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Zasedání zastupitelstva 29. ledna

Zastupitelstvo města:
1. Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o spolupráci ve věci In-
tegrovaného systému nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina ze dne 
1. 6. 2010 v předloženém znění.

2. Schválilo Smlouvu o upsání akcií 
předem určeným zájemcem mezi 
společností Vodovody a kanaliza-
ce Havlíčkův Brod, a. s., a městem 
Světlá n. S.

3. Schválilo dohodu o započtení po-
hledávek mezi společností Vodo-
vody a kanalizace Havlíčkův Brod, 
a. s., a městem Světlá n. S.

4. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. (kupují-
cí) a paní H. R., Světlá n. S. (prodá-
vající) za účelem odkupu pozemku 
parc. č. 830/16 o výměře 483 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. celkem 
za 50 232 Kč.

5. Schválilo uzavření kupní smlouvy 
mezi paní R. D., Teplice, panem 
S. V., Osek, a paní M. P., Ústí nad 
Labem – Krásné Březno (prodá-
vající), a městem Světlá n. S. (ku-
pující) za účelem odkupu pozem-
ku parc. č. 273 o výměře 634 m2 
v k. ú. a obci Světlá n. S. za celko-
vou cenu 95 100 Kč.

6. Schválilo uzavření řádné kup-
ní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a paní K. D. C., bytem Světlá 
n. S., a panem J. D., bytem Svět-
lá n. S. (kupující) za účelem pro-
deje sdruženého pilíře s hlavním 
uzávěrem plynu a el. energie, ve-
řejné části vodovodní a kanali-
zační přípojky, prodeje pozem-
ků parc. č. 858/39, parc. č. 858/41 
a parc. č. st. 2123, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S., na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze dne 30. 1. 2013 v předloženém 
znění.

7. Schválilo úhradu daně z přidané 
hodnoty z pozemků parc. č. 858/39, 
858/41 a parc. č. st. 2123, vše 
v k. ú. Světlá n. S., z rozpočtu měs-
ta Světlá n. S. v souladu se záko-
nem o DPH.

8.  Souhlasilo s nezvyšováním ceny 
stavebních pozemků v lokali-
tě Pod Vodárnou o aktuální saz-
bu DPH. Z důvodu novely zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty jsou odsouhlasené ceny 
pozemků v lokalitě Pod Vodárnou 
brány jako ceny vč. aktuální výše 
DPH. 

9.  Souhlasilo s prodejem stavebních 
pozemků v lokalitě Pod Vodárnou 
formou kupní smlouvy.

10. Schválilo aktualizaci záměru pro-
deje pozemků:

 parc. č. 837/15 o výměře 785 m2, 
parc. č 837/11 o výměře 661 m2, 
parc. č. 837/10 o výměře 661 m2, 
parc. č. 837/20 o výměře 684 m2, 
parc. č. 837/18 o výměře 738 m2, 
parc. č. 837/13 o výměře 733 m2, 
parc. č. 858/40 a 858/54 o výmě-
ře celkem 1017 m2, vše v k. ú. Svět-
lá n. S., za účelem výstavby rodin-
ných domů v lokalitě Pod Vodárnou, 
Světlá n. S., vč. odkupu veřejné čás-
ti kanalizační a vodovodní přípojky 
a sdruženého pilíře s hlavním uzá-
věrem plynu a el. energie za cenu 
20 000 Kč plus DPH. 

11. Schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku města Světlá n. S. ve 
výši 10 % z hodnoty obnovy ne-
movité kulturní památky čp. 1 (zá-
mek) max. ve výši 110 853 Kč spol. 
Zámek Světlá, s. r. o., Praha 5. 
Podmínkou úhrady finančního 
podílu je získání dotace na obno-
vu nemovité kulturní památky od 
Kraje Vysočina v souladu se Zása-
dami Kraje Vysočina ZK-06-2013-
74 pro poskytování dotací na ob-
novu kulturních památek v roce 
2014. Dotace bude vlastníku kul-
turní památky poskytnuta zpětně 
po ukončení obnovy kulturní pa-
mátky.  

12. Schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku města Světlá n. S. ve 
výši 10 % z hodnoty obnovy nemo-
vité kulturní památky (kostel sv. 
Václava) max. ve výši 125 410 Kč 
Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Světlá n. S. na projekt Vý-
měna oplechování věže kostela sv. 
Václava ve Světlé nad Sázavou. 
Podmínkou úhrady finančního 
podílu je získání dotace na obno-
vu nemovité kulturní památky od 
Kraje Vysočina v souladu se Zása-
dami Kraje Vysočina ZK-06-2013-
74 pro poskytování dotací na ob-
novu kulturních památek v roce 
2014. Dotace bude vlastníku kul-

Události těchto dnů
Každý, kdo jen trochu sleduje dění ko-

lem sebe, jistě zaznamenal dvě význam-
né události, které ovlivňovaly dění na 
východ od nás. 

Tou jednou byly pochopitelně olympij-
ské hry v Soči. Elita sportovních repre-
zentantů z celé planety se sem sjela, aby 
soutěžila v duchu fair play. Hry měly re-
prezentovat Rusko dnešních dnů a stát se 
jeho výkladní skříní. Jistě si každý z nás 
našel ten „svůj“ sport, který jej zaujal. 
Rozhodně zde nechci posuzovat výkony 
našich sportovců.  Někteří byli úspěš-
ní a pro Českou republiku získali cenné 
kovy, jiným se nedařilo dle jejich před-
stav a museli se smířit s tím, že na medai-
le prostě nedosáhnou. Jak bude celkově 
tato olympiáda hodnocena, ukáže čas. 

Druhá událost představuje zápole-
ní zcela odlišné, které má s radostí jen 
pramálo společného. Mám tím na mysli 
události na Ukrajině. Ve sdělovacích pro-
středcích jsme mohli sledovat události 
z Kyjeva, respektive jeho náměstí Majdan, 
Lvova či dalších měst.  Násilné střety, 
které ze zde odehrály a jejichž výsledkem 
jsou desítky zmařených lidských životů, 
jsou velmi smutnou kulisou politických 
událostí, které se na Ukrajině odehrávají. 

Proč zde o tom píši, když se zdá, že by 
se nás to na první pohled týkat nemuse-
lo? Řada obyvatel možná netuší, že náš 
region Vysočina má jako svůj partnerský 
region Zakarpatskou oblast na Ukrajině. 
Vzájemná spolupráce umožňuje navá-
zat těsnější kontakt vedoucí k hlubšímu 
poznání obou oblastí. Česká strana zde 
pomáhá například v oblasti školství, kul-
tury či rozvoje cestovního ruchu. Přátelé 
z Ukrajiny jezdí získávat nové zkušenosti 
k nám a předávat ty své. 

Přiznám, že i já mám své přátele na 
Ukrajině, a to ve Lvově, kde máme jako 
instituce svou partnerskou školu – Národ-
ní akademii umění. 

Osud zde žijících lidí mi tedy leží na 
srdci. Všem obyvatelům země bych přál, 
aby se situace vyjasnila, uklidnila a byla 
nastolena klidná nekrvavá cesta, cesta 
vedoucí k nutným změnám ve společ-
nosti, ke stabilitě země a jejímu rozvoji. 
Věřím, že zmařené lidské životy nebudou 
zapomenuty a budou připomínány jako 
smutné memento situace, která se nesma-
zatelným způsobem zapisuje do historie 
Ukrajiny. 

-mš-

Slovo úvodem
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turní památky poskytnuta zpětně 
po ukončení obnovy kulturní pa-
mátky. 

13.  Odložilo rozhodnutí o odkupu po-
zemku parc. č. 14/26 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. do doby vypracování 
projektové dokumentace a zjiště-
ní rozpočtových nákladů na vy-
budování stavby chodníku na čás-
tech pozemků parc. č. 18/1, 14/11 
v k. ú. a obci Světlá n. S.

14. Schválilo nákup vybavení do 
společenského sálu (220 ks žid-
lí, 44 ks stolů restauračních o roz-
měrech 75 x 130 cm a 14 ks sto-
lů restauračních o rozměrech  
75 x 70 cm).

15. Schválilo nákup vybavení – po-
dia do společenského sálu (18 ks 
dřevěných bedýnek o rozměrech  
1,20 x 1,20 x 0,4 m). 

16.  Trvá na platnosti OZV č. 4/2012 
o regulaci provozování loterií a ji-
ných podobných her.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 10. února

Rada města:
1. Schválila účetní závěrku KyTICe 

– Kulturní zařízení Světlá n. S. za 
účetní období roku 2013 sestavené 
k 31. 12. 2013.

2. Schválila účetní závěrku Sociál-
ního centra města Světlá n. S. za 
účetní období roku 2013, sestavené 
k 31. 12. 2013.

3. Schválila zakoupení sportovního 
vybavení výši 18 708 Kč dle poža-
davku osadního výboru Josefodol.

4.  Souhlasila s podáním žádosti o na-
dační příspěvek na výstavbu dět-
ského hřiště v Dolní Březince 
u Nadace ČEZ do grantového říze-
ní Oranžové hřiště.

5. Schválila ukončení nájemní smlou-
vy, týkající se pronájmu pozemku 
parc. č. 1217/2 v k. ú. Ovesná Lho-
ta, uzavřené mezi panem V. M., by-
tem Ovesná Lhota (jako pronajíma-
telem), a městem Světlá n. S. (jako 
nájemcem) a to ke dni 6. 3. 2014.

6. Neschválila přípravu dodatků 
k nájemním smlouvám uzavřených 
v roce 2011, 2012 a 2013 za účelem 
zvýšení ceny nájemného o míru in-
flace, tj. 1,4 %.

7. Schválila Dodatek č. 1 k nájem-
ní smlouvě mezi městem Světlá 
n. S. a Sborem dobrovolných hasičů 
D. Březinka o pronájmu pozemku 
parc. č. 848 v k. ú. Dolní Březinka 
v předloženém znění.

8. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o výpůjčce předmětů mo-
biliárního fondu mezi městem Svět-
lá n. S. (vypůjčitel) a Národním pa-
mátkovým ústavem, s. p. o., Praha 
1 – Malá Strana (půjčitel) za účelem 
prodloužení výpůjčky exponátů do 
data 31. 12. 2014.

9.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na vypracování projektové do-
kumentace na Protipovodňová 
opatření v lokalitě koupaliště – po-

žární nádrže Josefodol pro všechny 
tři stupně projektové dokumentace 
v rámci grantového programu Fon-
du Vysočiny Čistá voda 2014.

10.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na dovybavení kuchyně MŠ Na 
Sídlišti na nákup konvektomatu 
a sprchovací myčky v rámci gran-
tového programu Fondu Vysočiny 
Naše školka 2014.

11.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na akce Oplocení hřiště v Zá-
vidkovicích a Sportoviště Panuš-
kova v rámci grantového programu 
Fondu Vysočiny Sportoviště 2014.

12.  Pověřila odbor MIRR (za spoluprá-
ce s městskou policií a ZŠ Lánecká) 
přípravou projektu úprav dětské-
ho dopravního hřiště u ZŠ Lánec-
ká jako podklad k žádosti o dotaci 
z Nadace BESIP.

13. Schválila pronájem nebytového 
prostoru v budově objektu čp. 598 
v Sázavské ul. ve Světlé n. S. o vý-
měře 30 m2 panu J. S. za účelem zří-
zení sušárny.

14.  Souhlasila s nákupem sportovní 
podlahy do herny stolního tenisu 
ve Sportovním centru Pěšinky, typ 
Joola za cenu 105 840 Kč. 

15. Schválila Dodatek č. 1 uzavřený 
mezi městem Světlá n. S. a Českým 
rybářským svazem Praha 4 – Podo-
lí k nájemní smlouvě na pronájem 
vodní plochy rybníků Dolní parko-
vý a Horní parkový (nájemné aktu-
alizováno ve výši 0,50 Kč/m2/rok).

16. Schválila Dodatek č. 2 uzavřený 
mezi městem Světlá n. S. a Českým 
rybářským svazem, místní organi-
zací Světlá n. S. k nájemní smlouvě 
na pronájem vodní plochy U Ryb-
níčků a Na Bradle (nájemné aktua-
lizováno ve výši 0,50 Kč/m2/rok).

17. Schválila výpůjčku sbírkových 
předmětů od pana M. V., Světlá 
n. S., pro město Světlá n. S.

Jan Tourek, starosta města

Den památky obětí 
holocaustu

V pondělí 27. ledna uctili starosta Jan 
Tourek, místostarostka Lenka Arnotová 
a tajemník městského úřadu Jiří Moučka 
památku obětí holocaustu. Tohoto dne 
roku 1945 byl Rudou armádou osvobo-
zen nacistický koncentrační a vyhlazo-
vací tábor Osvětim-Březinka a Valné 
shromáždění OSN jej v roce 2005 vyhlá-
silo za Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu.

Text a foto: Jaroslav Vála

Z finančního odboru

Informace o místních poplatcích
Město Světlá n. S. má v současné době 

účinné obecně závazné vyhlášky, kte-
rými zastupitelstvo města v samostatné 
působnosti zavádí pět místních poplatků.

Místní poplatek ze psů:
Tento poplatek má zejména regulační 

charakter, proto je stanoven diferenco-
vaně, např. je vyšší sazba u panelových 
domů a nižší v lokalitě rodinných 
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Z odboru sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 
2013 v číslech 
Nejrozsáhlejší agendou, kterou v sou-

časné době vykonává Městský úřad 
Světlá n. S., odbor sociálních věcí, je 
sociálně-právní ochrana dětí (SPOD).  
Jedná se o činnost, kterou stát garan-
tuje bezplatnou ochranu práva dítěte 
na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
ochranu oprávněných zájmů dítěte, 
včetně ochrany jeho jmění a působení 
směřující k obnovení narušených funk-
cí rodiny. Povinnosti a kompetence 
úřadu jsou upraveny zejména v záko-
ně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších před-
pisů, v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, 
ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 
2013) a v zákoně č. 218/2003 Sb., o od-
povědnosti mládeže za protiprávní činy 
a o soudnictví ve věcech mládeže, ve 
znění pozdějších předpisů.

Ze statistických údajů SPOD napří-
klad vyplývá, že:

• k 31. 12. 2013 evidoval náš úřad 
celkem 526 spisů rodin nezletilých 
dětí, z toho bylo 244 spisů, se kte-
rými úřad pracoval v průběhu roku 
2013,

• orgán SPOD byl ustanoven ve 110 
případech opatrovníkem nezleti-

lých dětí, které zastupoval v soud-
ních řízeních o svěření do vý-
chovy, o výši výživného, o styku 
s odloučeným rodičem, o určení 
nebo popření otcovství, o výchov-
ných opatřeních, o ústavní výcho-
vě apod.,

• byly evidovány tři případy domá-
cího násilí v rodinách s nezletilý-
mi dětmi a z toho ve dvou přípa-
dech došlo Policií ČR k vykázání 
násilné osoby ze společného byd-
lení, 

• orgán SPOD zaevidoval v loňském 
roce 32 dětí zařazených do katego-
rie týrané, zneužívané a zanedbá-
vané děti, protože pokud jsou děti 
vystavovány násilí mezi rodiči, do-
chází k jejich psychickému týrání, 
nebo v případě nehrazeného vý-
živného se jedná o zanedbávání 
dětí ze strany povinného rodiče,   

• sociální pracovnice navštěvovaly 
na základě oprávnění dle § 52 zá-
kona o SPOD nezletilé děti v ro-
dinách, ve školách a v jiných pro-
středích, nejčetnější byly návštěvy 
prováděné v rámci šetření sociál-
ních poměrů dítěte a zjišťování 
jeho přání pro potřeby soudního 
řízení, 45 návštěv se uskutečnilo 

domků a nejnižší v místních čás-
tech města.

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

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

Splatnost poplatku je do 
30. 6. pří sluš né ho kalendářního roku.

Osoba, která převezme psa z útulku, 
je osvobozena od poplatku na dobu dvou 
roků ode dne převzetí psa.

Příjem z poplatku se každoročně po-
hybuje okolo 210 tis. Kč.

 
Místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů:

Poplatek platí fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba. Splatnost poplat-
ku je do 31. 3. příslušného kalendářního 
roku. 

Sazba na rok 2014 činí 540 Kč na 
osobu a rok. Za stavbu sloužící k indivi-
duální rekreaci je poplatek stanoven ve 
stejné výši. Místní poplatek je upraven 
obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012 
a 5/2013. Výnos z poplatku by měl být 
3 450 tis. Kč ročně.

Místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství:

Město zavedením tohoto poplatku 
a určením výše sazby reguluje dobu 
a rozsah záboru na veřejném prostran-
ství, aby mohlo být veřejné prostranství, 
tj. místní komunikace, veřejná zeleň, 
parky, apod., užíváno způsobem, ke 
kterému bylo určeno, a v některých pří-
padech neztěžovalo udržování veřejné-
ho pořádku. Jednotlivé sazby poplatku 
za užívání veřejného prostranství jsou 
uvedeny v obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2013, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. V roce 2013 se 
na tomto poplatku vybralo 670 tis. Kč. 
Největší podíl na výnosu má pořádání 
světelské pouti a trhů.

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

lůžkové kapacity v zařízeních slouží-
cích k přechodnému ubytování za úpla-
tu (rodinný domek, penzion, ubytovna). 

Poplatníkem je osoba, která v místě 
soustředěného turistického ruchu vlastní 
toto zařízení nebo má k takovému zaří-
zení právo hospodaření. Sazba poplatku 
činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. 
Poplatek je splatný do 15 dnů po uply-
nutí pololetí příslušného kalendářního 
roku.

Místní poplatek je upraven obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 6/2010. 

Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj byla zrušena a nahrazena obec-
ně závaznou vyhláškou o regulaci pro-
vozování loterií a jiných podobných her 
č. 4/2012 s účinností od 9. 10. 2012. 

1. 1. 2012 došlo k novelizaci zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, v platném znění, a to no-
velou publikovanou dne 30. 12. 2011 ve 
Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.

Zákon č. 202/1990 Sb., loteriích a ji-
ných podobných hrách, ve znění účin-
ném od 1. 1. 2012, přinesl rozšířené pra-

vomoci obci při regulaci loterií a jiných 
podobných her a nově nastavená pravi-
dla pro odvod z loterií a jiných podob-
ných her.

Na základě zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách město dostává větší 
objem finančních prostředků z peněz 
z hazardu. Odvod z loterií se mezi obce 
rozděluje shodně jako daň z příjmu práv-
nických osob, takže je důležitý počet 
obyvatel a rozloha území. Tento druh 
příjmů se vztahuje na obce, které na 
svém území přístroje povolily. Obce zís-
kají 80 % z celkového inkasa z výnosu, 
státu připadne zbylých 20 %.

V našem městě je v současné době 
v provozu 13 ks výherních hracích pří-
strojů, které povoluje město. Odvod z lo-
terií a jiných podobných her kromě vý-
herních hracích přístrojů přinesl v roce 
2013 do rozpočtu města asi 300 tis. Kč, 
odvod z výherních hracích přístrojů 
1 900 tis. Kč. 

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO
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▶

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Zápis do prvních tříd
Tak jako každý rok, tak i letos proběh-

ly zápisy do prvních ročníků základních 
škol. Do správy obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností Světlá nad Sá-
zavou spadají nejen školy světelské, ale 
také školy z Ledče nad Sázavou, Hněv-
kovic, Kožlí, Dolního Města, Dobrnic, 
Sázavky a Nové Vsi u Světlé.

Celkem se v letošním roce dostavilo 
k zápisu 197 budoucích prvňáčků.

Přehled jednotlivých škol a počtu za-
psaných dětí:
 ZŠ Komenského ul. 34
 ZŠ Lánecká ul. 51 

 ZŠ Ledeč n. S. 71 
 ZŠ Dolní Město    9   
 ZŠ Hněvkovice 6   
 ZŠ Kožlí 8  
 ZŠ Sázavka 8   
 ZŠ Nová Ves u Světlé    6   
 ZŠ Dobrnice 4   

Nelze však počítat s tím, že všech 
197 zapsaných dětí nastoupí v září do 
prvních tříd. Počet dětí, které skutečně 
nastoupí 1. září do prvního ročníku zá-
kladní školy, bude záviset na případném 
počtu doporučených odkladů pedago-
gicko-psychologickou poradnou.

Markéta Sobotová, úředník OSŠaŽ

u dětí se stanoveným dohledem 
soudu, 36 návštěv u dětí v ústav-
ní výchově a 18 návštěv rodičů dětí 
s nařízenou ústavní výchovou,

• úřad pravidelně navštěvuje nezle-
tilé děti ve dvanácti pěstounských 
rodinách a na základě uzavřených 
dohod s pečujícími osobami orga-
nizuje vzdělávací akce a další ak-
tivity,  

• kurátorka pro mládež zrealizova-
la ve spolupráci s Městskou po-
licií Světlá n. S. 10 přednášek na 
základních školách na téma trestní 
odpovědnost mladistvých a dětí do 
patnácti let.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nový občanský zákoník v návaznosti 
na nový katastrální zákon II 
V dnešním příspěvku přinášíme další 

užitečné informace v souvislosti se zahá-
jením účinnosti nového občanského záko-
níku (zákon č. 89/2012 Sb.) a v návaznosti 
také nového katastrálního zákona (zákon 
č. 256/2013 Sb.).

Nový občanský zákoník zavádí nově 
pojem přestavek. Je to zvláštní případ neo-
právněné stavby, která se nachází na malé 
části cizího pozemku a přesahuje na něj 
pouze svou malou částí. V praxi k tomu 
může dojít například v důsledku špatně 
zaměřených hranic pozemků. Malá část 

není přesně definována, situace se bude 
vždy posuzovat dle konkrétního přípa-
du. Podmínkou je, že stavebník musí být 
v dobré víře, to znamená být přesvědčen, 
že staví na svém pozemku a nesmí stavět 
na cizím pozemku schválně. Zákon tuto 
situaci řeší tak, že se může tato malá část 
cizího pozemku stát vlastnictvím staveb-
níka, který za něj musí současně zaplatit 
obvyklou cenu. Kdyby stavebník nestavěl 
v dobré víře, bude se jednat o neoprávně-
nou stavbu, kterou bude možné v krajním 
případě i odstranit.

Oproti předchozímu občanskému záko-
níku je podrobněji zpracována také úprava 
věcných břemen.

Věcná břemena slouží k tomu, aby 
oprávněný mohl využít určitou část užitné 
hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to zname-
ná, že je naopak povinen něco dát, konat, 
trpět, nebo se něčeho zdržet. Nově jsou 
rozlišovány podle obsahu povinnosti dva 
typy věcných břemen, a to služebnosti 
a reálná břemena.

Služebnosti se na rozdíl od reálného bře-
mene odlišují pasivitou vlastníka věci, kte-
rý je na základě služebnosti povinen buď 
ve prospěch oprávněné osoby něco trpět 
(například aby jiná osoba přecházela přes 
jeho pozemek nebo na něm čerpala vodu), 
nebo zdržet se činnosti, kterou by jinak 
jako vlastník mohl vykonávat (například 
se zaváže k tomu, že svou stavbu nebude 
zvyšovat, aby nezastínila sousedovi jeho 
výhled do krajiny). Škála možných slu-
žebností je velmi široká, nový občanský 
zákoník vymezuje pouze některé druhy 
služebností, a pokud v praxi vznikne po-
třeba zřídit služebnost, na kterou zákon 
nepamatuje, stranám v tom nic nebrání. 

Reálná břemena se vyznačují tím, že za-
vazují vlastníka služebné věci k tomu, 
aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně 
konal, poskytoval jí nějaký užitek (na-
příklad jí poskytoval část úrody, která se 
urodila na jeho pozemku). Tímto se tedy 
odlišují od služebností.

Reálným břemenem může být zatížena 
pouze věc evidovaná ve veřejném sezna-
mu. Typické je pro ně dále to, že je lze zří-
dit buď na určitý časový úsek, nebo s mož-
ností vlastníka zatížené věci se z břemene 
vykoupit.

Nebude-li povinnost z reálného břeme-
ne splněna, má oprávněný namísto toho 
nárok na peněžitou náhradu, pro niž může 
vést výkon rozhodnutí na nemovitou věc, 
která je reálným břemenem zatížena.
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▶

Nový taneční sál

Ke dni 19. 2. 2014 byly z větší čás-
ti ukončeny stavební práce probíhající 
v prostorách domů čp. 217 (taneční sál), 
čp. 906 (kinosál), čp. 986 (městská re-
staurace) na náměstí Trčků z Lípy.

Zhotovitelské firmě HORA, s. r. o., 
Tábor, zbývá dokončit drobné nedodělky 
v tanečním sále, po skončení společen-
ské sezóny bude přebroušena a nalako-
vána parketová podlaha a opraveny ne-
dostatky zjištěné při předávacím řízení. 
V závislosti na počasí budou dokončeny 
klempířské prvky na domě čp. 217. Cena 
stavebních prací je 7 291 639 Kč.

Rozsah stavebních prací:
Na domě čp. 986 byla provedena re-

konstrukce a zateplení střešního pláš-
tě. V domě čp. 906 byla provedena re-

konstrukce terasy domu a přístupového 
schodiště.

Největší rozsah stavebních úprav pro-
bíhal v tanečním sále domu čp. 217. Zde 
byla provedena rekonstrukce střešní kry-
tiny, zesílení konstrukce krovu, výměna 
uhnilých záhlaví stropních trámů, zatep-
lení stropu nad tanečním sálem.

Taneční sál dostal zcela novou podobu 
v souladu se studií Ing. arch. M. J. Stří-
brného, Stříbrný Atelier architektura & 
design, Praha 7. Projektovou dokumen-
taci dále rozpracovala firma TAPA pro-
jekt s.r.o., Havlíčkův Brod. 

Nově byla instalována vzduchotech-
nika sálu, stávající otopná tělesa byla 
nahrazena teplovzdušnými konvektory 
schovanými v obložení stěn. Původní 

Tolik tedy k pojmům, se kterými 
jsme vás chtěli seznámit, a v některém 
z příštích vydání Světelského zpravodaje 
ještě navážeme dalšími novinkami občan-
ského zákoníku.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Čistá Vysočina 2014

V letošním roce se uskuteční již 6. ročník 
jarního úklidu Vysočiny. Hlavní pozor-
nost je určena okolí silnic na Vysočině 
a veřejným prostranstvím v obcích a měs-
tech. V loňském roce se do akce zapojilo 
18,5 tisíce účastníků a bylo sebráno přes 90 
tun odpadků. Akce probíhá v celém kraji 
a tradičně se do ní zapojují obce, neziskové 
organizace, školy ale i jednotlivci. 

Harmonogram:
• Přihlášení probíhá od 17. února pro-

střednictvím elektronického formu-
láře na webových stránkách Kra-
je Vysočina – www.kr-vysocina.
cz/cistavysocina a bude uzavřeno 
14. března. Zájemce vyplní krátký 
dotazník.

• Úklid bude probíhat v termínu 4. až 
14. dubna.

• Registrovaní účastníci obdrží zdar-
ma pytle na odpadky (žluté na plasty 
a modré na ostatní komunální odpad).

• Odpadky se třídí a nechávají se v za-
vázaných pytlích vedle komunikací.

• Sběr odpadků v obci je nutné domlu-
vit s příslušným obecním/městským 
úřadem.

• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. 
a III. třídy mimo obec zajistí zdarma 
Krajská správa a údržba silnic Kraje 
Vysočina.

• V případě úklidu přímo v obcích 
a městech budou poskytnuty pouze 
pytle a účastníci si musí zajistit od-
voz odpadků s firmou, která v místě 
provádí svoz odpadu.

• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch 
je nutné konzultovat s jejich vlastní-
kem.

Více informací o připravované úklidové 
akci poskytne P. Holý, odbor regionálního 
rozvoje, tel. 564 602 538, holy.p@kr-vy-
socina. Zájemci ze Světlé n. S. a místních 
částí se mohou přihlásit rovněž na Měst-
ském úřadě Světlá n. S., odboru životního 
prostředí, Jitka Gögeová, tel. 569 496 644, 
gogeova@svetlans.cz.

Jitka Gögeová, referent OŽP MěÚ

Z odboru životního prostředí 

Upozornění na změny v ohlašování 
údajů za rok 2013 podle nového 
zákona o ochraně ovzduší 
prostřednictvím ISPOP
Prostřednictvím Integrovaného systé-

mu plnění ohlašovacích povinností (dále 
jen ISPOP) hlásí ohlašovatelé, kteří mají 
tuto povinnost dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zá-
kon o ochraně ovzduší“) v roce 2014 do 
31. března.

V souvislosti se změnami právní 
úpravy dochází k rozdělení původního 
hlášení F_OVZ_SPOJ na dvě samostat-
ná hlášení – formulář pro poplatkové 
přiznání F_OVZ_POPL a formulář pro 
souhrnnou provozní evidenci F_OVZ_
SPE. Povinnosti se vztahují výhradně na 
zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 k zá-
konu o ochraně ovzduší. V pochybnos-
tech, zda provozovatel provozuje takový 
zdroj, lze u vybraných případů využít 
informace uvedené ve Věstníku MŽP 
č. 7/2013 a na internetových stránkách 
MŽP – záložka Ochrana ovzduší – Le-
gislativa a metodické pokyny.

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné 
provozní evidence (hlášení F_OVZ_
SPE) má dle § 17, odst. 3 písm. c) zákona 
o ochraně ovzduší provozovatel každého 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze 
č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdro-
je“), s výjimkou kategorie označené kó-
dem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz 
§ 17, odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). 

Obsah souhrnné provozní evidence je 
dle § 17, odst. 7 zákona o ochraně ovzdu-
ší, je stanoven v příloze č. 11 vyhlášky 
č. 415/2012 Sb. 

Povinnost dle § 15 odst. 8 zákona 
o ochraně ovzduší podat poplatkové při-
znání (hlášení F_OVZ_POPL) přísluš-
nému krajskému úřadu prostřednictvím 
ISPOP má provozovatel stacionární-
ho zdroje uvedený v příloze č. 2 záko-
na o ochraně ovzduší („Vyjmenovaný 
zdroj“) do 31. března roku následujícího 
po skončení poplatkového období.

Znamená to, že povinnost podat po-
platkové přiznání se vztahuje na provo-
zovny, u nichž celková výše poplatků za 
poplatkové období činí 5 000 Kč a více. 
Platební výměr vydá krajský úřad pro-
vozovnám, u nichž celková výše poplat-
ků za poplatkové období činí 50 000 Kč 
a více.

Údaje souhrnné provozní evidence 
se NEOHLAŠUJÍ za stacionární zdroje 
neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona 
(„Nevyjmenované zdroje“). 

Informace byly čerpané z interneto-
vých stránek českého hydrometeoro-
logického ústavu: www.chmi.cz/files/
portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/
aktual/spe_uvod_cz.html.

Další informace jsou uvedené také na 
www.ispop.cz.

Ing. Daniela Válová
referent OŽP
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stropní konstrukce v havarijním stavu 
byla nahrazena dvojitým sádrokartono-
vým podhledem, z akustických důvodů 
byla zesílena konstrukce mezi prosto-
rem tanečního sálu a kina.

Vzhled sálu dotváří několik typů 
osvětlení, dominantní je originální lustr 
o průměru 2,7 m vyrobený dle návrhu 

Taneční sál po rekonstrukci

Jak se montoval nový lustr

autora studie pro město Světlá n. S. fir-
mou Rudolf Pospíšil, Dolní Prysk.

Taneční sál bude vybaven novým ná-
bytkem dodávaným firmou ITTC Stima, 
spol. s r. o., Humpolec a podiem vyro-
beným firmou Truhlářství a umělecké 
truhlářství, Zdeněk a Zbyněk Říhovi, 
Dolní Březinka.

Záměrem vedení města je pokračovat 
dále v úpravách Společenského domu, 
provést úpravu dispozice spojením 
obou vestibulů a rekonstrukci sociální-
ho zázemí. Projektová dokumentace na 
rekonstrukci fasád zmiňovaných domů 
je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 
2014. Bude provedena také rekonstrukce 
přísálí tanečního sálu, která byla vzhle-
dem k plánovaným změnám ve velikos-
tech oken přesunuta do další etapy. 

O tom, zda se městu podařilo vytvořit 
důstojné místo pro pořádání kulturních 
a společenských akcí, se můžete přijít 
přesvědčit sami. Budeme rádi, když pří-
jemné prostředí sálu alespoň na chvilku 
přinese klid do vašich srdcí. 

Děkujeme všem, kteří se na staveb-
ních úpravách domů čp. 217, 906, 986 
podíleli a pomohli dotvořit novou tvář 
tanečního sálu a přilehlých domů. 

Ing. Vladimíra Krajanská
Foto: Jaroslav Vála

Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci lednu 2014 
řešila celkem 53 přestupků. Z tohoto 
počtu bylo na místě řešeno v blokovém 
řízení 51 přestupků, 2 byly oznáme-
ny správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 5 písemností na 
žádost ostatních orgánů. Provedli jsme 
odchyt 2 psů, oba jsme předali majite-
lům. V odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 1. žádného pejska. 

Dne 9. ledna našli strážníci v Sázav-
ské ulici v ranních hodinách na chodní-
ku ležet muže. Byl pod vlivem alkoholu 
a toto zřejmě byla jedna z jeho bezpeč-
nostních přestávek. Pána jsme odvedli 
domů a předali rodinným příslušníkům. 
To bylo radostné shledání. 

Dne 23. ledna v odpoledních hodinách 
byli strážníci požádáni Policií ČR o sou-
činnost. Jednalo se o vykázání muže 
z bytu jeho trvalého bydliště. 

Dne 24. ledna v odpoledních hodinách 
byli strážníci požádáni Policií ČR o sou-
činnost. Tentokrát se jednalo o eskorto-
vání muže, který byl pod vlivem alkoho-
lu, do PZS Jihlava. 

V lednu jsme provedli čtyři kontroly, 
zda nejsou osobám mladším osmnácti 
roků podávány alkoholické nápoje. Vše 
bez závad. Rychlost jsme měřili pětkrát. 

Zdeněk Novák
velitel MP
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Ulice Nové město 
dům čp. 66
První zmínka o domku je z roku 1806, 

prvním známým majitelem je v roce 1857 
sklenář Antonín Kudrna. V roce 1882 jsou 
uváděni Josef a Julie Kratochvílovi. Dle 
volebního seznamu z června 1921 zde by-
dleli majitelka domu Julie Kratochvílová 
(*1859) a soustružník perletě Václav Hru-

bý (*1865) s manželkou Annou (*1869). 
Od roku 1951 byla majitelkou Růžena 
Horáková, bytem v Kutné Hoře, od které 
v roce 1960 dům se zahradou koupili man-
želé Václav (*1923) a Milada (*1931) Sas-
kovi, kteří jej ještě téhož roku adaptovali. 
Část svého dětství zde prožil dnes známý 
akademický malíř a grafik Josef Saska 
(*1949).

V roce 1987 bylo vypracováno „Tech-
nicko-ekonomické hodnocení bytového 
fondu objektu navrženého k demolici“, stá-
ří domu odhadnuto na 155 roků, výkupní 
cena stanovena na 33 428 Kč, náklady na 
vlastní demolici a odvoz sutin 36 000 Kč. 

Ve „Vyjádření k akci Výstavba bytových 
domů v ulici Nové město“ ze dne 4. března 
1988 Josef a Milada Saskovi uvádějí: 
„V případě, že se jedná o státní schválenou 
veřejnou bytovou výstavbu, nemáme zá-
sadních námitek za předpokladu, že dům 
čp. 66 s parcelou bude hodnocen dle pří-

Kriminalita na Světelsku

V době od 3. 1. do 18. 1. dosud ne-
známý pachatel vstoupil na nezajištěný 
pozemek u rekreační chaty  v katastru 
obce Lipnice nad Sázavou, kde odci-
zil z vrtané studny ponorné čerpadlo 
včetně řídící jednotky a dalšího příslu-
šenství, čímž způsobil škodu poškoze-
nému ve výši 30 000 Kč. 

Dne 21. 1. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro přečin zanedbání po-
vinné výživy, kde povinný R. L. neplní 
svou vyživovací povinnost na své dvě 
nezletilé děti, tak jak mu to bylo stano-
veno rozsudkem okresního soudu, při-
čemž za prověřované období dluží na 
výživném 27 000 Kč. 

Dne 23. 1. byl v Sázavské ulici  hlíd-
kou policie zastaven řidič motorového 
vozidla Peugeot 406, přičemž násled-
nou kontrolou řidiče bylo zjištěno, že 
jmenovaný má rozhodnutím Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě vysloven zá-

kaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel pro všechny skupi-
ny řidičských oprávnění. Jmenovaný byl 
následně vyzván k provedení dechové 
zkoušky na alkohol, kterému se podro-
bil přístrojem Dräger s pozitivním vý-
sledkem 1,15 promile alkoholu v dechu 
a opakovanou zkouškou s výsledkem 
1,17 promile. Řidiči bylo sděleno pode-
zření z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání a přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky, spiso-
vý materiál byl předán se zprávou o vý-
sledku zkráceného přípravného řízení 
na okresní státní zastupitelství. 

Neznámý pachatel v době od 28. 1. do 
29. 1. odcizil z odemčené kanceláře fir-
my AC Technologies ve Světlé n. S. pří-
ruční pokladnu s finanční hotovostí, kdy 
škoda na odcizení vznikla zmiňované 
firmě ve výši 36 000 Kč. 

Dne 28. 1. bylo přijato oznámeno, 
týkající se vloupání do rekreační chaty 

v Lipnici nad Sázavou, kterou prohledal 
a odcizil alkohol v hodnotě 500 Kč. Na 
poškození zařízení způsobil celkovou 
majiteli rekreační chaty škodu ve výši 
1 300 Kč. 

Dne 2. 2. neznámý pachatel v Lipnici 
n. S. násilně otevřel garážová vrata, kte-
rá jsou součástí rodinného domu, vnikl 
do garáže, kde odcizil motorovou pilu, 
vrtačku, svařovací invertor, rozbrušo-
vačku a další věci, vše v celkové hodnotě 
nejméně 12 000 Kč. 

Neznámý pachatel dne 16. 2. v ran-
ních hodinách nezjištěným způsobem 
vypáčil uzamčené dveře novinového 
stánku v Nádražní ulici, vnikl dovnitř 
a odcizil cigarety a  tabák v celkové hod-
notě 20 000 Kč. Na poškození dveří způ-
sobil škodu ve výši 1 000 Kč.    

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

policejní stanice Ledeč n. S.     

slušných cenových předpisů a bude nám 
dána za vyvlastněný pozemek o výměře 
504 m2 a domek nemovitost přiměřené 
hodnoty na katastru Světlá n. S. O podrob-
nostech jsme připraveni kdykoliv s Vámi se 
dohodnout.“ 

K „demolici vyvolané soustředěnou by-
tovou výstavbou“, jak se tehdejším úřed-
ním jazykem označovalo bourání domů 
v Dolní ulici a v ulici Nové město, již tehdy 
nedošlo.

Až v červnu 2004 podala MUDr. Ma-
rie Slavíčková, rozená Sasková, žádost 
o povolení k odstranění domku a žádost 
o vydání stavebního povolení na stavbu 
nového rodinného domu. Povolení k od-
stranění domku vydal odbor stavebního 
úřadu MěÚ ve Světlé n. S v červenci, sta-
vební povolení o měsíc později. Místní še-
tření ve věci kolaudace se konalo 19. srpna 
2008 a 25. srpna bylo vydáno kolaudační 
rozhodnutí, kterým odbor stavebního úřa-Josef Saska: Z Nového města
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▶

90 let Junáka na Světelsku

Stručná historie světelského skautin-
gu (1924–2014) z pera světelského skaut-
ského nestora s použitím oddílových 
kronik, různých dokumentů a vzpomí-
nek pamětníků. Tomuto významnému 
výročí je také věnována stejnojmenná 
výstava v Galerii Na Půdě. Pozvánku na 
ni naleznete na jiném místě Zpravodaje.

Motto:
„Kdybych se znovu narodil, stal bych se 

co nejdříve junákem. Tolik krásy v pravém 
kamarádském duchu se nedá prožít v žád-
né jiné organizaci na světě, a proto radím 
dnešní mládeži: Staňte se junáky a přáteli 
všech lidí dobré vůle, jak praví junácký 
zákon!“

Bedřich Doležal – Béda
(třetí vůdce 1. oddílu v roce 1930)

1924
Stopy prvních světelských skautů se dají 

najít již v roce 1923. Bedřich Doležal s bra-
trem Jaroslavem se seznámili se skautin-
gem v Chotěboři při návštěvě u známých, 
kteří byli zkušenými skauty a pozvali je 
na oddílovou schůzku. „Cikánský život“, 
jak se tehdy skautingu říkalo, jim učaroval. 
Když odjížděli s prozatímní průkazkou 
chotěbořského skautského oddílu, doma 
přišlo rozčarování. „To by tak scházelo, 
dělat ze sebe cikány“…a podobné po-
známky se na jejich hlavy jen hrnuly. Ne-
dali se však odradit a začali shánět členy 
pro založení oddílu.

Prvními „oběťmi“ byli J. Petržílka, 
úředník, J. Novotný, M. Krupička, cukrář 
a později jeho bratr Karel Krupička, úřed-
ník. Navázali spojení s Uchytilem, studen-
tem reálného gymnázia v Německém Bro-

dě. Získali bývalého rádce oddílu z Peček 
Vopěnku, který dojížděl do průmyslové 
školy, a zvolili ho za svého rádce. Chodili 
na malé schůzky a vycházky. Chtěli regis-
trovat do Svazu skautů RČS, ale nepohodli 
se a byli bez vedení. Naštěstí na jaře 1924 
potkali Béda Doležal s Uchytilem Karla 
Čáslavského, který byl skautem v Ně-

du MěÚ Světlá n. S. povolil užívání domu, 
jenž dostal opět číslo popisné 66.

Jedná se o novostavbu rodinného domu 
o půdorysu ve tvaru písmene L o třech 
nadzemních podlažích. Objekt byl navr-
žen jako první v budoucí řadové zástavbě, 
která se realizovala postupně.

-jv-

Nový dům čp. 66 první v řaděZačátek demolice domku 15. února 2005

V Čechách
• před 360 lety 23. února 1654 císař 

Ferdinand III. ustanovil jednotnou 
Karlo – Ferdinandovu univerzitu 
v Praze;  filozofická a teologická fa-
kulta sídlily v Klementinu, lékařská 
a právnická v Karolinu;

• před 310 lety v roce 1704 započa-
la stavba nejvýznamnější české 
barokní architektury, chrámu sv. 
Mikuláše na Malé Straně v Praze; 
stavbu zahájil Kryštof Dienzenho-
fer a v roce 1755 dokončil jeho syn 
Kilián Ignác spolu s Anselmem Lu-
ragem.

Ve světě vědy a techniky
• před 510 lety v roce 1504 zavádí 

rod Taxisů mezistátní evropskou 
poštovní dopravu mezi Německem, 
Nizozemím, Francií a Španělskem; 
v Čechách byla pošta zaváděna od 
roku 1527;

• před 220 lety v roce 1794 byla v Pa-
říži založena École Polytechnique, 
první vysoká technická škola..

Ve Světlé nad Sázavou
• před 410 lety v roce 1604 převzal 

Jan Rudolf II. Trčka z Lípy Světlou 
od svého otce Maxmiliána a stal se 
tak pánem na Světlé, Ledči, Opoč-
ně, Smiřicích, Žlebech a České Ka-
menici;

• před 140 lety v roce 1874 byl J. Šev-
cem z Příseky vystavěn hostinec 
u nádraží.

Josef Böhm

Stalo se

Karel Čáslavský  
(maturitní foto z roku 1925)
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▶ meckém Brodě, a po jejich nářcích při-
jal vůdcovskou funkci.

Byli dychtivi nových úkolů a nových 
poučení. Čerpali ze Základů junáctví, je-
diné pomůcky, kterou dostali od skautů 
z Německého Brodu. Každý ji mohl číst 
jen týden, aby se dostalo na všechny. Od té 
doby oddíl vzkvétal a též finanční poměry 
se pomalu lepšily. 

Slavnostní okamžik nastal 10. dubna 
1924, kdy na oddílové schůzce slavnostně 
složili junácké sliby. Ke konci roku měl 
oddíl 24 členů. Br. Uchytil se stal rádcem 

družiny „Jestřábů“, br. Doležal- Béda rád-
cem družiny „Sokolů“ a oddílovým po-
kladníkem. U Petržílků, v Nádražní ulici, 
si zřídil klubovnu, jež se pak stala středem 
skautského života.

13. dubna uspořádali první oddílový 
výlet na hrad Lipnici a 15. června výlet 
z Přibyslavi k Žižkovu Poli, před mohylou 
vyslechli projevy a zpěv přibyslavských 
děvčat. 22. června si udělali výlet do Led-
če n. S. na sokolskou slavnost a začátkem 
července zorganizovali putovní tábor. Pěš-
ky ze Světlé přes Ledeč, Chřenovice, hrad 
Chřenovice, Vlastějovice, Horky do Zruče 
n. S. a v dalších dnech přes Sázavu, Bene-
šov, Týnec do Davle a přes Zbraslav až do 
Chuchle. S dalšími noclehy v Praze a Kut-
né Hoře se vrátili do Světlé.

1925
V polovině července uspořádali první 

stálý tábor – týden strávili za Chotěboří 
na Doubravce. Postavili si nejen stany na 
podsadách, kuchyň s kamny, stoly, lavice 
a sklep, ale také vstupní bránu se skaut-
ským znakem, stožár s vlajkou, lávku přes 
řeku a volejbalové hřiště,.

Druhým významným počinem bylo 
vybudování vlastní dřevěné klubovny na 
dvoře u Holzerů. Oddíl měl ke konci roku 
21 členů ve třech družinách: Jestřábi (rád-
ce br. Uchytil), Lišky (br. Doležal) a Sokoli 
(br. Petržílka). Přistoupili F. Skalla, S. Ma-
hler, F. Mahler a F. Tichý, který později 
převzal vedení oddílu.

1926
V neděli 16. května v 6 hod. ráno (!) se 

konal nástup skautů před radnicí, kam jim 
paní Čáslavská, nadšená ctitelka skau-

tingu, přinesla krásně vyšívanou vlajku 
s nápisem 1. oddíl skautů – junáků  ŘČS 
Světlá n. Sáz. Tato vlajka se dochovala do 
dnešních dnů. Za zvuků polnice a se zpě-
vem vyrazili skauti do Ledče na slavnost-
ní odhalení pomníku Mistra Jana Husa, na 
které byli pozváni.

O prázdninách uspořádali putovní tá-
bor. Přes zříceninu hradu Orlík dorazili do 
Humpolce, přespali v noclehárně a ráno 
se vydali do Pelhřimova a odpoledne vla-
kem do Tábora. Také dalšího dne popojeli 
vlakem a pak navštívili nejprve hrad Zví-
kov a poté zámek Orlík. Čtvrtého dne šli 
na Karlštejn a odtud někteří pěšky a jiní 
vlakem do Berouna. Posledního dne odjeli 
vlakem do Prahy, odtud Posázavským pa-
cifikem do Čerčan a po přestávce domů.

1927 – 1929 
Z těchto let žádné zápisy v kronice ne-

jsou.

1930
Z kroniky se stala kniha stručných 

zmínek. „Beletristicky“ zpracované zá-

Dvě pohlednice k 90. výročí (linoryt Dušana Odehnala Sama z Kvasic)

pisy z oddílové činnosti chybějí, nicméně 
1. oddíl dále aktivně funguje. Druhého 
vůdce Františka Boudníka vystřídal br. 
Bedřich Doležal – Béda, br. Čáslavský 
se stal zpravodajem. Klubovna nebyla, 
schůzky se konaly v síni nebo na půdě u Fr. 
Mahlera i v dílně J. Novotného. Br. Čer-
mák odjel v polovině července na měsíc 
do Všechlap u Divišova a stal se prvním 
frekventantem Lesní školy v dějinách svě-
telského Junáka.

Členská základna: Otakar Čermák, Jo-
sef Hájek, František Hájek, Jiří Mahler, 

Leopold Mahler, Zdeněk Mahler, Kislin-
ger, Holzer, Müller, Skalla, Vrba, Adamec, 
Sobota, Zikmund, Hermann a Novák + 6 
vlčat, jejichž vůdcem byl br. Čermák.

1931
Vůdce br. Bedřich Doležal-Béda odešel 

do Zbraslavic vést Baťovu prodejnu, na-
hradili jej br. Tichý a br. Fiala, tajemní-
kem se stal br. J. Hájek. Dne 14. července 
uskutečnili světelští skauti první návštěvu 
2. pražského oddílu br. Jaroslava Foglara-

-Jestřába ve Sluneční zátoce. 
Dne 26. září navštívil světelské skau-

ty br. Kořínek – Mandragora, rover 
12. pražského oddílu, který si vzal za úkol 
posílit skauting na Českomoravské vyso-
čině. O tom, že by si světelský oddíl rád 
vyslechl nějakou praktickou přednášku, se 
dozvěděl od bývalého skauta Otty Poppe-
ra. Přednesl rozvrh celoroční práce, dal 
několik dobrých rad, povyprávěl o skaut-
ském jamboree v Praze a jen neradi se 
s ním světelští skauti loučili.

Zpracoval Miroslav Plachý – Miki
člen klubu X. odd. Oldskautů, Světlá n. S.
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Dětský karneval s Rolničkou

V sobotu 15. února se konal tradiční dět-
ský karneval pořádaný světelským mateř-
ským centrem Rolnička, letos již 11. v po-
řadí. Na programu byl nejen taneční rej 
masek, ale i spousta soutěží a bohatá tom-
bola. O hudbu, která nás provázela celým 
karnevalem, se postaral DJ Ondra Vosyka 
a o tom, že hrál opravdu dobře, vypovída-
la skvělá nálada během celého karnevalu, 
spousta usměvavých tanečníků na parketu 
a nekončící zástupy vlnících se a poskaku-
jících dětí, které čekaly, kdy se na ně do-

stane řada při soutěžích. Jednou ze soutěží 
byla také ta o nejlepší masku karnevalu, 
ale protože přišlo 93 dětí v maskách, bylo 
nemožné vybrat jen jednu, a proto dostal 
každý malou sladkou odměnu.

Sladké odměny do soutěží a spoustu 
krásných cen do tomboly nám věnovala 
celá řada sponzorů, kterým tímto velmi 
děkujeme. Výtěžek z tomboly bude po-
užit na další vzdělávání indické slečny 
Ashmite Montero.

Iva Vosyková

Sběr plastových víček pro Vanesku
Žáci ZŠ Komenského se rozhodli podpořit sběrem plastových víček ma-

lou Vanesku z Chlumce nad Cidlinou. Vaneska trpí vzácnou vrozenou vadou 
kůže, tzv. nemocí motýlích křídel. Léčba je finančně náročná, kromě doplat-
ků na léky, masti a obvazy musí mít také speciální oblečení beze švů apod. 
Zapojit se do této sbírky můžou všichni obyvatelé města. Sběrná místa pro 
plastová víčka jsou umístěna na Městském úřadě Světlá n/S, ve vestibulu 
Sportovního zařízení v Pěšinkách a ve školním klubu ZŠ v Komenského ulici.

Základní škola děkuje všem, kdo se do této akce zapojí.

Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

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

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.
17:00	hodin-18:00	hod. - Hodina pro 
předškoláky – koná se v nových prosto-
rách MC Rolnička – Pěšinky 971

Úterý:	 19:00	hod.
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička.

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

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

Pohybové	aktivity	Klokánek:
 7. 3., 28. 3. Opičí dráha 
 21. 3. Horolezecká stěna 
Výtvarná	dílna:
 3. 3.  Slunečnice-závěsná dekorace
 5. 3.  Beruška
 10. 3.  Veselé kolíčky                                 
 12. 3.  Fimo-kytička          
 14. 3.  Pedig-ošatka, velikonoční
  dekorace
 17. 3.  Zvířátka na ruličce
 19. 3.  Papírový dalekohled
 24. 3.  Kytička na špejli
 26. 3.  Fimo-výroba extrudérem

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…
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Kola pro Afriku

Občané Světlé n. S. mají od 17. 2. do 
30. 4. 2014 možnost podpořit projekt 
Kola pro Afriku. Darováním staršího 
nebo již nepotřebného jízdního kola po-
mohou dětem v Africe dostávat se sná-
ze ke vzdělání. Sběrné místo je zřízeno 
přímo v Základní škole v Lánecké ulici. 

Kola přivezená do Afriky, konkrétně 
do nejmenší země černého kontinentu 
Gambie, umožní dětem dojet do vzdá-
lených škol a podpoří celkovou gramot-
nost a později i větší možnost pracovní-
ho uplatnění.

Společnost Kola pro Afriku pracuje 
od února roku 2012, a to na principech 
dobrovolnictví, spolupráce a vlastní 
iniciativy lidí v ČR. Od svého vzniku 
se podařilo nezištně a velmi spontánně 
vytvořit přes 120 sběrných míst po celé 
ČR a vybrat téměř 12 000 kol. Souběžně 
byl vytvořen centrální sklad v Ostravě-

-Koblově, do kterého se darovaná kola 
ze sběrných míst sváží. Zde se teprve 
darovaná kola třídí, opravují a většinou 
chystají na cestu k dětem do Gambie. 

Kola, která nejsou vhodná pro afric-
ký terén, se dále zpracovávají několika 

Malí a velcí

Kamarádství mezi malými a většími 
žáky nemusí být jen fantazie... Již nejed-
nu „pětiletku“ se mi osvědčil celoroční 
projekt prvních a šestých tříd ve vzájem-
né spolupráci. Těch důvodů je spousta:
1)  nechci se rozloučit  s bývalými žáky 

5. třídy,
2)  děti se vzájemně poznávají a pomá-

hají si,
3)  v jednotlivých předmětech si děti 

předvedou to, co se učí, nehledě na 
sociální vztahy

a mnoho dalších pozitivních důvodů. Ať 
už jde o společné vycházky s konkrétními 
úkoly, projekty pracovní a výtvarné, práci 

s interaktivní tabulí, tance a hry ve výtvar-
né činnosti, nácviky na školní akademii 
a mnoho dalších činností. S naším pro-
jektem nadšeně souhlasil v letošním roce 
třídní učitel VI.A T. Rosecký stejně jako 
v předešlých letech učitel Fr. Šafránek. Od 

tohoto pololetí se k mé I.A přidala i třídní 
učitelka J. Pejcharová se svými prvňáčky. 
Tato spolupráce dětí je moc fajn!!! Zvláště, 
když je v současné VI.A tolik tvořivých 
dětí v čele s panem učitelem T. Roseckým. 

Mgr. Jana Rejnková
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▶

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 
Beletrie
Serran Marcela
Deset žen 

 – Devět žen a jejich terapeutka. 
Všechny si na bedrech nesou tíhu 
strachu, samoty, promarněných tu-
žeb a nejistoty. Někdy za to může 
minulost, s níž se nelze vyrovnat, 
jindy přítomnost, jež nepřináší 
to, co by si člověk přál, nebo bu-
doucnost, která děsí. Matky, dcery, 
manželky, vdovy, milenky. Všech-
ny přijímají výzvu, aby se pokusily 

způsoby. Některá kola slouží jako zá-
kladna náhradních dílů pro Gambii, jiná 
jsou opravována pro účely využití v ČR 

– festivalová kola slouží k zapůjčení na-
příklad při hudebních festivalech – dob-
rovolné půjčovné kryje část výloh na 
přepravu vhodných kol do Gambie. Ne-
opravitelná kola končí ve sběrných suro-
vinách. Získaná částka bude využita na 
přepravu do Gambie. 

Práci v centrálním skladu se věnují 
převážně lidé bez domova a v podobně 
náročných životních etapách, lidé, kteří 

Z domova pro seniory

Dne 17. ledna jsme se vydali do Ga-
lerie Na Půdě, kde jsme zhlédli výstavu 
Chaloupka na vršku. Všem se podívaná 
na postavy z večerníčků velmi líbila.

Dne 28. ledna se uskutečnila první le-
tošní přednáška Univerzity slunečního 
věku. Tématem byly přírodní klenoty 
Vysočiny. Přednášely Alena Ruxová To-
mandlová a Michaela Brhlová. Za zají-
mavou přednášku děkujeme.

Ve čtvrtek 30. ledna se uskutečnila 
další tradiční kavárnička. K poslechu 
a pro zájemce i k tanci zahrál opět pan 
Černý, kterému moc děkujeme za to, že 
nám již tak dlouho a pravidelně chodí 
potěšit naše uši. Po skončení kavárny se 
všichni spokojeni rozešli do svých po-
kojů.

Monika Horáková

tak setkáním s projektem Kola pro Afri-
ku získávají novou možnost skrze pomá-
hání druhým postavit se opět na vlastní 
nohy. Přes náročnost příprav kol vhod-
ných pro Gambii a zajištění přepravy kol, 
se již podařilo doručit do Gambie přes 
1 500 kol. 

Celý projekt je funkční jen díky práci 
nespočetného množství dobrovolníků. 
Nepostradatelnou součástí projektu jsou 
přepravní společnosti, které bezplatně 

kola převáží ze sběrných míst do cent-
rálního skladu. Podrobnosti o projektu 
najdete na www.kolaproafriku.cz.

Projekt Kola pro Afriku přináší mno-
ho radosti – dobrovolníkům a dárcům 
v České republice, lidem, společnostem, 
firmám nezištně pomáhajícím a nyní již 
také mnoha školákům v Gambii. 

Pomůžete i vy? Darováním kola přine-
sete mnoho hezkého i sobě.

V. Špatenka

pohlédnout na svůj život novýma 
očima.

Flynn Gillian
Temné kouty 

 – Libby Dayové bylo sedm, když 
se její matka a dvě sestry sta-
ly oběťmi „satanistické vraždy“ 
v kansaském městečku Kinnakee. 
Libby přežila - a u soudu se pro-
slavila svědectvím, že je zabil její 
patnáctiletý bratr Ben. O pětadva-
cet let později ji vyhledají členo-
vé neoficiálního spolku zaměře-

ného na notoricky známé zločiny. 
Doufají, že objeví důkazy svědčící 
o Benově nevině. Libby zase dou-
fá, že na své tragické minulosti 
něco vydělá. 

Pawlowská Halina
Pravda o mém muži

 – Pravda o mém muži je hořko-
sladké vyprávění o jednom životě 
a manželském soužití. Je rozverné 
i smutné, plné smíchu i zamyšlení. 
Je jako život sám z pohledu laskavé-
ho humoru Haliny Pawlowské. 
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▶ Na jaké otázky vám odpoví? Jak 
jste se seznámila s vaším mužem? 
Co na něm nejvíc nesnášíte? Co na 
něm máte nejradši? Prožili jste ně-
jakou manželskou krizi? Máte re-
cept na šťastné manželství? Co je to 
vlastně láska? 

Gruber Václav
Miluj mě, nebo střelím 

 – V přátelském vztahu muže 
a ženy je vždy určitá míra eroti-
ky. Kde je hranice, za kterou už se 
nesmí? Šimon a Dita jsou oba ve 
středním věku a žijí léta ve spo-
kojených manželstvích. Od první-
ho náhodného setkání si rozumějí 
a jejich vztah se postupně prohlu-
buje. Společně si vytvářejí fiktivní 
svět, do kterého smějí jen oni dva. 
A když má člověk další svět, má 
přece také další život... Jenže ně-
které zákonitosti platí v každém 
světě.

Naučná literatura
Ševčík Ludvík
Vyznejte se v novém občanském 
zákoníku 

 – V této knize vám autoři - profe-
sionální právníci - předkládají sro-
zumitelnou formou základní oblas-
ti občanského práva, se kterými se 
můžete každodenně setkávat a kte-
ré byly změněny novou právní úpra-
vou. 

Brodek Ayako
Papírové tvoření 

 – V knize najdete 78 nádherných 
sluníček, hvězd a vloček, které se 
naučíte vytvářet různými techni-
kami – quilling, origami a kiriga-
mi. Papír je snad nejlevnější a nej-
dostupnější materiál, ze kterého se 
dají udělat překvapivě krásné oz-
dobné předměty.

Knopp Quido
Tajemství třetí říše 

 – Doba nacismu trvala sice pou-
hých dvanáct let, ale jednou pro-
vždy ovlivnila vnímání německých 
dějin. Z Hitlerovy říše vzešel teror, 
genocida a světová válka. Mno-
ho aspektů třetí říše je dodnes zá-
hadných a právě těmto tajemstvím 
se Guido Knopp věnuje - faktům, 
která tehdy nesměla být zveřejně-
na nebo byla odhalena až mnohem 
později.

Knihy pro děti a mládež
Krolupperová Daniela
Policejní křeček 

 – Pes ve službách zákona dnes ni-
koho nepřekvapí. Ale policejní 
křeček? A opravdu jeden takový 
existuje! Jmenuje se Bruno a žije 
v teráriu u druháka Jirky. Umí ne-
jen mluvit, ale i číst a stal se postra-
chem zlodějů v širokém okolí!

Yee Wong Herbert
Myš a krtek, opeření kamarádi 

 – Krtek a Myška mají velké plány. Je 
jaro, a to přece přilétají ptáci. Budou 
je pozorovat a pak o nich napíšou 
knihu. Nápad je dobrý, ale jak udělat, 
aby ptáky nevyplašili? Co to dá pře-
mýšlení, než na to přijdou. Ale stojí 

to za to. Krtek a Myška se stanou as-
poň na krátko těmi nejlegračnějšími 
ptáky, které kdy svět viděl.

Matysová Veronika
Míša v síti 

 – Míša Marešová miluje počítače 
a většinu svého času tráví na soci-
álních sítích. Je to pro ni zábava, ale 
také únik z reality. Chybí jí máma, 
která zemřela při porodu, a také 
táta, který je věčně na služebních 
cestách. Život mladé dívky se radi-
kálně změní, když k nim do školy 
nastoupí nová učitelka Anna Vrá-
nová. Míša s ní svádí urputné boje, 
ale zároveň k ní cítí podivnou pří-
chylnost. 

Eva Kodýmová
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Plesy v tanečním sále

7. března – maturitní
Hraje: DJ M. Sklenář ze Světlé n. S.
Pořadatel: tř. 4. S – SOŠ, Světlá n. S.

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

9. dubna od 19 hod. v divadelním sále
Play Strindberg (Friedrich Dürrenmatt)

Manželský trojúhelník – Alice, její manžel 
Edgar a jejich rodinný přítel Kurt – se v inscenaci 
Divadla Metro představuje ve světově proslulé 
hře. Skvělé dialogy, v nichž postavy zápasí mezi 
sebou o své vlastní já, obsahují humor, ze kterého 
občas mrazí, ale při bližším pohledu jsou velmi 
pravdivé.

Účinkují: Jiří Štěpnička, Zuzana Slavíková, 
Vladislav Beneš

Předprodej vstupenek od 19. března v TIC, 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz
(Grafická pozvánka na jiné straně Zpravodaje.)
Foto: Jan Faukner

26. dubna od 15 hod. v divadelním sále
Perníková chaloupka

Dramatizace známé pohádky Boženy 
Němcové. Diváci se mohou těšit na zajímavé 
ztvárnění a osobitý herecký projev. Představení 
je provázeno scénickými písničkami. Délka 
představení 50 min.

Účinkují: herci divadla DUHA Polná
Předprodej vstupenek od 7. dubna v TIC, 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Kulturní zařízení KyTICe 
připravuje
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rozhovor měsícerozhovor měsíce

zve nejen malé diváky, ale i dospělé příznivce 
pohádek na divadelní představení z repertoáru 

Liduščina divadla, Praha 

O čarodějnici 
Chytrolíně

Veselá pohádka s písničkami, plná kouzel, 
překvapení a komických situací. Příběh ukáže 
dětem, jak se na jednu  věc  mohou dívat čtyři 
tvorové naprosto odlišnýma očima a jak je 
důležité snažit se najít společné řešení, i když to 
na začátku vypadá jako nemožné.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
ve středu 2. dubna od 9 hod.

Délka představení cca 60 min. 
Pro děti od 3 do 10 let.

Vstupenky za 45 Kč je možno zakoupit půl 
hodiny před představením v pokladně sálu.

Kulturní zařízení 
KyTICe Světlá n. S.

Návštěvníkům městské knihovny jis-
tě není neznámé jméno Evy Kodýmové 
(*1958). Není sice světelskou rodačkou, 
pochází z Hybrálce u Jihlavy, ale několik 
let pracovala v závodě státního podniku 
PAL a od roku 1995 je knihovnicí. Četba 
knih a studium historie jsou její dva ko-
níčky a možná, že si někteří starší čtená-
ři Světelského zpravodaje vzpomenou na 
rozhovor, který jsem s Evou dělal v roce 
1997, kdy se zúčastnila tehdy velmi sle-

dovaného televizního pořadu O poklad 
Anežky České, uváděného Markem Ebe-
nem a Klárou Doležalovou. Mimocho-
dem – v současné době běží na ČT 2 re-
príza, bohužel hodinu či dvě po poledni, 
což vyhovuje málokomu.

Uplynulo drahně let a jako blesk 
z čistého nebe se na knihkupeckých 
pultech objevila kniha, jejíž je Eva 
autorkou. A to je samozřejmě důvod 
k rozhovoru.
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▶

– Jak a kdy se stalo, že jsi začala psát?
Poprvé jsem to zkoušela již v páté 

třídě, kdy jsem začala psát do obyčejné 
písanky, ale od první chvíle jsem toužila 
po velkém linkovaném sešitu o tloušťce 
knihy, který měli rodiče schovaný ve 
skříni. Brzy se mi podařilo je přemluvit, 
aby mi ho věnovali, a mohla jsem začít 
rozvíjet svou fantazii. V novém sešitu 
jsem text doplňovala spoustou obrázků 
a tímhle způsobem jsem popsala ještě 

jeden tlustý sešit. V té době jsem kon-
čila základní školu a nastoupila jsem 
na střední ekonomickou školu v Jihlavě. 
Toto studium pro mne kromě jiného zna-
menalo splnění dosavadního snu – naši 
mi museli koupit psací stroj. Znalost 
psaní na stroji mi značně ulehčila práci. 
Celé své dílo jsem začala znovu přepiso-
vat a přitom i výrazně upravovat. A rov-
něž do této verze jsem malovala nové 
obrázky. 

Vydrželo mi to i po skončení školy 
a nástupu do zaměstnání. Po několika 
letech mi můj román vyvázal jeden star-
ší spolupracovník ve dvou knihách. Pak 
jsem se vdala a na psaní mi nezbýval čas. 
Celý román zůstal ležet řadu let zapome-
nutý až do doby, kdy jsme synovi pořídili 
počítač. Tehdy jsem oprášila staré strojo-
pisy a pustila se do nového přepracování. 
Také to trvalo řádku let. Když jsem práci 
dokončila, věnovala jsem se opakované-
mu vypilovávání a úpravám. Prostě jsem 
na tom příběhu pracovala takříkajíc celý 
život.

– Co bylo prvním impulsem Tvého psa-
ní?

Na prvopočátku mých literárních po-
kusů stála česká filmová pohádka Ší-
leně smutná princezna, na které jsem 
byla s maminkou v kině o prázdninách 
mezi čtvrtou a pátou třídou. Strašně se 
mi líbila, byla jsem úplně nadšená a roz-
hodla jsem se, že napíšu něco podobné-
ho. Hlavními hrdinkami mého dílka se 
staly sestry Helena a mylady, další oblí-
bená postava ze slavných Tří mušketýrů, 
které jsem v té době viděla v televizi se 

slavným Gerardem Barrayem. Jejich 
mužskými protějšky byl Vašek a na toho 
druhého si již nepamatuji. To ale trvalo 
jen krátce – do té doby, než jsem uvidě-
la v jihlavském kině další stěžejní dílo: 
Zkrocení zlé ženy. Obratem jsem hlavní 
hrdinky změnila na Kateřinu a Blanku, 
z nichž tou důležitější byla v té době Ka-
teřina. Toho jsem se pak držela dlouhá 
léta. Inspiraci jsem čerpala i z jiných fil-
mů a knih, jako byl Černý tulipán nebo 
Angelika. Teprve mnohem později, když 
jsem román začala přetvářet na počítači, 
jsem se začala osvobozovat od těchto vli-
vů a snažila se vymýšlet originální děj.

– Psaní „do šuplíku“ jsi před kolegy-
němi v zaměstnání tajila. Věděla o tom 
alespoň Tvoje rodina?

Ano, když jsem psala ještě v dětském 
věku, doma o tom věděli všichni, chlubi-
la jsem se i ve škole. O pět let starší bratr 
si ze mne dělal legraci a předváděl úryv-
ky z mé knihy tak, že se všichni okolo, 
kromě mne, váleli smíchy. Později v prá-
ci také věděli, že se věnuji psaní a malo-
vání, a když jsem se vdala, samozřejmě 
jsem o tom řekla manželovi. Ten mého 
koníčka, který mi pochopitelně zabíral 

dost času, bral s nadhledem a říkal mi 
žertem „Božka“, podle známé české spi-
sovatelky. Cizím lidem jsem se o svém 
psaní ale nezmiňovala. Myslím, že jsem 
se v té době za to tak trochu styděla.

– Kdy ses rozhodla nabídnout svůj ro-
mán k vydání? Oslovila jsi více vydavate-
lů? Bála ses kritiky?

Vždycky jsem toužila po tom, aby moje 
psaní vyšlo někdy knižně. Za minulého re-

žimu jsem o tom mohla jenom snít. V poz-
dější době jsem sebekriticky usoudila, že 
na to prostě nemám. Ale když jsem text 
přenesla do počítače a znovu ho vybrou-
sila, rozhodla jsem se v roce 2005 přece 
jen zkusit štěstí. Odeslala jsem vytištěný 
rukopis ve dvou exemplářích do naklada-
telství Baronet a do Knižního klubu. Bo-
hužel se mi nepodařilo uspět, a tak jsem 
knihu na čas uložila k ledu. Pak se mi to 
rozleželo v hlavě, vypilovala jsem některé 
detaily a na jaře v roce 2011 jsem znova 
zkusila splnit si svůj životní sen. Tento-
krát jsem oslovila nakladatelství MOBA 
a Fragment. Několik měsíců se nic nedělo, 
takže jsem se připomněla mailem. Z Frag-
mentu mi odpověděli až za delší dobu, že 
podobnou literaturu nevydávají, a pak mi 
rukopis vrátili. Z MOBY se kolem Vánoc 
ozval redaktor (později jsem se dověděla, 
že to byl přímo šéfredaktor) a požádal mne, 
abych text poslala v elektronické podo-

Ilustrace z původního strojopisu

Obal knihy
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▶

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

bě, protože se ten tištěný zřejmě někam 
ztratil. Tak jsem to učinila a vzájemně 
jsme pak korespondovali. Bylo potřeba 
provést některé změny, ale v podstatě se 
mu příběh líbil, takže po úpravách jsme se 
dohodli, že mi ho vydají.

– Kniha nese název Divoký leknín a jako 
autorka je uvedena Karolína Rychtecká. 
To je z vrozené skromnosti, nebo z jakého 
důvodu sis zvolila pseudonym?

Hlavním důvodem bylo zejména to, že 
jsem se bála kritiky. Původně jsem počí-
tala s tím, že svoji identitu vůbec nepro-

zradím, anebo tak učiním pouze v přípa-
dě, že by kniha měla kladný ohlas. Byla 
jsem zbabělá a měla jsem pocit, že bych 
byla lidem pro smích. Když už jsem ale 
věděla, že kniha opravdu vyjde, sebrala 
jsem přece jenom odvahu a rozhodla se 
přiznat barvu. Ať se bude dít cokoli. Jmé-
no Karolína Rychtecká není jen tak vy-
myšleno. Je to jméno mé babičky z mat-
činy strany a tu knihu jsem zamýšlela tak 
trochu na její počest, protože jsem jí prý 
byla podobná jak fyzicky, tak i povahou.

Co se týče názvu knihy, měla jsem pro 
ni vymyšlený jiný. Od chvíle, kdy jsem ji 

začala přepisovat do počítače, jmenovala 
se Hořká příchuť podzimu. V naklada-
telství se jim ale tento název zdál málo 
atraktivní, a tak oni sami vymysleli Di-
voký leknín, pod nímž také příběh vyšel.

Mně nezbývá, než doufat, že kniha 
bude pod tímto názvem úspěšná, a že 
bude mít naději na úspěch i její pokračo-
vání, které již pomalu začínám realizovat.

– To je další překvapení! Přeji Ti tedy 
dobré nápady, hodně píle a vytrvalosti, 
což jsi ostatně již prokázala. A děkuji za 
rozhovor.

Jaroslav Vála

Hasiči v Pěšinkách

V neděli 19. ledna odpoledne byla na 
hladině Sázavy zaznamenána mastná 
skvrna. Přivolaní hasiči zjistili, že nezná-
má mastná tekutina vytéká z barelu do Sá-
zavky a odtud do Sázavy. V Pěšinkách nad 
splavem proto nainstalovali nornou stěnu 
a za pomoci chemikálie mastnotu z hladi-
ny řeky odstraňovali. Znečištění bylo ma-
lého rozsahu, na hladině byl zachycen jen 
slabý film mastné tekutiny.

Text a foto: -jv-

Zastupitelé města navštívili zámek

Pondělí 27. ledna bylo pro světelský 
zámek návštěvním dnem. Krátce před 
polednem navštívila zámek se svým 
mikrofonem redaktorka Českého roz-
hlasu Hana Mikulincová, aby vyzpo-

vídala majitelku zámku paní Helenu 
Degerme v její současné kanceláři, 
která by se měla postupem času pře-
měnit v romantický novomanželský 
apartmán. Noví majitelé totiž plánují 
v budoucnosti ve spolupráci s některou 
agenturou pořádat svatby doslova na 

klíč, tedy svatební obřady s hostinou 
i ubytováním.

Odpoledne potom zavítali na zámek 
zastupitelé města v čele s místostarost-
kou Lenkou Arnotovou, pro které paní 

Degerme uspořádala den otevřených 
dveří, aby své hosty seznámila s po-
stupem rekonstrukcí zámeckých pro-
stor. Ještě na nádvoří jim vysvětlila, že 
počátkem všeho byla nutnost vytvořit 
podrobnou projektovou dokumentaci, 
kterou vypracoval mezi památkáři re-
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nomovaný ateliér GIRSA AT, zabývající 
se projektováním, obnovou a konzerva-
cí historických památek. Vše pod dohle-
dem Národního památkového ústavu. 

Potom již zámecká paní vedla své hosty 
nahoru po schodišti, na kterém byly vidět 
restaurátory odkryté původní malby, do 

horních prostor východního křídla zám-
ku. S neskrývaným entuziasmem vysvět-
lovala, že tím hlavním záměrem je, vrátit 
všem prostorám čistý sloh. Proto musely 
být v některých místnostech vybourány 
příčky, dědictví po předcházejících uži-

vatelích zámku, jinde zase bylo třeba se-
jmout snížené podhledy, které zakrývaly 
původní klenuté stropy, v několika poko-
jích již byly opraveny štukové výzdoby 
stropů. Postupně budou obnoveny truh-
lářské prvky, jako obložení stěn a dveří, 
všechny pokoje dostanou nové parkety, 
zhotovené podle historických vzorů, na 
řadu přijdou i nová okna. Vznikne tak 
čistě barokní křídlo s jedinou renesanční 
místností, která se zachovala z dob Trčků. 

Od prosince, kdy se s rekonstrukcí 
započalo, bylo vykonáno mnoho práce, 
ale hodně jí na dělníky provádějící re-
konstrukci ještě čeká a nelze s ní otálet. 
Důvod paní Degerme přítomným zastu-
pitelům hned vysvětlila: 

„Všechny práce v této části zámku by 
měly být dokončeny v dubnu a počátkem 
května by se mělo začít s instalací expo-
zice věnované vývoji evropského sklářství, 
kterou nám zapůjčí Uměleckoprůmyslo-
vé muzeum v Praze. Předpokládáme, že 
u nás vznikne též studijní depozitář zmíně-
ného muzea, který by k nám měl přilákat 

především odbornou veřejnost a studenty 
uměleckoprůmyslových škol. Otevřeme se 
i místním sklářským firmám ze Světelska, 
které zde budou moci vystavovat své vý-
robky a prezentovat svoji práci. První ná-
vštěvníky bychom chtěli přivítat v červnu.“ 

Asanační a rekonstrukční práce, včetně 
venkovní fasády, by prý měly být dokon-
čeny v roce 2020. Plánů mají noví maji-
telé ještě hodně, postupně by měl vznik-
nout pro návštěvníky další prohlídkový 
okruh, vždyť zámek se má čím chlubit, 
například nádhernými intarziemi dve-
ří, jež jsou podle odborníků skutečnými 
skvosty, v plánu je kavárna, v zámeckých 
sklepích se zrodí vinárna. Oživení zámku 
by již v létě měla zajistit divadelní před-
stavení pro děti a koncerty.  

Text a foto: jiv

Co nového v TIC?

Stalo se už pravidlem, že před zaháje-
ním hlavní turistické sezony se v turis-
tickém informačním centru objeví více 
či méně novinek obohacujících sortiment 

propagačních materiálů. Ani letošní rok 
není výjimkou, byť nabídka novinek není 
ještě kompletní. V prodeji jsou dvě nové 
turistické vizitky, a sice Podlipnické kos-
tely a Národní památník odposlechu. Obě 
jsou tříokénkové s fotografiemi Jaroslava 
Vály. Sběratelé si tak mohou ve Světlé 
svoji sbírku turistických vizitek rozšířit již 
o šest druhů.

Další novinkou je Obrazový atlas re-
gionů, lázní a církevních památek České 
republiky, zkráceně Atlas Eurobeds 2014, 
který vydal Klub českých turistů ve spo-
lupráci s krajskými úřady, městy, obcemi 
a jejich sdruženími za podpory partnerů 
a sponzorů. Atlas je užitečným a krás-
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▶ ně zpracovaným pomocníkem čes-
kých i zahraničních turistů, kteří na jeho 
stránkách najdou informace nejen o nejza-
jímavějších klášterech, katedrálách a chrá-
mech, ale i menších kostelech, kaplích, 
zvoničkách a křížových cestách. Tato mís-
ta již po staletí poskytují člověku útěchu 

Projekt Řeky se mění 

V lednovém čísle Světelského zpravo-
daje jsem pod tímto titulkem psal o pro-
jektu, jehož cílem je zvýšit bezpečnost 
vodácké turistiky na Sázavě a zpřístup-

nit ji široké veřejnosti. Snahu podpořit 
šetrný turistický ruch, zlepšit infra-
strukturu kolem řek, přispět k rozvoji 
aktivní turistiky i k výchově a vzdělá-
vání návštěvníků regionu provází mimo 
jiné rozmístění informačních panelů po-
dél řeky s označením nebezpečných jezů 
a dalšími informacemi pro vodáky.

Neuplynuly bohužel ani dva měsíce 
a v Pěšinkách už jeden (nebo jich bylo 
více?) sprejer pocítil neodolatelné nut-
kání zanechat po sobě nějakou památku 
a dvě informační tabule ozdobil dle své-

ho vytříbeného vkusu, jednu na rubové 
straně, druhou na lícové. Jak je vidět, 
v úvodu zmíněná snaha „přispět k vý-
chově a vzdělání návštěvníků regionu“ 

se někdy míjí účinkem, a tak účinnější 
než informační tabule by byl pořádný 

„bejkovec“.
Text a foto: Jaroslav Vála

a potřebný klid v tomto uspěchaném světě. 
A stejnou funkci plní i lázně, kterým se 
letošní atlas rovněž věnuje. Lázeňství má 
u nás dlouhou tradici a dnes jsou kromě 
dlouhodobých léčebných pobytů oblíbené 

také krátkodobé víkendové welness poby-
ty. Součástí atlasu je, stejně jako v minu-
lých letech, placená prezentace měst a obcí, 
mezi nimiž tentokrát nechybí ani Světlá 
nad Sázavou.  -jv-

Drogy a Světlá n. S.? 

(2. část)
Moje dítě asi něco bere! Co mám 
dělat? 
Zkouším si představit, co lze dělat, když 

rodič zjistí, že jeho dítě něco bere. To musí 
být těžké. Souhlasím s Vámi, že pro blízké 
uživatele drog je to hrozná situace, se kte-
rou není snadné se smířit, vyrovnat se s ní 
a navíc o ní s někým mluvit. Velmi proto 
oceňujeme všechny, kteří překonají obavy 
a přijdou se zeptat či poradit. Málokdo je 
totiž na takovou situaci připraven. Pora-
denství v oblasti drog je proto se zárukou 
mlčenlivosti a navíc bezplatné. 

Jak si vlastně představit poradenství 
pro rodiče či jinou osobu?

Rodič, který je najednou vržen před 
informaci „moje dítě něco bere“, se do-
stane do velké nejistoty. O drogách a zá-
vislostech toho zřejmě moc neví, protože 
se ho to do té doby netýkalo. Obrátit se na 
doktora, kolegu z práce či známou se mu 
moc nechce, a tak tápe, co má dělat. My 
ve Spektru nabízíme rozhovor, při kterém 
předáme informace, které rodič potřebuje. 
Tedy co asi dítě užívá, jaká jsou rizika, jak 
to lze zjistit, čeho si všímat. A probereme 
také zda dítě testovat, jak s ním o téma-
tu mluvit, co s dítětem dělat. To všechno 
jsou závažné otázky, které nelze vyřešit za 
jedno setkání. Proto je vhodné se v případě 
potřeby sejít vícekrát. A je velmi důležité 
si uvědomit, že drogy v rodině nemusí být 
pro rodinu jen velkým strašákem, ale i pří-
ležitostí. Příležitostí ke změně a rozvoji. 

Braní drog může být pro rodinu 
příležitostí?
Jistě. Je radost, když terapeut po něko-

lika setkáních vidí, že v rodině, která byla 
úplně zahlcena tím, že jejich dítě užívá 
drogu, se po společně odvedené práci 
podařilo nastartovat takové změny, které 
všem v domácnosti pomohly být spokoje-
nější a pro sebe navzájem důležitější. Ona 
drogová situace rodinu na mnohé upo-
zornila, a pokud si její členové troufnou 
se před problém postavit čelem, tak není 
důvod si z toho mnohé pozitivní neodnést.

Jakým způsobem je možné Vás 
kontaktovat?
Je možné se na nás obrátit jakýmkoli 

způsobem (telefon, dotazníkový formu-
lář na www.spektrum.kolping.cz , e-mail, 
osobně). Snažíme se společně domluvit 
schůzku v co nejbližším termínu a době, 
která rodiči vyhovuje. Samozřejmostí je 
naše důvěrnost a bezplatnost.

Mgr. Josef Soukal
Kontaktní a poradenské centrum 
v oblasti drogové problematiky
Žďár nad Sázavou, Světlá n. S.
www.spektrum.kolping.cz 
e-mail: spektrum@kolping.cz 
566 620 098, 608 816 721
FB: káčko Žďár
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Vyhlášení sportovců města za rok 2013

Letos již XIV. ročník slavnostního 
ocenění sportovců a trenérů města Svět-
lá n. S. za rok 2013 připravila komise 
pro koordinaci sportů  a konalo se v di-
vadelním sále. Vedle členů pořádající 
komise předávali diplomy a křišťálové 
plakety oceněným sportovcům starosta 
města Jan Tourek a bývalý vynikající 

volejbalový reprezentant Petr Pláteník. 
Program této slavnosti svými vystou-
peními zpestřily dětský pěvecký sbor 
Zvoneček ZŠ Lánecká, taneční kolektivy 
světelského Domu dětí a mládeže a oddíl 
bojového umění kung-fu Chan Shaolin 
Si. Téměř dvouhodinovým programem 
provázela s mikrofonem v ruce význam-

Družstvo mladších žáků Tenisového klubu Sklo Bohemia, zleva Adéla Jansíková, 
Kristýna Pecová, Jakub Peca, Michal Slabík, Robetr Seifi a Ondřej Galovič

ná osobnost světelského sportu Jaroslava 
Holoubková. Zaslouženého ocenění za 
sportovní výkony a reprezentaci města 
se dostalo osmnácti jednotlivcům, pěti 
sportovním kolektivům a čtyřem trené-
rům.  

V kategorii mládeže si pro diplom 
a plaketu na podium přišli například  

Andrej Čapek z oddílu kung-fu, který 
se v loňském roce stal mistrem repub-
liky ve stylu kata a vybojoval 3. místo 
na Otevřeném mistrovství Evropy v Pol-
sku, a členka Šachového klubu Světlá 
n. S. Simona Suchomelová, bronzová 
medailistka z Mistrovství České repub-
liky mládeže, účastnice Mistrovství Ev-
ropy mládeže a Mistrovství světa v exo-
tických Spojených arabských emirátech. 

Dalšími oceněnými v mládežnické 
kategorii byli: Lukáš Vodička (fotbal), 
Daniela Růžičková (stolní tenis), sestry 
Šárka a Veronika Semerádovy (volejbal), 
Barbora Tylichová (atletika), Nikola Sla-
víková a Ivana Kohoutová (florbal), Bar-
bora Špatzová (kung-fu). 

V kategorii dospělých převzali oceně-
ní za reprezentaci města Jan Svoboda 
(hokej), Bohuslav Čížek a Josef Štros 
(fotbal), Jan Kadlec (kung-fu), Barbora 
Zahradníčková, Zuzana Chládová a Mi-
chal Dřínovský (florbal), Petr Poupě (tu-
ristika). 

Při této akci jsou již tradičně oceňo-
vána i úspěšná sportovní družstva. Za 
rok 2013 to byly družstvo mladších žá-
kyň volejbalového oddílu TJ SB Světlá 
n. S., družstvo juniorek florbalového Úspěšná šachistka Simona Suchomelová

Jozef Foťko získal ocenění za zásluhy 
a rozvoj sportu ve Světlé n. S. 
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Jedenáct dnů na Kadlečáku

Tak dlouho trvala letošní lyžařská se-
zona na Kadlečáku! Ač se ještě v polovi-
ně ledna vůbec nepočítalo s tím, že by se 
mohlo v lyžařském areálu nad Světlou 
lyžovat, přišlo koncem měsíce ochla-
zení, a tak se mohlo začít s výrobou 
umělého sněhu, když toho přírodního 
bylo málo. Po pěti dnech nepřetržitého 

zasněžování se začalo v pátek 31. ledna 
přece jenom lyžovat, ale sezona byla 
krátká. Opět přišlo oteplení doprováze-
né deštěm, a tak pondělí 10. února bylo 
posledním dnem, kdy se na Kadlečáku 
v této zimě pravděpodobně lyžovalo. 
Vystihla to Základní škola Ledeč n. S., 
když si na světelské sjezdovce uspořá-

dala od 3. do 7. února pětidenní lyžařský 
výcvik pro šesté třídy. Všichni si velice 
pochvalovali vynikající podmínky pro 
lyžování a přitom za rozumné finanční 
náklady, když nemuseli cestovat nikam 
daleko do hor na drahé sjezdovky, navíc 
ušetřili za ubytování.  

Text a foto: jiv

oddílu Sklo Bohemia Světlá n. S., 
družstvo mladších žáků Šachového klu-
bu Světlá n. S., družstvo mladších žáku 
Tenisového klubu SB Světlá n. S. a druž-
stvo mladých cyklistů ZŠ Lánecká. 

Proč Jarmila Machačová 
nepřišla?

Při slavnostním ocenění sportovců za 
rok 2013 chyběla mistryně světa v drá-
hové cyklistice Jarmila Machačová. Za-
stoupili ji rodiče a přinesli ukázat zlatou 
medaili a dres mistryně světa s duhový-
mi barvami z běloruského Minsku. Jar-
mila totiž musela dát přednost přípravě 
na další světový šampionát v dráhové 
cyklistice od 26. 2. do 2. 3. v jihoame-
rické Kolumbii, kde by cyklistka, dnes 
již z Příseky, chtěla titul mistryně svě-

ta v bodovacím závodě obhájit. Dva 
únorové týdny strávila při přípravě na 
Mallorce, potom opravdu jen pár dní 
doma. V pondělí 17. února, kdy se kona-
lo slavnostní vyhlášení sportovců města 
Světlá n. S., absolvovala dopoledne ost-
rý trénink na silnici, v poledne již sedla 
na vlak směr Brno, odkud jela autem do 
Vídně, kde ji čekal ještě večer trénink na 
dráze. Vídeňská dráha je totiž nejbliž-
ším velodromem s regulérními rozměry. 
Po dvou dnech na dráze v Rakousku se 
Jarmila vrátila v úterý domů a ve čtvrtek 
20. února ráno odletěla směr kolumbij-
ské Cali na mistrovství světa 2014. 

Text a foto: jiv

Při pondělním dopoledním tréninku 
se Jarmila nechala před radnicí 

vyfotografovat

Organizátoři nezapomněli ani na tre-
néry, oceněni byli čtyři: Miloslav Kafka 
(fotbal), Pavel Dudák a Jan Fibikar (ho-
kej) a Vladimír Honkyš (kung-fu). 

Na závěr tohoto slavnostního aktu 
jsou vždy vyhlášeny osobnosti za vý-
znamný přínos sportu a reprezentaci 
města Světlá n. S. Tentokrát to byli dlou-

holetý trenér mládeže Jozef Foťko, loň-
ská mistryně světa v dráhové cyklistice 
z běloruského Minsku Jarmila Macha-
čová a duše světelského volejbalu, dříve 
dlouholetá hráčka a od roku 1982 trenér-
ka mládeže Jaroslava Holoubková.  

Text a foto: jiv
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Fotbalisté zbrojí na jaro

Start fotbalových soutěží do jarní po-
loviny se kvapem blíží, fotbalisté FK 
Bohemia Světlá nad Sázavou jsou po 
podzimu na 10. místě šestnáctičlenné 
tabulky se ziskem 22 bodů a jaro od-
startují v neděli 30. března ve Ždírci nad 
Doubravou. Na podzim tomuto soupeři 
svěřenci trenéra Kafky podlehli doma 
3:4. A jak se mužstvo připravuje na jaro, 
ve kterém si pochopitelně bude chtít udr-
žet účast v krajském přeboru, o tom in-
formuje sám trenér Kafka:

„Musím předeslat, že jsem si zimní pří-
pravu představoval pestřejší, chybí mi 
skutečné zimní podmínky. I tak se s tím 
vyrovnáváme, prostě jsme plány zimní 
přípravy trochu pozměnili. Chodíme 
běhat do zámeckého parku, jeden den 
v týdnu navštěvujeme tělocvičnu a pře-
devším využíváme výhody umělé trávy 
sportoviště v Komenského ulici, kde je 
i tartanová dráha. Z přípravných zá-

pasů jsme zatím odehráli pouze jeden 
(rozhovor se uskutečnil 18. 2.), ale s kva-
litním soupeřem, kterým byl pátý celek 
krajského přeboru Pardubického kraje 
Spartak Hlinsko. Ve vyrovnaném utkání 
jsme podlehli těsně 1:2, s hrou svých svě-
řenců jsem byl spokojen.“ 

Došlo během zimní přestávky k něja-
kým změnám v kádru mužstva? 

„To je to, co mě zlobí. Do Havlíčkova 
Brodu odešel hráč základní sestavy Jan 
Pohnětal, přitom máme úzký kádr. Z Ha-
vlíčkova Brodu k nám naopak přišel 
brankář Soukal a stále jednám o příchod 
dalšího hráče. Navíc v prvním mistrov-
ském utkání ve Ždírci nemohu počítat 
s potrestanými Císařem a Čuříkem. Pro-
to jsem rád, že nám chtějí pomoci ně-
kteří starší hráči, poctivě se s námi již 
připravuje Míra Pecha. Z mladíků se mi 
nejlépe jeví stále ještě dorostenec Lukáš 
Vodička.“ 

A jaké má trenér Kafka přání pro jaro? 

Poctivě se na jaro připravuje nejlepší 
střelec krajského přeboru Miroslav 

Křikava, který v podzimní části soutěže 
vstřelil 16 branek

Naděje světelského pingpongu

Daniela Růžičková z oddílu stol-
ního tenisu TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. se ve svých jedenácti letech doká-
zala vypracovat mezi nejlepší v katego-
rii nejmladších žákyň (2003 a mladší) 
v České republice. V aktuálním repub-
likovém žebříčku jí patří 4. místo, před 
ní jsou jako jednička Linda Záděrová 
(TTC MS Brno), dvojka Andrea Hnoj-
ská (TJ Klatovy) a trojkou je Eliška 

Gerhátová (SK Přerov). Ve vyšší věko-
vé kategorii, tedy mezi mladšími žáky-
němi, figuruje nadějná stolní tenistka 
ze Světlé n. S. na 26. místě v republi-
ce. O její vynikající výkonnosti svědčí 
fakt, že byla zařazena do výběru České 
asociace stolního tenisu, nazvaného 
Hledáme budoucí olympioniky, ve kte-
rém je 14 dívek z celé republiky. V Kra-
ji Vysočina je Daniela ve své věkové 

kategorii jasnou jedničkou, pravidelně 
startuje na nejkvalitnějších republiko-
vých turnajích kategorie A, ze kterých 
si přivezla již pět medailí. Jejím po-
sledním úspěšným startem byl únorový 
republikový turnaj v Hostinném. 

Tam Daniela Růžičková nejprve vy-
hrála všechna tři svá utkání ve skupině 
a jako vítězka skupiny postoupila do 
play off desítky nejlepších. Jako nasa-
zená čtyřka turnaje se dostala přímo 
do čtvrtfinále, ve kterém vyřadila tur-
najovou pětku Vašendovou (TJ Sokol 
Kozlovice), v semifinále prohrála s na-
sazenou jedničkou a pozdější vítězkou 
turnaje Záděrovou z Brna a získala tak 
bronzovou medaili za 3. místo ve dvou-
hře. 

Ve čtyřhře na tomto turnaji vytvořila 
dvojici s Gerhátovou z Přerova, spolu 
se dostaly až do finále, ve kterém pod-
lehly turnajovému páru č. 1 Záděrová 
(Brno), Hnojská (Klatovy). Pro Danielu 
Růžičkovou z toho byla stříbrná medai-
le. Nemalý podíl na zmíněných úspě-
ších mladé stolní tenistky z Pěšinek má 
její trenérka Martina Hurníková.

jiv
Foto: Martin Karel

„Především, aby se nám vyhýbala 
zranění a hráči odehráli jarní zápasy 
v takové formě, jakou měli v posledních 
utkáních podzimu. Potom bychom ne-
měli mít těžkosti s udržením v krajském 
přeboru.“

Text a foto: jiv
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to, o tom svědčí soutěživá atmosféra 
na ledové ploše při každém tréninku, 
který je vždy zakončen společným 
vítězným pokřikem malých hokejistů. 

Trenéři před dalšími zájemci o hokej 
rozhodně dveře nezavírají, uvítají ka-
ždého dalšího zájemce o tuto nejrych-
lejší kolektivní hru na světě. I bruslit ty 
začínající naučí!

Text a foto: jiv

Nejmenší hokejisté v Pěšinkách

S hokejovým mládím na zimním 
stadionu v Pěšinkách se snad začíná 
blýskat na lepší časy. Na tréninky ho-
kejové přípravky chodí průměrně 15 

hokejových adeptů ve věku od čtyř do 
sedmi let, tím nejmladším je čtyřletý 
Matěj Piskač. Dokonce se mezi kluky 
prohání s hokejkou pětiletá Karolína 
Čapková. Šéftrenérem hokejové pří-

pravky HC Světlá n. S. je hráč A muž-
stva Ondřej Špatenka, ale není na to 
sám, s tréninky mu pomáhají i další 
hokejisté I. týmu světelského hokeje, 

účastníka krajské ligy. Namátkou to 
jsou například Pavel Blažek, Ondřej 
Šíma nebo brankář Jiří Zvolánek. Stra-
nou nezůstávají další trenéři mládeže 
Jan Fibikar a Pavel Dudák. Je jen dob-
ře, že do tajů hokeje nejmenší hokejis-
ty zasvěcují zkušení hokejisté. A umí 

Karolína Čapková, jediná dívka mezi 
kluky v hokejové přípravce

Turistika

Za sv. Valentýnem
V polovině února jsme se zúčastnili 

nedělní vycházky pořádané jihlav-
ským odborem KČT Čeřínek ke kapli 
sv. Antonína Paduánského na zalesně-
ném kopci nad obcí Rounek.

Začínáme na nádraží v Rantířově, 
kam naše pětičlenná skupinka přijela 
autem, ale většina ze zhruba sedmde-
sáti účastníků využila vlaku z Jihlavy. 
Po necelých čtyřech kilometrech volné 
chůze stojíme před malebnou barokní 
kaplí, která v loňském roce prošla re-
konstrukcí. 

Kdysi tudy vedla cesta z Jihlavy do 
Pelhřimova, která zanikla někdy před 
polovinou 19. století, a podle pověsti 
jednou na tomto místě odpočíval chu-
dý pekařský tovaryš, usnul a ve spánku 
mu tajemný hlas našeptával, že pod ka-

menem, na který si položil ranec, aby 
měl měkko pod hlavou, jsou ukryty 
peníze. Měl by je vyzvednout a nechat 
zde za ně postavit kapličku ke cti sv. 
Antonína. 

Něco na tom možná bude, neboť 
stavba kapličky se v roce 1737 uskuteč-
nila na popud pelhřimovského pekaře 
Antonína Polesného, který pro tento 

účel věnoval sto zlatých získaných zá-
větí po smrti svého otce. O rok později 
byla kaple za velké účasti lidu slav-
nostně vysvěcena a vždy v neděli po 
svátku sv. Antonína zde byla sloužena 
slavnostní mše. V průběhu následných 
více než dvě stě padesáti let se chátrá-
ní kapličky střídalo s jejími opravami. 
Došlo také ke dvojí rekvizici zvonů, 
a protože ani za minulého režimu se 
sakrálním památkám nijak nedařilo, 
generální opravy se kaple dočkala až 
v roce 1994 a slavnostního vysvěcení 
roku následujícího. Rekonstrukce pro-
vedená v loňském roce, která přišla na 
téměř 530 000 korun, spočívala v pro-
vedení kompletního odvlhčení pomo-
cí vnitřního i venkovního drenážního 
systému a v rekonstrukci střechy. Její 
krov byl rozebrán, shnilé trámy nahra-
zeny novými a především oplechová-Na nádraží v Rantířově
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ty“, jednotlivce i celé skupinky – a sa-
mozřejmě také zamilované dvojice. Jen 
málokdo z nich nevyužije možnosti 
zazvonit si pomocí řetízku zvonečkem 
umístěným vně kaple, aby se mu splni-
la jeho přání. 

Vrchol kopce dosahuje 629 metrů 
a nebýt stromů, byl by na dohled. Kro-
mě triangulační tyče tu je z kamenů 
poskládaná jakási mohyla. Využíváme 
nabídky místních znalců a s radostí se 

jimi necháváme dovést ke dvěma blíz-
kým zajímavostem. Tou první jsou šan-
ce vybudované vojáky 8. moravského 
pěšího pluku arcivévody Ludwiga Jo-
sepha z Jihlavy v roce 1843, kdy kolem 

nedaleké Vyskytné probíhaly velké 
manévry, tou druhou smírčí kámen na 
okraji lesa zvaného Šulákovec. V plo-
chém kameni je vytesán latinský kříž, 
pod jehož jedním ramenem je nůž a pod 
druhým ocílka, atributy připomínající 
zavraždění služky řezníkem, podle po-
věsti proto, že mu nebyla po vůli. V po-
škozeném horním okraji kamene je část 
letopočtu 1601, kdy k události došlo.

Text a foto: Jaroslav Vála

ní nahrazeno šindelovou krytinou. Ve 
stadiu příprav, zatím bez konkrétního 
časového harmonogramu, je restauro-
vání vnitřních fresek a oltáře.

V posledních letech se stalo tradicí, 
že sem lidé přicházejí nejen v polovině 
června, na svátek svatého Antonína, ale 
také jako my dnes – v polovině února, 
tedy na oslavu jiného, poněkud mód-
ního svatého Valentýna. Jaký k tomu 
mají důvod? Ač je kaple zasvěcená sv. 

Antonínovi, na oltáři jsou ve schránce 
z bílého mramoru uloženy ostatky sv. 
Bonifáce a sv. Valentina. Podle zápisu 
ve farní kronice byly v roce 1931 za-
slány královéhradeckým biskupstvím 
a uloženy současně také v kapli na 
návsi v nedaleké Ježené a v Plandrech 
v zámecké kapli a v kapli sv. Jana Ne-
pomuckého. 

A tak zde, u poutní kaple uprostřed 
lesů, můžete potkat turisty i „neturis-

Snowboardy zdomácněly i na Kadlečáku

Od devadesátých let minulého století 
se i na našich horách začaly objevovat 
snowboardy, široká prkna, na kterých 
zejména ti zkušenější dokazovali na 
sjezdovkách úplná kouzla a nevyhnuly 

se ani Kadlečáku. Tam nebyli zpočátku 
snowboarďáci vítáni s otevřenou náručí, 
když se především začátečníci nechovali 
k upravené sjezdovce příliš šetrně. Ale 
postupem času se vztahy se snowboarďá-
ky urovnaly a dnes jsou i na Kadlečáku 
rovnocennými uživateli sjezdovky stejně 
jako lyžaři. K dalšímu rozmachu snow-
boardingu přispělo jeho zařazení mezi 
olympijské sporty a ke zvýšení ještě větší 
popularity určitě přispěje zlatá olympij-
ská medaile Evy Samkové ze Soči. 

Text a foto: jiv
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Prodej SlePIčeK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje 

svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáško-
vých plemen lohmann hnědý, Tetra hnědá a domi-
nant - žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé sle-

pičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: 
v úterý 8. dubna 2014

Světlá nad Sázavou - u hlavního vlak. nádraží - 
v 12:25 hod.

Při prodeji slepiček 
výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks.

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod, 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840  

relax rock Fest 2014
V sobotu 24. května od 13 hod. se koná ve Světlé 

n. S. v areálu Sport Baru Relaxa již 3. ročník pohodového 
festivalu Relax Rock Fest.

Vystoupí zde i zahraniční hosté, např. ADAM BOMB 
(USA) – kytarový mág z New Yorku, který nahrával kyta-
rové party i pro legendární KISS, Led Zeppelin a spolu-
pracoval také s AC/DC. Adam B. předvede své kytarové 
umění a pyrotechnické efekty se svojí doprovodnou sku-
pinou, která je od začátku února na evropském turné. Ze 
Slovenska přijedou alternativní ATMOSFERIK, z domácí 
scény stále populárnější DYMYTRY s Milošem Meierem za 
bicími, dále pak ska-punková partička ŽÁDNEJ STRES, me-
talový RIMORTIS, hardrocková kapela BLACK BULL v čele 
s Lucií Roubíčkovou (ex Krleš, Citron), domácí ŽRALOK VE 
ZDI a NOVOVESKA, dále přijedou vítězové soutěže o Relax 
Rock Fest – ROSIE, ARTERY z Chotěboře, MANUAL z Hradce 
Králové a SEPARATOR z Hodonína! Hrát se bude na dvou 
pódiích. Proběhnou také soutěže o zajímavé ceny. 

Vstupenky v předprodeji si můžete zakoupit ve Světlé 
n. S. v restauraci Maxim, turistickém informačním centru 
a ve Sport Baru Relaxa do konce března za 190 Kč od dub-
na do 23. května za 220 Kč, na místě pak za 290 Kč. Sle-
dujte náš web www.relaxrockfest.unas.cz a facebook, kde 
budou probíhat soutěže o volné vstupenky.

Tomáš Beránek

Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

nabízí možnost 

zasílání informací 
o svých akcích

do vaší e-mailové schránky.

Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete  
zprávu na adresu 

koudelova@svetlans.cz.
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