 
fandit! 

Více informací najdete na www.rc-ta-
bor.com.

Za organizační tým 
Václav Baloun

DiaKoutek

Vážení čtenáři!
V předjaří se mnoho (nejen) diabeti-

ků začíná zajímat o hubnutí nejen do 
plavek. Rychlé, razantní, nejlépe snad-
né. Častěji než jindy proto slýchám 
v tomto období dotazy na bariatrickou 
chirurgii, v lidovém podání „bandáže 
žaludku“.

Je třeba si uvědomit, že „bandáž“ 
je jen jednou z možných operací na 
zvládnutí obezity. Při této se žaludek, 
který má tvar vaku, manžetou neúpl-
ně zaškrtí tak, aby v horní části vznikl 
malý váček, hlavní část odděluje právě 
ta manžeta s ponechaným úzkým prů-
svitem. Pacient má po naplnění „váčku“ 
mnohem rychleji pocit plného žaludku 
a sytosti.

Pro diabetiky je vhodnější jiný typ 
operace. Vak žaludku se upraví zarolo-
váním nebo odříznutím části ve směru 
dlouhé osy tak, že se z vaku stane tru-
bice. Omezení objemu množství stra-
vy je podobné jako u bandáže, navíc 
u nadpoloviční většiny takto operova-
ných diabetiků 2. typu dojde nejen ke 
zhubnutí, ale vymizí i cukrovka. To 
zní jistě dobře. Opatrný člověk u úžas-
ných zpráv přemýšlí, kde jsou nějaká 

„ale“. Pokud pomineme rizika operace 
a anestesie obecně, které jsou u obéz-
ních lidí vždy trochu větší, ale většinou 
zvládnutelné, pokud ponecháme stra-
nou i nevhodnost bariatrických operací 

pro určitý typ pacientů, což před výko-
nem posuzuje indikační komise praco-
viště složená z lékařů i psychologů, je 
dobré vědět, jak vypadá život pacientů 

„poté“. Pooperační první týdny jsou ve 
znamení nejprve tekuté, pak kašovité 
stravy. Od 4. týdne je většinou možno 
jíst stravu „normální“. Pokud má ale 
operace přinést kýženou redukci váhy, 
je třeba za „normální“ stravu považo-
vat stravu racionální, bez zbytečného 
tuku a cukru a přijímanou celoživot-
ně po množství 150 ml na jedno jídlo, 
včetně tekutin. Lépe řečeno, je nutno se 
naučit oddělovat tekutiny a jídlo, nikoli 
pít k jídlu, a porci racionální stravy si 
odměřovat. Kuřete se zeleninou a rýží 
v kelímku od jogurtu není mnoho. My-
slím, že pokud bych já nikoli doživotně, 
ale několik týdnů vydržela jíst 150 ml 
racionální stravy po 2 hodinách, zhub-
la bych podstatně i bez jakékoli ope-
race. Nevěříte? Domluvte se se svým 
lékařem a zkuste to také. Pokud paci-
ent tato doporučení nedodrží, zhubnout 
nemusí. Byl nám na semináři referován 
příklad takové neúspěšné pacientky, 
která množství potravy dodržovala, ale 
do kelímku dokázala natlačit třeba dvě 
koblihy s nutelou, což má do racionální 
stravy daleko.

Hodně odhodlání a vytrvalosti při ro-
zumném snižování nadváhy přeje všem

Eva Pěkná, diabetolog

Křesadlo 2012

Dobrovolnické centrum pro region Ha-
vlíčkův Brod a Chotěboř FOKUS Vyso-
čina zve širokou veřejnost na slavnostní 
ocenění dobrovolníků Havlíčkobrodska, 
které se koná 14. března 2013 od 16 hod. 
v koncertním sále Základní umělecké 
školy v Chotěboři. 

Akce Křesadlo – cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci, se po-
řádá každoročně jako poděkování dobro-
volníkům za jejich činnost v daném roce. 
Ani letos tomu nebude jinak, čeká nás 
příjemné slavnostní odpoledne plné hos-
tů, pohody a především úžasné atmosfé-
ry ve chvílích strávených s lidmi, kteří 
neváhají pomáhat ostatním.

V průběhu se můžeme také těšit na 
vystoupení pana PhDr. Jiřího Tošnera 
z Národního dobrovolnického centra 
HESTIA s krátkým příspěvkem o dob-
rovolnictví. 

Více informací naleznete v plakátku 
nebo navštivte webové stránky www.fo-
kusvysocina.cz/dobrovolnictví a zvolte 
příslušný region.

Za dobrovolnické centrum

Bc. Michaela Miřátská
koordinátorka dobrovolníků

V současné době si s přípravou na ve-
likonoční svátky nejrychleji pospíšily 
především supermarkety a hypermar-
kety, tam se čokoládová vajíčka, ku-
řátka a pomlázky dovezené z asijských 
zemí, objevily ihned poté, co obchodní 
řetězce stačily z regálů stáhnout nepro-
dané vánoční kolekce a silvestrovské 
petardy. 

Nenechme si naše tradiční Velikono-
ce těmito obchodníky vzít, vždyť přeci 
vlastnoručně upletená pomlázka z vr-
bových proutků, obarvené opravdové 
vajíčko, doma upečený mazanec nebo 
beránek z piškotového těsta by pro nás 
měly mít největší cenu, přinést nám 
nejvíce radosti.

Text a foto: jív
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Víte, že…

…Světelačka Bc. Martina Pajero-
vá, studující Katedru archeologie Fi-
lozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové, publikovala ve sborníku Ar-
cheologie východních Čech svoji stu-
dii Pravěké nálezy okresu Havlíčkův 
Brod? 

Zmíněný sborník, který dvakrát roč-
ně vydává Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, si za dobu své existen-
ce vybudoval pevnou pozici v odborných 
kruzích a stal se základním informač-
ním zdrojem o aktuálním dění na poli 
archeologie v prostoru dnes již bývalého 
Východočeského kraje. Vnitřně je sbor-
ník členěn na část „Studie Archeologie 
východních Čech“, která jej posunuje na 
seznam recenzovaných periodik, a část 

„Zprávy Archeologie východních Čech“, 
která má funkci muzejního zpravodaje. 
Stať Martiny Pajerové, která vychází 
z její bakalářské práce, zabírá včetně 
abecedního katalogu lokalit, přehled-
ných tabulek, skic a fotografií úctyhod-
ných 65 stran a je tak nejrozsáhlejší prací 
sborníku. Jeden výtisk autorka věnovala 
naší městské knihovně, kde si jej zájem-
ci o tuto tematiku mohou vypůjčit.

Martinu Pajerovou si mnozí návštěv-
níci Galerie Na Půdě jistě připomenou 
v souvislosti s její výstavou Nahlédnutí 
do pravěku aneb Světlá očima mamuta, 
která probíhala ve dnech 18. února až 
27. března 2011 a o níž Světelský zpra-
vodaj obsáhle informoval.

Jaroslav Vála

Soutěž Strom roku 2013 bude mít našeho zástupce...

Soutěž Strom roku každoročně vyhlašu-
je nadace Partnerství. Anketa je vyhlašo-
vána 21. března, tedy k prvnímu jarnímu 
dni. Návrhy svých stromových favoritů 
mohou obce, občanská sdružení, nevlád-
ní organizace i jednotlivci posílat od vy-
hlášení ankety až do 4. května. Odborná 
porota z nich v červnu vybírá 12 finalistů. 
O vítězi následně rozhoduje veřejnost pro-
střednictvím DMS nebo zpoplatněných 
hlasovacích archů.

V letošním roce budeme mít v soutěži 
svého zástupce. Komise pro MA 21 do 
nadace zašle vítězný příspěvek ze soutěže 
Strom Světelska 2012. 

Nehledali jsme ten nejstarší, nejvyšší, 
nejmohutnější, nejkrásnější nebo nejvzác-
nější strom. Hledali jsme „nejsympatič-
tější“ strom s příběhem, který dokáže 
spojovat lidi, kteří v jeho blízkosti bydlí 
nebo k němu mají vztah. Soutěž spojila 
obyvatele obce Příseka, kteří zdokumen-
tovali dominantu svojí obce a popsali, jak 
je důležitá pro jejich život. Jedná se o tři 
lípy u kapličky na návsi. Seznamte se pro-
střednictvím Světelského zpravodaje s je-
jich příběhem.

Za komisi pro MA 21 
Eva Kořínková

Přísecké lípy
• Druh stromu: Lípa srdčitá (Tilia cor-

data)
• Stáří stromů: přibližně 120 let
• Strom před kapličkou na jižní straně 

má obvod 191 cm, strom před kap-

ličkou na severní straně má obvod 
145 cm, druh strom za kapličkou má 
obvod 244 cm. 

• GPS souřadnice stromu: 
   M 49° 40,257; E 15° 25,255.

V Přísece na návsi se nachází kaplička 
zasvěcená Panně Marii. Byla postavena 
v roce 1866 ke cti Boží, k ochraně lidí 

všech a k odvrácení všech pohrom. Ros-
tou u ní tři nádherné lípy, kolem nichž se 
odvíjel život obce ve dnech všedních i svá-
tečních, mírových i válečných. Okolo nich 
jezdili sedláci na pole, chodili lidé do prá-
ce a děti do školy. U nich se scházeli lidé, 
děti si hrály a plánovaly svá dobrodružství. 

Lípě při cestě ke Služátkám se za vál-
ky dostalo zvláštní funkce díky zavěšení 
kusu železa a tlučením na něj se vyhlašo-
val poplach. Na konci války v květnu 1945 
poskytly lípy svůj stín sovětským tankis-
tům. Po 12 letech se v naší oblasti konalo 
v zimě vojenské cvičení československé 
armády a lípy sloužily vojákům jako místo 
odpočinku. Na to tehdejší děti vzpomínají, 
protože jim vojáci rozdávali tehdy oblíbe-



strana 29 březen 2013 Světelský zpravodaj

ná mejdlíčka, sladkosti vyrobené ze škro-
bu, a stavěli s nimi sněhuláka. 

Mezi lípou směrem k Pohledi a kaplič-
kou vyrostla po válce bouda, kde pan Ja-
neček sbíral mléko od soukromníků pro 
mlékárnu. Do boudy se vcházelo po čty-

a opět vrátíme spodem na pravou stranu. 
Tak postupujeme, dokud nám zbývají 
volné proutky. Konec pomlázky dobře 
svážeme provázkem, aby se nám neroz-
motala.

Text a foto: jív

řech schodech a dalo se z ní lézt na stře-
chu kapličky. Později se tato stavba stala 
čekárnou na autobus a také výdejním mís-
tem obědů. Bývala využívána i dětmi. Při 
opravě kapličky v roce 1966 byla zbořena 
a schody odstraněny. Ve věžičce kapličky 

byla nalezena listina z roku 1868 popisující 
dění ve vsi za pruské války.

Lípa u služátecké cesty v 70. letech mi-
nulého století zabránila neštěstí, když za-
chytila auto s uhlím špatně zajištěné při 
parkování. Auto ji svojí vahou vychýlilo, 
ale na radu místního občana byla srovnána 
a zůstala na místě. Snad proto je tato lípa 
ze všech tří lip nejslabší.

Jak se proměňoval život ve společnosti, 
proměňoval se i život kolem lip u kaplič-
ky. Místo koňských povozů nastoupila 
motorová vozidla. V 70. letech se v blíz-
kosti kapličky konaly i závody do vrchu, 
po roce 2000 závody rallye, při nich byla 
náves s lípami pro diváky zajímavým mís-
tem.

V letech 2003 – 2004 proběhla celková 
rekonstrukce kapličky. V roce 2010, kdy 
proběhly úpravy i jejího okolí, byla kaplič-
ka spolu s lípami znovu vysvěcena a stala 
se opět společenským centrem a místem 
konání občasných bohoslužeb.

Za obec Příseka zpracovali: 
PhDr. M. Mašková, L. Nevímová, 

E. Auersvald, J. Čapek
Foto: autoři článku

Jak uplést pomlázku?

Nejjednodušší je uplést pomlázku 
z osmi proutků, to by měl zvládnout ka-
ždý správný kluk. Proutků budeme po-
třebovat devět. Jeden nejsilnější podélně 
rozřízneme a tím rozříznutým omotáme 
osm srovnaných proutků na jejich silněj-
ším konci, konec potom zapleteme mezi 
proutky, tím si uděláme držadlo pomláz-
ky. A začneme plést. Osm proutků si roz-
dělíme na dvě části, na levé straně bude-
me mít čtyři a na pravé straně také čtyři.  
Vrchní proutek z levé strany protáhneme 
mezi druhým a třetím proutkem na pra-
vé straně a vrátíme na spodek levé strany. 
Totéž uděláme z pravé strany, vezmeme 
vrchní proutek, protáhneme jej mezi 
druhým a třetím proutkem na levé straně 
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Tradiční ocenění sportovců a jejich 
trenérů, které každoročně pod ná-
zvem Sportovec roku – Světlá nad 
Sázavou připravuje komise pro koor-
dinaci sportů při městském úřadu, se 
uskutečnilo v pátek 1. února ve spole-
čenském sále Kulturního domu. V do-

provodném programu vystoupily ma-
žoretky Domu dětí a mládeže a členové 
oddílu bojových umění kung-fu, v roli 
zdatné moderátorky celým pořadem 
provázela Jaroslava Holoubková, která 
má ke sportu velice blízko, vždyť je 

Město ocenilo sportovce

dlouholetou trenérkou volejbalu. Spo-
lu se členy pořádající komise ocenění 
s křišťálovými plaketami města předá-
vali nejvyšší představitelé města sta-
rosta Jan Tourek a místostarostka Len-
ka Arnotová. Oceněno bylo šestnáct 
jednotlivců, pět sportovních kolektivů 

a čtyři trenéři mládeže, které pro tuto 
příležitost za jejich sportovní výsled-
ky v roce 2012 navrhly sportovní kluby 
a oddíly. 

V kategorii mládeže byli ocenění: 
Petr Filippi – fotbal, Jan Kadlec, Bar-
bora Špatzová – kung-fu, Barbora Sa-

Jaroslava Holoubková se stolním tenistou Michalem Šimonem

Ocenění Zdeňka Štěpánka z odboru KČT 
Sklo Bohemia Světlá n. S.

Volejbalistky Monika Hrstková a Šárka Semerádová (zleva) přebírají ocenění  
pro družstvo mladších žákyň

V doprovodném programu se představili 
členové oddílu kung-fu. Jeho vedoucí 
a trenér Vladimír Honkyš předvádí 

rozbití lahve naplněné vodou holou rukou.
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Vedoucí a trenér oddílu kung-fu  
Vladimír Honkyš předvádí rozbití  

cihly na břiše Jana Kadlece

dílková, Patricie Gajdůšková – florbal, 
Michal Šimon – stolní tenis, Simona 
Suchomelová – šachy, Hana Ptáčníko-
vá, Barbora Tylichová a Andrea Holu-
bová – atletika. 

V kategorii dospělých ocenění získa-
li: Jindřich Adamec (fotbal), Jaroslav 
Doležal (hokej), Martina Prášková 

Florbalistka Martina Prášková přebírá ocenění od člena pořádající komise  
Františka Poláka

Světelské osobnosti sportu

Trtík, který stál u kolébky hned několi-
ka sportů ve Světlé. Například pamatu-
je pionýrská léta světelského volejbalu, 
kdy se za soupeři jezdilo ještě na kolech, 

v jeho paměti jsou doby, kdy se hokej 
hrával na řece Sázavě a později na ryb-
níku v zámeckém parku. Hrával i fotbal 
a mnoho let byl též obětavým sportov-
ním funkcionářem. 

V březnu letošního roku oslaví ve 
velice dobré kondici krásné životní ju-
bileum – 90. narozeniny. Druhou spor-
tovní osobností města byla jmenována 
Ludmila Pláteníková. Celý svůj dosa-
vadní život zasvětila sportu pod vyso-
kou sítí a zaslouženě byla uvedena do 
Síně slávy českého volejbalu. Byla naší 
dlouholetou reprezentantkou a jejími 
největšími sportovními úspěchy byly 
účast na XX. letních olympijských hrách 
v Mnichově v roce 1972 a ze stejného 
roku stříbrná medaile z volejbalového 
Mistrovství Evropy v Itálii. Jako hrající 
trenérka působila v zahraničí a po pře-
stěhování do Světlé nad Sázavou se stala 
hrající trenérkou družstva žen a později 
trenérkou týmu dorostenek ve volejbalo-
vém oddíle TJ Sklo Bohemia.

Text a foto: jív
Dvě osobnosti světelského sportu František Trtík 

a Ludmila Pláteníková

V programu 14. ročníku ocenění spor-
tovců města byly též uděleny dvě ceny 
Za zásluhy o rozvoj sportu ve Světlé nad 
Sázavou. Jednu z nich obdržel František 

a Marek Didiáš (florbal), Zdeněk Ště-
pánek (turistika). Jiří Krupička byl 
navíc oceněn za dlouholetou činnost 
a přínos pro světelský fotbal. 

Kategorie sportovních kolektivů: 
družstvo mladších žákyň oddílu volej-
balu TJ SB Světlá n. S., družstvo do-
rostenek oddílu florbalu TJ SB Světlá 

n. S., florbalové družstvo žákyň ZŠ 
Lánecká, mladší žáci oddílu stolního 
tenisu TJ SB Světlá n. S. a žákovský 
tým Šachového klubu Světlá n. S. 

Město nezapomíná ani na trenéry, 
zejména jejich práce s mládeží bývá 
mnohdy nedoceněná. Z řad trenérů 
ocenění přijali: Petr Janota a Václav 

Sladkovský, kteří se věnují fotbalo-
vé mládeži, trenér mladých hokejistů 
z Pěšinek Ondřej Špatenka a trenér Ša-
chového klubu Pavel Brož, který mimo 
jiné vychoval medailistku z Mistrov-
ství EU.

Text a foto: jív
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Šachový turnaj

V sobotu 2. února uspořádal Šachový 
klub Světlé n. S. mládežnický šachový 
turnaj O pohár města Světlá n. S. Tur-
naj je součástí Ligy Vysočiny, která je 
otevřeným krajským přeborem Vysoči-
ny v rapid šachu. 

Hrálo se v tanečním sále a na startu 
se sešlo 95 hráčů. Pozvání přijali nejen 
hráči z Vysočiny, ale přijeli i mládež-
nické výpravy z Brna, z Prahy, z Ří-
čan, z Vlašimi, z Pardubic, z Poličky 

Hokejistům zbyl Pohár Vladimíra Martince

Oproti předcházející sezoně skončili 
hokejisté HC Světlá n. S. v Krajské lize 
mužů Pardubického kraje o patnáct dní 
dříve, neboť se jim nepodařilo ve čtvrtfi-
nále play off přejít přes HC Litomyšl, a tak 
14. února pro ně prestižní soutěž skončila. 
Do nejvyšší krajské soutěže 2012/2013 se 
přihlásilo 11 týmů: HC Spartak Choceň, 

HC Chrudim, Slovan Moravská Třebová, 
HC Litomyšl, HC Hlinsko, ZH Pardubice, 
Spartak Polička, TJ Lanškroun, TJ Loko-
motiva Česká Třebová, HC Skuteč a HC 
Světlá nad Sázavou. Hokejisté z Pěšinek 
zahájili KLM 7. října na domácím ledě ví-
tězstvím 9 : 5 nad Hlinskem. Až do ledna 
letošního roku se hrála soutěž ve skupi-
nách, když se jejich složení měnilo proto, 
že po každé části sestoupila poslední dvě 
družstva do nižší skupiny a naopak dvě 
nejlepší družstva z nižší skupiny postu-
povala do té vyšší. Základní část soutě-
že ve skupinách byla dohrána 10. února 
a světelští hokejisté, tentokrát již pod ve-
dením nově angažovaného trenéra Petra 
Jansíka, skončili na 4. místě za družstvy 
Chocně, Chrudimi a Moravské Třebové. 
Osmička nejlepších rozehrála již 12. úno-
ra čtvrtfinále play off a hokejisté Světlé 
toužili po finále, leč ztroskotali již na prv-
ním soupeři, hokejistech HC Litomyšl. Po 
nečekané prohře 2:3 doma v Pěšinkách 
před pěknou diváckou návštěvou očeká-
vali příznivci Světlé, že se po vítězství 
v Litomyšli ještě vrátí play off do Světlé 
ke třetímu rozhodujícímu zápasu. Leč po 
prohře 4:5 po samostatných nájezdech 

v Litomyšli tým HC Světlá n. S. v letošní 
Krajské lize mužů skončil. I tak 14 zápa-
sů KLM na ledě Sportovního centra Pě-
šinky nabídlo divákům dobrou sportovní 
zábavu. Diváci na hokejisty nezanevřeli 
ani když se jim nedařilo. O tom svědčily 
slušně zaplněné ochozy zimního stadionu 
při každém domácím utkání. 

Na závěr nejvyšší krajské soutěže se 
sluší přidat pár tradičních statistických 
čísel. Určitě nejužitečnějším hráčem 
mužstva byl Jaroslav Žák. Škoda, že mu 
služební povinnosti nedovolily nastoupit 
ve více utkáních. Odehrál jich pouze 16, 
ale dokázal nastřílet 14 gólů a nasbírat 42 
kanadských bodů (góly + gólové asisten-
ce), to dává průměr 2,6 bodu na utkání. 
Jen o bod méně nasbíral Jaroslav Dole-
žal, 38 jich nastřádal Jan Krajíček, Petr 
Včela jich měl 37. Pořadí střelců týmu: 

1. J. Krajíček 22 branek, 2. J. Doležal 20, 
3. P. Včela 19. 

V počtu odehraných utkání byl jednič-
kou Jaroslav Doležal, nechyběl ani jednou, 
odehrál všech 28 soutěžních utkání. Ond-
řej Včela nastoupil v 25 zápasech a Petr 
Včela jich má na svém kontě 24. V soutěži 
se v dresu Světlé vystřídalo 30 hráčů. Po 

vyřazení ve čtvrtfinále play off KLM svě-
telským hokejistům ještě sezona neskon-
čila, dle modelu soutěže byli zařazeni do 
Poháru Vladimíra Martince, který je pro 
týmy vyřazené právě ve čtvrtfinále play 
off a mužstva, která skončila po základ-
ní části KLM na 9. a 10. místě. Jak řekl 
trenér Jansík, v poháru si zahrají přede-
vším hráči, kteří byli součástí týmu, ale 
v mistrovských zápasech se na led tolik 
nedostali.

 Text a foto: jív

Vždy dobře naladěný Jarda Žák Tradiční děkovačka hráčů zaplněné tribuně

a z Hlinska. Mezi hráči byli i tři žáčci 
mateřských školek. 

Hlavní favorit Honza Macháň z 2222 
ŠK Polabiny sice šestkrát vyhrál, ale re-
míza v sedmém kole ho odsunula na dru-
hé místo. Turnaj vyhrál a putovní pohár 
si odvezl Vojta Filip ze Spartaku Vlašim. 
V průběhu turnaje jsme mnohokrát vi-
děli, že se děvčata kluků nebojí, a tomu 
i odpovídá další pořadí. Pohár za třetí 
místo v absolutním pořadí a ocenění pro 
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Monika Sobotková v reprezentačním dresu

Dnes čtrnáctiletá Monika Sobotko-
vá chtěla odmala hrát hokej a již tehdy 
jí učarovala branka. Jakmile byla při 
tréninku nejmenších hokejistů nějaká 
pauza, byla Monika v bráně. Při jed-
nom z turnajů hokejových přípravek, 

který se konal v roce 2009 ještě na 
ledě starého zimního stadionu v Pě-
šinkách, si trenéři družstva HC Slavia 
Praha všimli šikovné dívky v brance 
malých hokejistů Světlé a docela váž-
ně jí nabízeli přestup do extraligového 
klubu. Již tehdy Monika prokazovala 
své vlohy pro post hokejového bran-
káře. Brzy přišla první pozvánka na 
tréninkový kemp dívčího hokejového 
výběru a od té doby brankářka společ-
ného družstva starších žáků HC Světlá 
n. S. / HC Ledeč n. S. absolvovala ta-
kových srazů nespočet, nechyběly ani 
zápasy dívčího výběru na turnajích, na 
kterých se děvčata střetávala s družstvy 

chlapců. To, že brankářský talent ze 
Světlé n. S. zůstává i nadále v hledáčku 
stavitelů mládežnické dívčí hokejové 
reprezentace, potvrdila pozvánka do 
reprezentačního výběru patnáctiletých 
pro mezinárodní Turnaj čtyř zemí, kte-

rý se hrál od 8. do 10. února v rakous-
kém Gmündenu. Mladé reprezentantky 
České republiky tam nejprve zvítězily 
nad Německem 4:2, porazily Švýcarsko 
5:2 a v závěrečném zápase zvítězily nad 
domácími reprezentantkami Rakouska 
vysoko 8:1. Monika Sobotková se na 
turnaji střídala v brance s o rok starší 
Kateřinou Zechovskou z HC Most, kte-
rá je brankářskou jedničkou reprezen-
tace patnáctiletých. Ta po sezoně v této 
věkové kategorii končí a o její post by 
se mohla poprat právě i Světelačka Mo-
nika Sobotková. 

Text: jív
Foto: rodinný archiv

Monika Sobotková první zprava

nejlepší dívku vybojovala jedenáctiletá 
Julinka Vilímová ze Spartaku Vlašim. 
Čtvrté místo vybojovala Karinka Něm-
cová z OAZY Praha a páté místo patří 
Simče Suchomelové z domácího ŠK.

Po vyhlášení nejlepších třech hráčů 
a ocenění nejmladších účastníků přišlo 
na pořad dne vyhodnocení hráčů dle 
jednotlivých kategorií. Vždy nejlepší tři 
hráči obdrželi diplom a věcnou cenu si 
mohli vybrat z širokého výběru pěkných 
cen postupně všichni hráči. 

Světelský Šachový klub reprezentova-
lo 17 hráčů a ti se v konkurenci vůbec 
neztratili. Simča Suchomelová a Honzík 
Muzikář ve svých kategoriích zvítězili, 
Josefínka Doležalová, Šárka Volaníno-
vá a Ondra Dejmal obsadili třetí místa 
ve svých kategoriích. Druhé místo mezi 
chlapci do 10 let vybojoval Jakub Vojta, 
který mimo jiné loni vyhrál Mistrovství 
Čech chlapců do 8 let. Z Kubíka by měl 
jistě velkou radost jeho děda František 
Drašner.

Poděkování patří všem hráčům za je-
jich šachové výkony a trenérům za jejich 
práci pro mládež. Velké poděkování pa-
tří městu Světlá n. S. za podporu šachů 
ve městě.

Text a foto: Ing. Zdeněk Fiala

Simča Suchomelová z ŠK Světlá n. S.

Poháry pro nejlepší hráče

Pohled do sálu
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Po uzávěrce

Jarmila Machačová 
mistryní světa

Vynikajícího úspěchu dosáhla v sobo-
tu 23. února Jarmila Machačová, když 
na mistrovství světa v dráhové cyklisti-
ce v běloruském Minsku vybojovala pro 
Českou republiku titul mistryně světa 
v bodovacím závodě na 25 km. Po stříbr-
né medaili, kterou v bodovačce získala 
před dvěma roky na světovém šampio-
nátu v nizozemském Apeldoornu, tak 
potvrdila, že je v současné době v této 
disciplíně světovou jedničkou.

Text a foto: jív

Ženský volejbal ve Světlé

Volejbalistky TJ Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou hrají krajský přebor I. tří-
dy žen. Tuto soutěž v soutěžním období 
2012/2013  tvoří 12 týmů. Týmy jsou roz-
děleny do dvou skupin. Ženy TJ Sklo Bo-
hemia Světlá nad Sázavou byly zařazeny 
ve skupině západ společně s Humpolcem, 
Havlíčkovým Brodem, Pelhřimovem, Při-
byslaví a Ždírcem nad Doubravou. Hraje 
se systémem každý s každým ve skupině 
dvakrát (jednou doma, jednou venku), při-
čemž do jarní finálové skupiny postoupily 
nejlepší 3 týmy z naší skupiny a další 3 
týmy ze skupiny východ. Světelské ženy 
byly v podzimní části soutěže krajského 
přeboru velice úspěšné, z celkového po-
čtu šesti týmů skončily v lednu 2013 na 
krásném druhém postupovém místě za 
vedoucím Humpolcem, před třetím Pelhři-
movem. Na konto si připsaly 13 výher. Ve 

finálové části soutěže se utkají postupně 
s Demlovkou Jihlava, Bedřichovem a Tře-
bíčí, a to vždy s každým týmem dvakrát. 
Výsledky zápasů proti Pelhřimovu a Hum-

polci se započítávají ze základní skupiny.
Dění v ženském týmu dále popisuje 

kapitánka Helena Štrosová: „Na začátek 
druhé půlky soutěže jsme hned nastou-
pily proti nejtěžším rivalům z tabulky 

– proti Demlovce Jihlava a Bedřichovu. 
Demlovce jsme dvakrát podlehly 0:3, kdy 
se dá říci, že vývoj utkání značně ovlivnil 
první set, kdy jsme 18:8 vedly a nakonec 
tento set ztratily. Od té doby jsme nebyly 
schopné se herně dostat nad Demlovku 
a ztratily jsme oba dva zápasy ve pro-
spěch Demlovky.

Další sobotu jsme hrály doma s Bed-
řichovem, od těchto zápasů jsme si nic 
neslibovaly, Bedřichov je neohroženě na 
prvním místě tabulky, doposud v kraji ne-
prohrál ani jeden zápas! My jsme nastou-
pily s odhodláním, že nemáme co ztratit, 
daly jsme do zápasu všechno a výsledek 
3:2 – výhra pro nás – mluví za vše. Zahrá-
ly jsme nejlepší zápas sezony, kdy jsme 
výborně bránily v poli a na saku pestře 
otáčely každý míč, ačkoliv výškový roz-
díl protihráček byl značný. Druhý zápas 
už byl v jasné režii soupeře. Přesto jsme 
rády, že jsme „urvaly“ vítězství proti 
nejlepšímu týmu kraje, když ho doposud 
ještě nikdo neporazil. K dalším zápasům 

Po vítězném zápase – horní řada zleva: Jaroslava Holoubková, Hana Hanychová, 
Markéta Výborná, Alena Výborná, Romana Pinkasová, Lucie Benešová, Monika 
Beránková; dolní řada zleva: Petra Nyklová, Alena Fučíková, Dagmar Mlsnová, 

kapitánka Helena Štrosová

budeme vyjíždět do Třebíče, poté se utká-
me doma 8. 3. 2013 s Demlovkou Jihlava 
a 16. 3. 2013 sehrajeme odvetné zápasy 
doma s Třebíčí, tím pro nás skončí krajský 

přebor. Přáním celého týmu je zkusit tyto 
hratelné týmy porazit a skončit ve finálové 
skupině co nejlépe.“

Na závěr přidáváme krátké hodnocení 
dosavadní sezony kapitánky a současně 
trenérky týmu: „Kdybychom se scházely 
na tréninky jako na začátku sezony, tak by 
naše výsledky byly jistě lepší, ještě nejsme 
tak sehraný tým, jak bych si přála. Naše 
sestava se totiž na začátku podzimu dočka-
la hodně změn. Do našeho týmu se vrátily 
hráčky Alena a Markéta Výborná, Vero-
nika Horní, z Havlíčkova Brodu přišla na 
hostování Petra Nyklová. Naopak do Ha-
vlíčkova Brodu odešla hráčka Marie Be-
nešová a do extraligy žen Brna se vrátila 
Věrka Marešová. Bojujeme s počtem lidí, 
kteří jezdí hlavně na venkovní zápasy, je 
potřeba jezdit ve více lidech, když je po-
třeba změnit hru, nemůžu střídat, nic na 
hře změnit. Značně nám chybí také druhá 
blokařka, dobré libero, a nejvíce bych uví-
tala trenéra, který by nás vedl. Prozatím 
se nechci vzdát hraní, abych se trénování 
holek mohla věnovat naplno, ale je fakt, že 

„někdo zainteresovaný“ na lavičce by nám 
jenom prospěl. Jsem ráda, že jsme utvořily 
dobrou partu, že holky z Okrouhlice a Ha-
vlíčkova Brodu za námi do Světlé pravidel-
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ně dojíždějí a už teď se těšíme na oslavu 
konce sezony, kdy uvidíme, kolikáté místo 
budeme slavit.“

Družstvo nastupovalo v průběhu první 
části sezony v tomto složení:
  Helena Štrosová (kapitánka), Hana 

Štrosová, Petra Nyklová – smečařky
  Romana Pinkasová, Alena Fučíková, 

Lucie Benešová – blokařky
  Alena Výborná, Hana Hanychová – 

nahravačky
  Markéta Výborná, Dagmar Mlsnová, 

Monika Beránková – univerzálky
H. Štrosová (foto: F. Holoubek)

Světelští atleti v hale

Devět atletů ze světelské tréninkové 
skupiny Jozefa Foťka reprezentovalo 
náš přední atletický klub Hvězdu SKP 
Pardubice na přeborech Pardubického 
kraje v halové atletice, které se kona-

ly za účasti více než dvou set atletů 
20. ledna v Praze na Strahově. 

O dvě cenné medaile ze strahovského 
tartanu se postaraly Barbora Tylichová 
a Hana Ptáčníková. Tylichová u nás 
patří mezi skutečné naděje v kouli, byť 
je zatím žákyní. Na krajském šampio-
nátu zvítězila výkonem 11,53 m a za-
slouženě si vybojovala právo účasti na 
Halovém mistrovství ČR žactva. Zku-
šená sprinterka Hana Ptáčníková vy-
bojovala stříbrnou medaili v běhu žen 
na 200 m v čase 26,89 s a ani ona ne-

bude chybět na Halovém MČR juniorů. 
Na republikový šampionát dorostu se 
kvalifikoval Dominik Plaskoň. 

Ani ostatní z devíti světelských atle-
tů neudělali v Praze ostudu, ale jejich 

výkony zatím na medailová umístě-
ní nestačily. Tereza Kolářová starto-
vala v kategorii žen v bězích na 200 
a 400 m. Stejné disciplíny mezi muži 
absolvoval Dominik Plaskoň a k tomu 
ještě běžel 60 m překážek. Čtyřstovku 
mezi muži si zkusil i Daniel Kadlec, 
Jakub Voplakal soutěžil v kouli mužů, 
v žákovských kategoriích reprezento-
vali pardubický klub Vít Rynda, Vít 
Hemerka a Andrea Holubová.

Text a foto: jív

Vytrvalci z Příseky

Hned dvakrát se objevuje jméno 
František Tichý na předních místech 
výsledkových listin vytrvalostních zá-
vodů, a to nejen na Vysočině. Jedná se 
o Františka Tichého seniora a jeho syna 
Františka Tichého mladšího z Příseky, 
kteří závodí v barvách sportovního 
klubu Catus Bike Team. S loňským 
rokem se oba rozloučili na tradičním 
pětikilometrovém Silvestrovském běhu 
v Kačině. Šestačtyřicetiletý Tichý star-

ší zvítězil v kategorii nad 36 let a Tichý 
mladší doběhl v konkurenci dvaačtyři-
ceti běžců celkově na 5. místě. Z mnoha 
startů v roce 2012 oba nejraději vzpo-
mínají na úspěšný závod v půlmaratonu 
Donaulauf v rakouském Ottensheimu. 
Na start 21,1 km dlouhého silničního 
závodu se tam postavilo více než 200 
vytrvalců a v této mezinárodní konku-
renci doběhl Tichý st. v celkovém pořa-
dí na 4. místě, když mu v kategorii nad 
40 let patřilo 2. místo.  

Pro osmnáctiletého Tichého mlad-
šího to byl vůbec první start na tak 
dlouhé trati, proto celkové 11. místo 
a prvenství v kategorii do 20 let bylo 
velice cenným úspěchem. Těch závodů, 
které oba v loňském roce absolvovali, 
bylo opravdu hodně. Tradičně se zú-
častnili celoročního seriálu Pohár Bě-
žec Vysočiny, který se skládá z dvaceti 

různých závodů silničních, krosových 
i na dráze. V konečném účtování se-
riálu skončil Tichý senior v kategorii 
nad 40 let na 2. místě a Tichý junior 
zvítězil v kategorii 18 – 19 let. Zapojili 
se i do sedmidílného Chotěbořského 
běžeckého poháru a v kategorii nad 40 
let byl nejlepší František Tichý a v ka-
tegorii do 40 let se mladší Tichý umís-
til na medailovém 3. místě. 

jív
Foto: rodinný archiv

Skupina atletů, kteří startovali v Praze na Strahově. Stojící zleva: Hana Ptáčníková, 
Tereza Kolářová, Barbora Tylichová a Dominik Plaskoň, v pokleku zleva: Andrea 

Holubová, Vít Rynda, Vít Hemerka.

František Tichý ml. s medailí za prvenství 
v kategorii do 20 let na půlmaratonu 

v Rakousku
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Turistika

Churáňov, Horská Kvilda, Prameny Vl-
tavy, Březník, Kubova Huť, Knížecí plá-
ně a další. Lyžařské trasy byly převáž-
ně upravované, nejkvalitněji upravené 
lyžařské stopy byly v oblasti Modravy. 
S ubytováním na chatě Kahabka v cen-

tru obce Borová Lada byli všichni velice 
spokojeni a také počasí bylo po celý tý-
den velmi dobré.

JM (foto: Zdeněk Štěpánek 
a archiv OKČT)

V pátek 1. března, necelé tři měsíce před oslavou svých 100. narozenin, 
zemřela paní 

MUDr. Irma Němečková

Praktická a zubní lékařka, která se své profesi věnovala ve Světlé nad 
Sázavou nepřetržitě od roku 1940 přes svůj handicap až téměř do současnosti.

Žena, která se nezapomenutelným způsobem, s profesionalitou, zájmem, 
laskavostí a obětavou péčí starala o celé generace Světeláků. 

Krásná, vzdělaná,vitální a společenská dáma, jež se stala neoddělitelnou 
součástí našeho města a na niž budeme už jen vzpomínat – s úctou a láskou. 

*26. 5. 1913 Vídeň
†1. 3. 2013 Světlá nad Sázavou

S běžkami na Šumavě
Ve dnech 9. až 16. února se skupina 

třinácti světelských turistů zúčastnila 
týdenního lyžařského pobytu na Šuma-
vě. Náplní akce byl pohyb výhradně na 
běžkách a poznávání krás – ale bohu-
žel i úpadku a zničení – zdejší přírody. 
Všichni účastníci akce zároveň plnili 
podmínky jednotlivých výkonnostních 
tříd lyžařské turistiky. Ti nejvýkonnější 
turisté ujeli na běžkách za šest dní přes 
230 km (při dosaženém převýšení kolem 
3 000 m). Mezi navštívenými místy byly 

Po uzávěrce

Festival v Ledči

Letošní jubilejní 15. ročník Mezi-
národního festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět se 
poprvé uskuteční i v Ledči n. S. Pro ve-
řejnost se bude konat ve dnech od 22. do 
24. března v přednáškovém sále míst-
ního gymnázia. Festival upozorní na 
nebezpečné tendence, které se poslední 
dobou objevují v české společnosti. Pro-
vokativní tezí „Pod tíhou strachu“ chce 
festival otevřít debatu o sílící netoleran-
ci, rasismu a diskriminaci. 

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo 
přivést festival Jeden svět také do Ledče, 
která bude jedním ze čtyřiceti měst z celé 
ČR, kde se bude letos festival konat. Sa-
motné poslání festivalu je velmi důležité 
a my jsme moc rádi, že jej takto můžeme 
zprostředkovat jak studentům, tak obča-
nům. Letošní Jeden svět obecně reaguje 
na současný stav společnosti v České re-
publice, v níž narůstají tlaky způsobené 
ekonomickým vývojem a jeho sociálními 
dopady i krizí politických autorit,“ říká 
koordinátor festivalu Vladimír Veleta. 

(zkráceno) -jv-
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HLEDÁM
psa na krytí 

sibiřského husky.
Fena husky je 1,5 roku 

stará bez PP.

Doba hárání – březen.

Tel. : 721 907 618
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