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Lípa srdčitá je oblíbeným stromem 
slovanských národů a od zrození naší 
republiky je naším symbolem, lipové 
ratolesti jsou například na standartě 

prezidenta republiky či na státní pečeti. 
V minulosti byly lípy vysazovány při 

významných dějinných událostech naší 
republiky. 

Text a foto: jív

Lípa svobody na návsi v Beneticích 
(foto: Jiří Víšek)
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Vážení čtenáři, 
zdá se, že jsme se konečně dočkali 

a jaro o sobě všude kolem nás dává 
vědět plnou silou. Přece jenom zima 
trvala letos déle, než jsme byli zvyk-
lí z let minulých a dubnové vpravdě 
aprílové počasí si s námi místy docela 
zahrávalo. 

Tedy, když jsme u toho dubna – pev-
ně věřím, že většina z Vás si všimla 
dvou aprílově laděných článků zařa-
zených v minulém čísle. Jednalo se 
o úvodník kolegy J. P., který jej ovšem 
zřejmě napsal tak přesvědčivě, že pár 
lidí opravdu uvěřilo. O tom jsem se 
sám přesvědčil, když mi byl kolegyní 
v práci položen dotaz, zda vím něco 
o zákazu pohybu na cyklostezce. 

Druhý nevážně míněný příspěvek se 
jistě dal vcelku snadno identifikovat 
dle autora podepsaného A. Pril. Ov-
šem vězte, že lelkovadlo není žádným 
výmyslem aprílovým, nýbrž skuteč-
nou záležitostí, kterou lze opravdu na-
vštívit. I když na rovinu, o funkčnosti 
onoho jistě vysoce sofistikovaného za-
řízení poněkud pochybuji.

V redakci doufáme, že oba dva člán-
ky byly brány s patřičným nadhledem 
a rozhodně nebylo účelem, aby se 
v nich někdo nedejbože poznal. 

Pojďme ovšem zpět ke květnu, který 
je ještě téměř celý před námi. Věřím, 
že jste si jistě užili předvečer první-
ho máje spojený s oblíbeným pálením 
čarodějnic a nezapomněli 1. května na 
obvyklou zastávku pod tradiční roz-
kvetlou třešní. 

I dny následující nás snad budou lá-
kat k pobytu venku na čerstvém vzdu-
chu, který je příjemnou změnou po 
čase stráveném v celodenním zaměst-
nání. Podle toho, jak jsem sledoval 
město a jeho okolí, tak se v posledních 
několika týdnech vyrojila řada rekre-
ačních sportovců nejrůznějšího věku 
na kole, kolečkových bruslích, s hole-
mi na Nordic Walking a dokonce i pár 
vodáků. A to je myslím více než dobře, 
protože pohybu není v dnešní hektické 
době nikdy dost. 

Tak tedy, ať nám květnové počasí 
přeje a snad letos ledoví muži poněkud 
sleví ze svých nároků na pokles teplot 
vzduchu. Květen prozářený sluncem 
přeje jménem redakce 

Michal Šimek

Slovo úvodem Informace z radnice

Vážení spoluobčané, Světeláci,
je pravdou a smutnou skutečností, že 

platíme neustále víc a víc peněz za elek-
třinu, plyn a jiné služby. 

Bohužel, jako jednotlivci jsme málo 
významní pro obří dodavatele energií. 
A to je i důvod tohoto článku. 

Jsme přesvědčeni, že jediná alespoň 
částečná obrana proti tomuto diktátu 
mocných je společné soutěžení energií. 
Proto nás velmi zaujala nabídka firmy 
eCENTRE, a. s. – poskytnout svým ob-
čanům možnost zapojit se do elektronic-
ké aukce na dodavatele energií.

O co se jedná:
Co je e-aukce? Prostřednictvím firmy 

eCENTRE větší množství domácností 
sdruží svou poptávku po elektřině nebo 
plynu do jednoho velkého objemu a toto 
se nabídne všem dodavatelům na trhu 
v aukci. Aukce funguje obdobně jako 
dražba, pouze s tím rozdílem, že dodava-
telé snižují své ceny dolů. Aukce probíhá 
elektronicky, na internetu. Dodavatelé 
vidí množství poptávané energie, nejniž-
ší cenu a svou cenu, kterou můžou dále 
snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí 
koho draží, nevidí konkurenty, kolik jich 
je – vše je anonymní.

Kde získáte podrobné informace?
Veškeré informace získáte na kontakt-

ním místě, které město Světlá n. S. zřídí 
v malé zasedací místnosti. Vaše dotazy 
Vám zodpoví vyškolení pracovníci této 
firmy. Kontaktní místo bude otevře-
no v květnu od pondělí dne 13. 5. 2013 
v době od 13:00 – 17:00 hod. 

Další termíny:
Pondělí 20. 5. , 27. 5. , 3. 6. a 10. 6. 2013 

od 13:00 do 17:00 hod. 
Pátek 17. 5. , 24. 5. , 31. 5. a 7. 6. 2013 

od 8:00 do 11:00 hod. 

Jak se do e-aukce přihlásit?
Ze strany občanů se jedná o dvě ná-

vštěvy kanceláře. 
Poprvé na určené kontaktní místo s se-

bou přinesou kopii smlouvy se stávají-
cím dodavatelem (včetně všech dodatků 
a obchodních podmínek), kopii ročního 
vyúčtování spotřeby elektřiny, plynu 
a podepíší žádost (tuto žádost s Vámi 
vyplní právě zaměstnanec eCENTRE).

Podruhé po vysoutěžení cen přijdou 
podepsat novou smlouvu s tímto vysou-
těženým obchodníkem s energiemi. 

Tato aktivita probíhá i v jiných měs-
tech a my jsme se dohodli s městy Ha-
vlíčkův Brod a Ledeč n. S. společně 
soutěžit celkovou naší spotřebu jednot-
livých domácností (jednotlivé spotřeby 
se sečtou a tento společný objem firma 
eCENTRE v rámci elektronické aukce 
začne soutěžit).

Co musíte vědět:
Tato služba je zcela ZDARMA – ani 

občan ani město za tuto službu nic ne-
platí. E-aukce se mohou zúčastnit i ob-
čané z jiných měst. Čím objemově vyšší 
poptávka, tím větší možnost vysoutěžení 
nižší ceny. Pokud se pro Vaši domácnost 
nepodaří zajistit úsporu, nemusíte měnit 
dodavatele energie.

V současné době se nabízejí již velmi 
intenzivně různé slevy, např. 10%. Otáz-
ka zní proč? Možná proto, že začátkem 
roku město Říčany zaštítilo (jednalo se 
ze strany města o pronájem kanceláře 
a záštitu tohoto projektu) nabídku firmy 
eCENTRE na dodávku energií pro do-
mácnosti. Přihlásilo se 450 domácností 
a vysoutěžil se pro tyto všechny domác-
nosti společný dodavatel. 

Není možné slíbit konkrétní slevu, 
protože to nikdo neví, nicméně úspora 
v městě Říčany, kde se poprvé soutě-
žilo, byla na plynu 30 % a u elektřiny 
16 %. 

Konkrétní příklad: 
Rodinný dům:
Plyn – roční platba 30 000 Kč. 20 % 

(6 000 Kč) je nájem za potrubí – toto se 
nesoutěží. 4 000 Kč je částka, která se 
soutěží a z této částky se jedná o 30%, 
tedy roční úsporu na plynu ve výši 
7 200 Kč. 

Elektřina – roční platba 15 000 Kč. 
40 % (6 000 Kč) se nesoutěží – jedná 
se o nájem za přepravu elektřiny (dráty, 
stožáry) – a 60 % (9 000 Kč) se soutěží. 
Z těchto 60 % byla úspora 16 % – tedy 
1 440 Kč. 

Na základě těchto propočtů uspořila 
rodina v Říčanech za jeden rok 8 640 Kč 

– tedy měsíčně 720 Kč. A toto je skuteč-
ně již zajímavá úspora. 

Myslím si, že v době neustálého zdra-
žování je škoda nevyužít této zajímavé 
nabídky. 

Jan Tourek
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▶

Schůze rady 8. dubna

Rada města:
1.  Schválila celkový počet zaměstnan-

ců města zařazených do Městského 
úřadu Světlá n. S. na 57, což předsta-
vuje navýšení počtu funkčních míst 
v rámci odboru sociálních věcí o 1 
místo za předpokladu, že celé osob-
ní náklady na zaměstnance pokryje 
státní příspěvek na výkon pěstoun-
ské péče.

2.  Schválila s účinností od 1. 4. 2013 
změnu Ceníku služeb pečovatelské 
služby, spočívající ve zvýšení ceny 
velkého úklidu na 120 Kč/hod. (z pů-
vodních 100 Kč/hod.).

3.  Vzala na vědomí návrh interiéru 
společenského sálu vypracovaného 
Ing. arch. M. J. Stříbrným, Stříbrný 
Atelier architektura & design, s. r. o., 
Praha 7.

4.  Vzala na vědomí postup ve věci pří-
pravy realizace akcí Změna užívání 

Zasedání zastupitelstva 20. března

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo uzavření smlouvy o úvěru 

ve výši 10 mil. Kč s Českou spoři-
telnou, a. s., Praha 4, na financování 
investiční akce Odkup objektu ob-
čanské vybavenosti (zámek) č. p. 1, 
postavený na parcele parc. č. st. 10, 
pozemek parc. č. st. 10, pozemek 
parc. č. 1099, vše v k. ú. Světlá n. S.

2.  Schválilo Rozpočtové opatření 
č. 1/2013 v předložené podobě, které 

se týká odkupu zámku a jeho provo-
zování.

3.  Schválilo uzavření Dodatku číslo 
001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě 
o připojení odběrného zařízení k dis-
tribuční soustavě nízkého napětí (nn) 
pro lokalitu TI Pod Vodárnou 12 RD 
mezi městem Světlá n. S. a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV-Podmokly. 

Jan Tourek, starosta mněsta

Schůze rady 18. března

Rada města:
1.  Schválila hospodářské výsledky pří-

spěvkových organizací KyTICe, TBS, 
ZŠ Komenského, ZŠ Lánecká, ZUŠ, 
DDM a MŠ Lánecká za rok 2012.

2.  Schválila pronájem částí pozemků 
parc. č. 370/36 (6 m2) a parc. č. 303/4 
(24 m2) v k. ú. obce Světlá n. S. (loka-
lita Na Bradle) paní L. P., Světlá n. S.

3.  Schválila zakoupení nové vodárny 
do klubovny v místní části Josefodol.

4.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na venkovní fitness hřiště u spo-
lečnosti COLMEX, s. r. o., Praha 3, 
ve variantě B, složení posilovacích 
strojů CX-04 šlapací zařízení, CX - 
08 jezdecké zařízení, umístěných na 
pozemku parc. č. 519/12 v k. ú. Svět-
lá n. S. (Sázavská ul.). 

5.  Nechválila záměr pronájmu části po-
zemku parc. č. 609 v k. ú. Mrzkovice 
o výměře cca 260 m2.

6.  Schválila záměr pronájmu pozemků 
parc. č. st. 195 (218 m2), parc. č. st. 
196 (551 m2), parc. č. st. 197 (31 m2) 
a parc. č. 654/11 (cca 1445 m2) vše 
v obci Světlá n. S. a katastrální úze-
mí Dolní Březinka. 

7.  Schválila zadávací dokumentaci pro 
podlimitní veřejnou zakázku na do-
dávku zadávanou formou otevřené-
ho řízení pro akci Protipovodňová 
opatření města Světlá nad Sázavou. 

8.  Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na akci oprava hřišť na volejbal 
a basketbal u ZŠ Lánecká (bylo by 
zařazeno pro podání žádostí zároveň 
s odsouhlasenými opravami hřišť 
Závidkovice, Na Bradle) v rámci 
grantového programu Fondu Vysoči-
ny Sportoviště 2013. 

9.  Schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce na poskytnutí prostor zámec-
kého parku na pořádání akce Sá-
zavafest v období 2013–2015 mezi 
městem Světlá n. S. (půjčitel) a fir-
mou in promotion, Praha 8–Kobylisy 
(vypůjčitel).

10. Schválila Nařízení města Světlá 
n. S. č. 1/2013 – Tržní řád (jeho plné 
znění zájemci naleznou na webo-
vých stránkách města www.svetlans.
cz). Hlavním důvodem změny trž-
ního řádu je zakázat občany často 
kritizovaný podomní prodej. Počí-
naje 3. dubnem 2013 tedy obchodní-
ci nesmějí nabízet a prodávat zboží 

a poskytovat služby formou pochů-
zek dům od domu bez předchozí ob-
jednávky spotřebitele. Vedení měs-
ta chce tímto opatřením své občany 
chránit před nekorektním jednáním 
některých prodejců či poskytovate-
lů služeb zejména ve vztahu k senio-
rům. Proto vyzýváme občany, pokud 
zjistí porušení tohoto zákazu, aby se 
ihned obrátili na městskou polici tel.: 
777 567 025 nebo Policii ČR, tel. 158, 
kteří zajistí zdokumentování poruše-
ní Tržního řádu a věc následně pře-

dají k řešení Živnostenskému úřadu 
ve Světlé n. S. Pro informaci uvádí-
me, že právnická a podnikající fy-
zická osoba, která zákaz poruší, se 
dopustí správního deliktu – za ten jí 
může být uložena pokuta až do výše 
200 000 Kč. 

11.  Schválila poskytnutí finančního daru 
MAS Královská stezka, o. p. s., na 
akci Čistá řeka Sázava na Vysočině 
2013 ve výši 2 tis. Kč. 

Jan Tourek, starosta města

části stavby ZŠ ul. Jelenova (Rekon-
strukce bytu školníka na školní dru-
žinu ZŠ Jelenova), Změna užívání 
části stavby MŠ Na Sídlišti (mateř-
ská škola Na Sídlišti - rekonstrukce 
tříd ZŠ na oddělení MŠ).

5.  Schválila zadávací dokumentaci pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
pro akci Stavební úpravy MŠ Na Síd-
lišti ve Světlé n. S. 

6.  Vzala na vědomí informace o granto-
vých programech Fondu Vysočiny. 

7.  Souhlasila s požádáním o dotaci z ti-
tulu Dotace na ochranu obecního ne-
movitého majetku v Kraji Vysočina 
na vybudování kamerového dohlíže-
cího systému v areálu Sportovního 
centra Pěšinky.

8.  Schválila uzavření Smlouvy zaklá-
dající právo provést Stavbu pod-
nikatelské nemovitosti na výrobu 
plastových, pryžových a zámečnic-
kých výrobků, včetně příslu-
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▶ šenství, kterou budou dotčeny po-
zemky parc. č. 1839/1, parc. č. 337/1, 
parc. č. 349/14, parc. č. 349/11, parc. 
č. 349/10 a parc. č. 349/7, vše v obci 
a v k. ú. Světlá n. S., mezi městem 
Světlá n. S. (jako jednajícím) a pa-
nem P. M., Světlá n. S. (jako staveb-
níkem).

9.  Schválila uzavření smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu mezi pa-
nem M. P., Světlá n. S. (jednající) 
a městem Světlá n. S. (stavebník) 
za účelem realizace akce Prodlou-
žení vodovodu v Lipničce včetně 
přípojek na pozemku parc. č. 32/4 
v k. ú. Lipnička. 

10. Schválila uzavření smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu mezi 
paní M. M., Světlá n. S. (jednající) 
a městem Světlá n. S. (stavebník) 
za účelem realizace akce Prodlou-
žení vodovodu v Lipničce včetně 
přípojek na pozemku parc. č. 492/8 
v k. ú. Lipnička. 

11. Neschválila přípravu dodatků k ná-
jemním smlouvám uzavřených od 
roku 2011 do roku 2012 za účelem 
zvýšení ceny nájemného o míru in-
flace, tj. 3,3 %. 

12. Nevyhověla požadavkům na náhra-
du škody od pana M. H., Světlá n. S., 

a pí R. P., Světlá n. S., a konstatuje, 
že byla dodržena veškerá opatření 
ze strany města Světlá n. S. ke zmír-
nění závad ve schůdnosti městských 
chodníků a nenese tedy odpověd-
nost za úraz p. M. H. ani paní R. P. 

13. Schválila uzavření Dodatku č. 8 
ke Smlouvě o nájmu CZT a jeho 
provozování mezi městem Svět-
lá n. S. a společností ČEZ ENER-
GO, s. r. o., Praha 8 – Karlín v před-
loženém znění. 

14. Souhlasila s uhrazením výroby 
a montáže laviček na autobusové 
zastávce v Josefodole z finančních 
prostředků rozpočtu místní části 
Josefodol.

15. Schválila uzavření smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu mezi 
městem Světlá n. S. (jednající) 
a p. A. H., Kokory a paní L. M. H., 
Světlá n. S. (stavebník) za účelem 
realizace vodovodní a kanalizač-
ní přípojky přes pozemek parc. 
č. 724/170 v k. ú. Světlá n. S. 

16. Vzala na vědomí informaci o hava-
rijním stavu izolace a konstrukce 
podhledu tenisové haly na pozem-
ku parc. č. 1619 v k. ú. Světlá n. S.

17. Schválila vybudování posezení 
v Žebrákově firmou Tesařství Vác-
lav Hoskovec Ledeč n. S. z finanč-
ních prostředků rozpočtu místní 
části Žebrákov.

18. Schválila zadávací dokumentaci 
stavby II/347 Světlá n. S. – úpra-
va křižovatky se silnicí III/34711, 
II. etapa na základě smlouvy o spo-
lečném postupu zadavatelů s výhra-
dami nedořešené dopravní obsluž-
nosti nádraží a právních subjektů.

19. Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na opravu kapličky v Dolních 
Dlužinách u MAS Královská stez-
ka.

20. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 000 Kč Sdružení 
Linka bezpečí Praha.

21. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 000 Kč obci Služát-
ky na pořádání akce Služátecký po-
hádkový les, která se uskuteční dne 
8. června.

22. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 7 000 Kč Místní orga-
nizaci Českého červeného kříže ve 
Světlé n. S. Finanční dar bude pou-
žit na organizování humanitárních 
a jiných akcí ve Světlé n. S. a na 
zdravotní osvětu a služby první po-
moci.

23. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 7 000 Kč Základní 
organizaci Českého svazu žen ve 
Světlé n. S. Finanční dar bude pou-
žit na pomoc při charitativních ak-
cích ve městě, pořádání odborných 
přednášek přístupných veřejnosti 
a na organizaci kulturních a vzdě-
lávacích akcí.

24. Schválila poskytnutí finančního 
daru Klubu důchodců města Světlá 
n. S. ve výši 5 000 Kč. Finanční dar 
bude použit na spolupořádání hu-
manitárních akcí a charitativních 
akcí a akcí pořádaných městem.

25. Schválila poskytnutí finančního 
daru Místní organizaci Svazu tě-
lesně postižených ve Světlé n. S. ve 
výši 7 000 Kč. Finanční dar bude 
použit na spolupořádání humani-
tárních akcí a charitativních akcí 
a akcí pořádaných městem. 

26. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 15 000 Kč Sboru dob-
rovolných hasičů ve Světlé n. S. Fi-
nanční dar bude použit na asistenč-
ní služby na kulturních a jiných 
akcích pořádaných městem a pří-
spěvkovou organizací KyTICe.

27. Schválila poskytnutí finančního 
daru panu Jaromíru Neuberovi, 
Pojízdná prodejna, Školní statek 
Humpolec ve výši 5 000 Kč z pro-
středků osadního výboru Kochánov 
na provoz pojízdné prodejny. 

28. Schválila poskytnutí dotace z roz-
počtu města na jednorázové akce, 
vyplácené podle Pravidel pro po-
skytování dotací městem na úhradu 
nákladů na dopravu a ubytování na 
turnaj 1. kola přeboru ČR starších 
žákyň ve volejbale ve výši 6 000 Kč 
a na turnaj 1. kola přeboru ČR 
mladších žákyň ve výši 6 000 Kč.

29. Souhlasila s pořádáním XVII. roč-
níku akce Květinový den ve Světlé 
n. S. dne 15. května.

30. Neschválila prezentaci města Svět-
lá n. S. v brožuře Podivuhodná dob-
rodružství rodiny Vojtíškovy, aneb 
co všechno se může stát o prázdni-
nách. 

31. Vzala na vědomí podané informace 
ohledně možnosti zajištění el. auk-
ce energií pro domácnosti ve měs-
tě Světlá n. S. a uložila vedení měs-
ta zajistit přípravu celého procesu 
ohledně soutěžení cen energií pro 
domácnosti ve městě Světlá n. S.

Jan Tourek, starosta města

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 byl splatný dle vyhlášky měs-
ta 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 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2013. 

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

Z finančního odboru

Příjmy města z provozu fotovoltaické 
elektrárny v Lipničce
Fotovoltaická elektrárna vybudovaná 

v průběhu roku 2010 a spuštěná do pro-
vozu v říjnu téhož roku v lokalitě Lipnič-
ka má jednoznačně pozitivní přinos pro 
finance města.

Za prodej pozemku města a prodej 
práv k připojení do sítě ČEZ společnos-
ti Hansesolar CZ, s. r. o., město utržilo 
jednorázovou částku, která činila po 
odvodu DPH 30 mil. Kč. Tyto peníze 
znamenaly výrazné vylepšení rozpočtu 
města v době, kdy se v letech 2009–2012 
snížily roční daňové příjmy zhruba o 9 
až 10 mil. Kč ročně a kdy byly a jsou 
kráceny nebo stagnují dotace na výkon 
státní správy ze strany státu. 

Podle kupní smlouvy s provozovate-
lem fotovoltaické elektrárny je součástí 
kupní ceny dále úplata ve výši 8,5 % 
měsíční odměny bez DPH fakturované 
provozovateli distribuční soustavy a pak 
provozovatelem uhrazené během provo-
zu FVE. Příjem je závislý na intenzitě 
slunečního záření. 

Za období říjen – prosinec 2010 bylo 
městu připsáno na účet 278 963 Kč včet-
ně DPH. V roce 2011 město inkasovalo 
3 877 972 Kč včetně DPH.

Příjem města v roce 2012 z provozu 
FVE v jednotlivých měsících je uveden 
v následující tabulce.

připsáno na účet města 

 s DPH
po odvodu 

DPH
 leden 2012 70 432 58 693
 únor 2012 146 344 121 953
 březen 2012 383 232 319 360
 duben 2012 430 145 358 454
 květen 2012 555 887 463 240
 červen 2012 489 139 407 616
 červenec 2012 485 088 404 240
 srpen 2012 517 174 430 979
 září 2012 380 306 316 921
 říjen 2012 229 437 191 197
 listopad 2012 79 928 66 607
 prosinec 2012 27 384 22 820
 3 794 496 3 162 080

Při pohledu do tabulky vidíme, že 
„nejjasnější“ měsíce roku byly květen, 
červen a srpen, kdy FVE vydělala nejví-
ce. Naopak měsícem s nejmenší intenzi-
tou slunečního záření je leden a prosinec. 

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

CZECH POINT = Český Podací 
Ověřovací Informační Národní 
Terminál
Czech POINT pokračuje v přibližová-

ní výkonu státní správy občanům. Škálu 
služeb postupně rozšiřuje s tím, že jeho 
cílem je být nejpohodlnějším způsobem, 
jak z jediného místa komunikovat s úřady 
a institucemi.

CZECH POINT je garantovaná služ-
ba pro komunikaci uživatele se státem 
prostřednictvím jednoho univerzálního 
kontaktního místa, kde je možné získat 
a ověřit data z veřejných a neveřejných 
informačních systémů, převést písemné 
dokumenty do elektronické podoby a na-
opak. Jde tedy o maximální využití údajů 
ve vlastnictví státu tak, aby byly minimali-
zovány požadavky na občany.

Nejdéle poskytovanou sužbou je Výpis 
z katastru nemovitostí, Výpis z Obchod-
ního rejstříku a Výpis z Živnostenského 
rejstříku. Následoval je Výpis z Rejstříku 

trestů, o kterém se dá říci, že je nejvíce vy-
užívanou službou. 

• O Výpis z Katastru nemovitostí ČR 
může požádat anonymní žadatel. Vý-
pis lze požadovat na základě listu 
vlastnictví nebo podle seznamu ne-
movitostí. Na MěÚ Světlá n. S. zís-
káte výpis na odboru majetku, inves-
tic a regionálního rozvoje (dále jen 
OMIRR).

• O Výpis z Obchodního rejstříku ČR 
může požádat anonymní žadatel. Vý-
pis lze požadovat na základě znalosti 
IČ obchodní organizace. Vydává se 
buď „úplný výpis“ nebo „výpis plat-
ných“, ten obsahuje aktuální informa-
ce k datu. Na MěÚ Světlá n. S. získá-
te výpis na odboru správním, školství 
a živnostenském (dále jen OSŠaŽ).

• O Výpis z Živnostenského rejstříku 
ČR může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě zna-
losti IČ. Výpis získáte na OSŠaŽ.

• Výpis z Rejstříku trestů lze vydat 
osobě, které se výpis týká, pouze 
na základě písemné žádosti. Žádost 
se archivuje, žadatel musí mít plat-
ný doklad totožnosti a musí mít při-
děleno rodné číslo. Výpis lze vydá-
vat i zplnomocněncům, kteří žádají 
o výpis z RT na základě úředně ově-
řené plné moci. Vzhledem k tomu, 
že od 1. 1. 2012 se vydávají nové 
občanské průkazy, které neobsahují 
údaj o rodném příjmení, doporuču-
jeme žadatelům s novým OP, aby si 
pro získání výpisu z RT navíc při-
nesli i doklad, který obsahuje rodné 
příjmení (např. rodný list). V případě, 
že žádost nemohla být vyřízena elek-
tronicky, je zpracována manuálně na 
pracovišti Rejstříku trestů. Výpis zís-
káte na OSŠaŽ.

Přes Czech POINT lze získat i následují-
cí informace a výpisy: 

• Výpis z bodového hodnocení řidiče 
umožňuje občanům zjistit stav trest-
ných bodů. Výpis má však pouze in-
formativní charakter, nenahrazuje 
výpis z karty řidiče pro styk s úřady. 
O výpis může žadatel požádat sám, 
nebo jím určený zmocněnec. Žada-
tel musí mít platný doklad totožnosti 
a musí mít přiděleno rodné číslo. Na 
MěÚ Světlá n. S. získáte výpis na od-
boru dopravy (dále jen OD).

• Ověřený výstup ze Seznamu kvali-
fikovaných dodavatelů. Ministerstvo 
místního rozvoje do seznamu zapisu-
je dodavatele, kteří mají kvalifikaci 
podle zákona o veřejných zakázkách. 
Tato služba je určena firmám a doda-
vatelům, kteří mají zájem ucházet se 
o veřejné zakázky. Jde o veřejný rej-
střík, požádat o výstup může kdoko-
li. Pro získání výstupu je nutné znát 
pouze IČ organizace. Výpis získáte 
na OMIRR.

• V souvislosti s přijetím zákona 
o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim vznikla na 
Ministerstvu spravedlnosti eviden-
ce Rejstříku trestů právnické oso-
by. Jedná se o veřejný rejstřík, žada-
telem může být kterákoliv fyzická 
osoba. V případě, že subjekt nemá 
v České republice přiděleno identifi-
kační číslo osoby, nelze vydat výpis 
na počkání, žadatel se může obrátit 
přímo na RT v Praze. Výpis získáte 
na OSŠaŽ.
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▶• Výpis z Insolvenčního rejstříku – ve-
řejně přístupný rejstřík, kdy není 
nutné ověřovat totožnost žadatele. 
V rejstříku je možné vyhledávat na 
základě dvou ukazatelů – IČ (pokud 
hledáme organizaci) – osobní úda-
je (pokud hledáme konkrétní osobu). 
Základní úlohou Insolvenčního rejs-
tříku je zajistit maximální míru pub-
licity o insolvenčních řízeních. Výpis 
získáte na OSŠaŽ.

• Registr účastníků provozu modulu 
autovraků ISOH vychází z požadav-
ku zákona o podrobnostech nakládá-
ní s autovraky. Přístup do systému 
může získat pouze podnikatelský 
subjekt, který k provozování činnos-
ti sběru vybraných autovraků získal 
povolení od příslušného krajského 
úřadu. Kontrola totožnosti žadatele 
je prováděna za účelem ověření, zda 
je daný žadatel oprávněn jednat za 
příslušnou instituci. Výpis získáte na 
OD. 

• Datové schránky – kontaktní mís-
to veřejné správy je prostředníkem 
mezi občanem a informačním sys-
témem datových schránek. Na kon-
taktních místech lze zajistit zřízení 
datové schránky, přidat pověřenou 
osobu, zneplatnit přístupové údaje 
či znepřístupnit datovou schránku. 
Při jakémkoliv podání musí žada-
tel předložit platný doklad totožnos-
ti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, 
musí být touto osobou zmocněn (ově-
řená plná moc). Kontaktním místem 
je OSŠaŽ.

• Autorizovaná konverze – úplné pře-
vedení dokumentu v listinné podobě 
do elektronické podoby nebo úplné 
převedení elektronického dokumen-
tu do dokumentu v listinné podobě. 
Dokument, který provedením kon-
verze vznikl, má stejné právní účinky 
jako dosud používaná ověřená kopie. 
Ověřovací doložka každé provedené 
konverze se ukládá do centrálního 
uložiště ověřovacích doložek. Pod-
půrný systém pro autorizovanou kon-

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Protipovodňová opatření města 
Světlá n. S. 
V minulosti bylo město Světlá n. S. ně-

kolikrát zasaženo povodněmi. Vzhledem 
k nebezpečí, které z povodní pochází, 
a ke škodám, jež byly napáchány, se měs-
to rozhodlo tento problém řešit. V roce 
2011 byla firmou ENVIPARTNER, 
s r. o., Brno, vypracována projektová 
dokumentace Protipovodňová opatření 
města Světlá n. S., jejímž hlavním cílem 
je správně posoudit povodňové nebezpe-
čí a ochránit tak zdraví a majetek občanů.

Projektová dokumentace byla přílo-
hou a podkladem k žádosti o dotaci, kte-
rou město Světlá n. S. podalo v květnu 
roku 2012 v rámci Operačního progra-
mu Životního prostředí, oblast podpory 
1. 3. 1 – Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní ochrany. V lednu 
2013 bylo město Světlá n. S. vyrozumě-
no ze strany Státního fondu životního 
prostředí o poskytnutí dotace na reali-
zaci projektu. Dotace je poskytnuta ve 
výši 90 % způsobilých výdajů, tj. 5 473 
348 Kč, vlastní zdroje města jsou ve výši 
10 % způsobilých výdajů, tj. 576 143 Kč. 
Konečná výše poskytnuté dotace a vlast-
ních zdrojů města se změní po ukončení 
veřejné zakázky na zhotovitele díla. 

Protipovodňová opatření spočívají:
1.  Vytvoření digitálního povodňové-

ho plánu – plán bude vytvořen pro 
celé území ORP Světlá nad Sáza-
vou, bude zveřejněn na internetu 
a dostupný pro všechny členy po-
vodňových komisí. 1 x ročně budou 
aktualizována data.

2.  Místní informační systém (tj. bez-
drátový rozhlas) – bude umístěn 
ve městě Světlé nad Sázavou včet-
ně místních částí Josefodol, Horní 
Dlužiny, Dolní Dlužiny, Benetice, 
Horní Březinka, Dolní Březinka, 
Opatovice, Žebrákov, Mrzkovice, 
Leštinka, Lipnička, Kochánov, Zá-
vidkovice a Radostovice. 

3.  Měřící technika pro lokální vý-
stražné systémy:

• srážkoměry v počtu 3 ks (v Závid-
kovicích, Opatovicích a ve Zboží);

• manometrická sonda pro proměře-
ní stavů hladin – hladinové čidlo + 
vodotečná lať (na konstrukci mostu 
v obci Leština u Světlé).

Předpokládaný termín ukončení rea-
lizace projektu Protipovodňová opatření 
města Světlá n. S. je konec roku 2013. 

Ing. Jana Satrapová 
úředník OMIRR

verzi je úschovna dokumentů, využí-
vá se pro dočasné uložení dokumentů 
v rámci konverze. Kontaktním mís-
tem je OSŠaŽ.

• Prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy lze činit i veškerá po-
dání týkající se živnostenského pod-
nikání – ohlášení živnosti – ohláše-
ní údajů /nebo jejich změn – žádost 
o udělení koncese… Za přijetí podání 
je vybírán správní poplatek, další po-
platek se vybírá dle druhu podání a je 
určen pro živnostenský úřad. Změna 
v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní. 
Služba je využívána pouze okrajově, 
pro podnikatele je výhodnější přímý 
kontakt se živnostenským úřadem. 

• Výstupy z informačních systémů 
a podání podléhají správním poplat-
kům. Jen velmi obecně lze uvést, že 
první strana výstupu je zpoplatněna 
částkou 100 Kč a druhá a každá dal-
ší strana výstupu je zpoplatněna část-
kou 50 Kč. 

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Z odboru dopravy 

Inteligentní dopravní systém eCall
Dne 3. dubna 2013 bylo ve věstníku EU 

publikováno Nařízení Evropské komise 
upravující specifikace center tísňového 
volání 112 v oblasti příjmu volání služby 
eCall. Tento krok je nedílnou součástí 
zavádění harmonizovaného poskytování 
interoperabilní služby eCall na území EU, 
kterou by od roku 2015 měla být vybavena 
všechna nová vozidla v EU. Služba zahr-
nuje oblast palubních systémů, telekomu-
nikační sítě a center tísňového volání 112. 
Specifikací došlo k upřesnění technických 
parametrů, aby služba eCall mohla být 
v rámci celé EU poskytována jednotně. 

Systém eCall je postaven na jednodu-
chém principu: speciální jednotka zabu-
dovaná ve vašem vozidle se v případě 
nehody okamžitě spojí s linkou 112 a zá-
roveň odešle základní data o nehodě (čas, 
polohu, typ vozidla, směr jízdy a počet 
cestujících). Mezi přínosy systému eCall 
patří snazší a rychlejší identifikace místa 
dopravní nehody, včasné základní technic-
ké informace o nehodě, eliminace vážných 
zdravotních následků zraněných účastní-
ků nehody způsobených pozdní lékařskou 
pomocí, ale i rychlejší přijetí opatření pro 
přesměrování dopravního proudu a mini-
malizace kolon.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD
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Čistá Vysočina a Čistá Sázava

I v letošním roce se uskutečnily úkli-
dové akce Čistá Vysočina a Čistá Sázava. 
Do krajského projektu Čistá Vysočina 
zaměřeného na úklid okolí silnic a ve-
řejných prostranství se opět připojili 
obě světelské základní školy, Akademie 

– VOŠ a Gymnázium Světlá n. S., ob-

čané místních částí Benetice, Josefodol, 
Lipnička, Závidkovice, Žebrákov a pan 
Hořejš z Leštinky.

Řeku Sázavu v katastru našeho města 
zbavili odpadků i přes nepříznivé dešti-
vé počasí žáci a učitelé obou světelských 
základních škol, členové místního rybář-

ského svazu a místního Klubu českých 
turistů. 

Odpadů bylo sesbíráno mnoho, přesto-
že úklidové akce probíhají již několikátý 
rok. 

Všem účastníkům moc děkujeme za 
odvedenou práci. Obě akce napomohly 

ke zkrášlení prostředí, v němž všichni 
žijeme. Děkujeme i pracovníkům Tech-
nických a bytových služeb za odvoz se-
sbíraných odpadů. 

Jitka Gögeová
referent OŽP MěÚ Světlá n. S.

Z odboru sociálních věcí

rodičovskou zodpovědnost při výchově 
dítěte (tj. souhrn práv a povinností při 
péči o nezletilé dítě, zejména zahrnující 
péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj), při zastupo-
vání nezletilého dítěte a při správě jeho 
jmění. 

Tzv. právně volné je dítě 
• jehož rodiče dali souhlas k jeho 

osvojení bez vztahu k určitým 
osvojitelům. Tento souhlas mohou 
dát nejdříve šest týdnů po narození 
dítěte, a to před soudem nebo orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí 
(tedy před odborem sociálních věcí 
Městského úřadu Světlá n. S.). Sou-
hlas mají biologičtí rodiče právo od-
volat pouze do doby, dokud nebude 

dítě umístěno do péče budoucích 
osvojitelů,

• u kterého soud určil tzv. nezájem 
rodičů o dítě, jelikož po dobu ales-
poň tří měsíců od posledního proje-
veného opravdového zájmu nepro-
jevili o dítě zjevný zájem, 

• jehož rodiče zbavil soud rodičovské 
zodpovědnosti,

• jehož rodiče zemřeli. 

Před vlastním rozhodnutím soudu 
o osvojení musí být dítě nejméně po 
dobu tří měsíců v péči budoucích osvoji-
telů, a to na jejich vlastní náklady. 

Osvojení lze rozdělit na osvojení 
ZRUŠITELNÉ a NEZRUŠITELNÉ. Ze 
samotného označení lze vyvodit smysl 
úpravy. Zrušitelné osvojení může soud 
zrušit jen z důležitých důvodů na návrh 
osvojence nebo osvojitele. Zrušením 
osvojení znovu vznikají vzájemná prá-
va a povinnosti mezi osvojencem a pů-
vodní rodinou. Osvojenec bude mít opět 
své dřívější příjmení. Osvojení může být 
provedeno také tak, že je nelze zrušit. 
Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, 
nebo jeden z manželů, který žije s někte-
rým z rodičů dítěte v manželství, a nebo 
pozůstalý manžel po rodiči nebo osvoji-
teli dítěte. Výjimečně může takto osvo-
jit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak 
předpoklady, že toto osvojení bude plnit 
svoje společenské poslání. V takovém 
případě soud rozhodne, aby byl z matri-
ky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte. 
Nezrušitelně osvojit lze jen nezletilého 
staršího jednoho roku. 

Osvojit lze nezletilého (do 18 let), a to 
jen je-li mu osvojení ku prospěchu. Mezi 
osvojitelem a osvojencem musí být při-
měřený věkový rozdíl. Jako společné 
dítě mohou někoho osvojit jen manželé. 

Pro obě výše zmíněné formy osvojení 
platí, že osvojitelé se stávají rodiči dítěte 
a jsou zapsáni v jeho rodném listě. Dítě 
získává jejich příjmení a je mu udělena 
nová koncovka rodného čísla (při vydání 
nového rodného listu). Po osvojení dítěte 
mohou osvojitelé dítěti zvolit jiné křest-
ní jméno, a to nejpozději do šesti měsíců 
od právní moci rozsudku o osvojení. 

Vztahy dítěte k původním rodičům 
a širší rodině zcela zanikají. 

(pokračování příště)

Michaela Kotěrová, Dis.
úředník OSV

Informace pro zájemce o náhradní 
rodinnou péči (2. část)
V předchozím čísle Zpravodaje jsme 

se věnovali obecně tématu náhradní ro-
dinné péče, ve kterém jsme se seznámili 
s výčtem jejích jednotlivých forem. Teď 
je na místě seznámit se s jednou z těchto 
forem, kterou je osvojení (zákonem daný 
termín), známé také pod pojmem adopce.

Osvojení je forma náhradní rodinné 
péče, při které vzniká mezi osvojitelem 
(žadatelem o zprostředkování náhradní 
rodinné péče) a osvojencem (tzv. právně 
volným dítětem, viz níže) takový poměr, 
jako mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojen-
cem a příbuznými osvojitele poměr pří-
buzenský. Dítěti také vznikají v nové ro-
dině jeho dědická práva. Osvojitelé mají 
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Památková péče (úvod)
Památková péče je další agendou ve 

správní činnosti v oblasti kultury, kte-
rou vykonává odbor stavebního úřadu 
a územního plánování MěÚ ve Světlé 
n. S., a to po reformě veřejné správy, 
kdy ke dni 31. prosince 2002 byly zru-
šeny okresní úřady a jejich působnost 
byla rozdělena především mezi krajské 
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. Systém státní památkové 
péče v České republice je upravený zá-
konem č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpi-
sů. Státní památková péče v postavení 
dotčeného orgánu se zabývá především 
ochranou nemovitých kulturních pamá-
tek a regulací stavební činnosti v ploš-
ně památkově chráněných územích. Za 
účelem zajištění odbornosti výkonu 

státní památkové péče byla zřízena 
odborná organizace státní památkové 
péče, kterou je v současné době Národ-
ní památkový ústav; v rámci Kraje Vy-
sočina zabezpečuje tuto činnost (kromě 
národních kulturních památek) územní 
odborné pracoviště v Telči. Dotčený 
orgán státní památkové péče, kterým 
je právě i MěÚ Světlá n. S., vydává 
především závazná stanoviska a dále 
pak stanoviska, vyjádření a vykoná-
vá dozor při obnově kulturních pamá-
tek a při realizaci staveb včetně jejich 
změn a údržby staveb v plošně památ-
kově chráněných územích. Do správní-
ho obvodu, kde uplatňuje MěÚ Světlá 
n. S. svoji působnost státní památkové 
péče, patří kromě Světelska i správní 
obvod Ledečska. Toto celé území obsa-
huje 44 nemovitých kulturních památek 

Z odboru životního prostředí

Měření kvality ovzduší ve Světlé 
n. S. – popis jednotlivých škodlivin 
(1. část)
Jako kvalitu vnějšího ovzduší ozna-

čujeme úroveň znečištění vnějšího 
ovzduší, která může svými účinky 
ovlivňovat lidské zdraví, vegetaci, celé 
ekosystémy i materiály. Tato úroveň 
znečištění vnějšího ovzduší je způso-
bena vypouštěním znečišťujících látek 
z různých zdrojů v důsledku lidské 
činnost (např. doprava, spalování, prů-
myslová výroba, a další). Znečišťující 
látky jsou po vypuštění ze zdroje pře-
nášeny v atmosféře a mohou tak ovliv-
ňovat kvalitu ovzduší jak v nejbližším 
okolí samotného zdroje znečištění, tak 
ve vzdálenějších oblastech. 

Kvalita ovzduší v České republice 
se od roku 1989 výrazně zlepšila – po-
mohly k tomu zákony, které donuti-
ly odsířit elektrárny a všechny velké 
zdroje znečištění snížit emise. Ovšem 
v posledních letech se tento pozitiv-
ní trend zastavil a kvalita ovzduší se 
začíná opět zhoršovat. Tentokrát za 
to ovšem nemohou velké továrny, ale 
často také sami občané. Největším sou-
časným problémem jsou totiž neklesa-
jící emise prachových částic – a ty po-
cházejí především z lokálních topenišť 
a automobilů. Lokální topeniště ke 
znečištění ovzduší významně přispí-
vají i v oblastech, kde se na znečištění 
významně podílí rovněž průmysl. 

Problém prachového znečištění se 
tak netýká zdaleka pouze průmyslo-
vých oblastí a velkých měst, ale i ma-
lých obcí. Právě v nich se nejčastěji 
dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo 
dokonce odpadky. Navíc jsou v pro-
vozu kotle staré někdy i několik desí-
tek let, často ve špatném technickém 
stavu. Kromě prachu jsou spalováním 
nevhodných paliv v zastaralých kotlích 
do ovzduší uvolňovány také další ne-
bezpečné karcinogenní látky, které bý-
vají na jemné prachové částice navázá-
ny. Imisní limity pro prachové částice 
platné ve všech státech EU jsou u nás 
pravidelně překračovány a to nejen lo-
kálně, ale i plošně. 

Popis jednotlivých škodlivin, které 
jsou měřeny ve Světlé n. S.:

Prach – PM 10, PM 2,5
Polétavý prach je ze zdravotního 

hlediska významný faktor, charakteri-

zující úroveň imisní zátěže sledované 
lokality.

Polétavý prach je z pohledu velikos-
ti jednotlivých částic posuzován jako 
TSP – celkový polétavý prach (zahr-
nující částice do cca 20 μm v průmě-
ru), dále jako frakce PM 10 s částicemi 
do 10 μm aerodynamického průměru 
a frakce PM 2,5 s částicemi do průmě-
ru 2,5 μm. Zatímco sedimentace od-
straňuje hrubší frakce PM 10 z atmo-
sféry během několika hodin po jejich 
emisi, částice PM 2,5 zde může setrvat 
několik dnů až týdnů. V konečném dů-
sledku mohou být zejména tyto malé 
částice atmosférou transportovány na 
dlouhé vzdálenosti. 

Systematické posouzení dat experty 
naznačuje že:

• prachové částice v ovzduší obecně 
způsobují vzrůst rizika úmrtí na 
respirační choroby zejména u dětí 
do 1 roku života, ovlivňují u dětí 
rychlost vývoje plic, zhoršují ast-
ma a způsobují další respirační 
symptomy jako kašel a bronchi-
tidu;

• frakce PM 10 má vliv na nárůst 
incidence respiračních chorob, 
což je zřejmé z počtů hospitaliza-
cí v důsledku nemocí dýchacích 
cest;

• frakce PM 2,5 vážně ovlivňu-
je zdraví, zvyšuje počty úmrtí 
na kardiovaskulární symptomy, 
chronická onemocnění dolních 
cest dýchacích a rakoviny plic.

Právě úmrtnost bývá nejčastěji pou-
žívána pro ilustrování negativních vlivů 
částic. Pro hodnocení rizika dlouhodo-
bé expozice suspendovaným částicím 
byly použity závěry americké studie 
ACS 8 (American Cancer Society), do-
poručované WHO.

Pro Českou republiku lze tedy toto 
doporučení WHO konkretizovat na zá-
kladě odhadu průměrného zastoupení 
frakce PM 2,5 ve frakci PM 10. Průměr-
ný roční podíl suspendovaných částic 
frakce PM 2,5 ve frakci PM 10, vypo-
čítaný z hodnot souběžně měřených na 
32 stanicích, se pohyboval od 51 % do 
86 % se střední hodnotou 74 % v roce 
2011. Při 75 % zastoupení frakce PM 
2,5 ve frakci PM 10 pak navýšení roční 
koncentrace PM 10 o každých 10 μg/m3 
nad 13,3 μg/m3/rok zvyšuje celkovou 
úmrtnost exponované populace o 4,5 %.

Celkový počet zemřelých obyvatel 
ČR v roce 2011 (106 348) tedy zahr-
nuje i cca 6 400 osob, které zemřely 
předčasně spolupůsobením expozice 
prachu.

Ing. Daniela Válová
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Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v březnu celkem 
92 přestupků. Z tohoto počtu bylo na mís-
tě řešeno v blokovém řízení 84 přestupků, 
8 jich bylo oznámeno správním orgánům 
k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 
3 písemnosti na žádost ostatních orgánů, 
jednou jsme spolupracovali se soudem. 
Provedli jsme odchyt čtyř psů. V odchy-
tovém zařízení máme k 31. 3. jednoho 
pejska, který čeká na nového pána. Tou-
to cestou bych chtěl upozornit zájemce 
o psy, že si mohou zvířata po domluvě 
s městskou policií prohlédnout v od-
chytovém zařízení a případně si nového 
pejska zadarmo převzít. Jejich fotografie 
jsou umístěny na www.svetlans.cz/od-
chytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 1. března v ranních hodinách stráž-
níci zjistili, že v ulici Nádražní je v ko-
munikaci asi metr hluboká díra. Místo za-
bezpečili, aby nedošlo k dopravní nehodě, 
a vyčkali do příjezdu zaměstnanců, kteří 
provedli opravu. Dne 8. března strážníci 
ve večerních hodinách provedli decho-
vou zkoušku u osoby mladší osmnácti 
roků v prostoru nám. Trčků z Lípy. Ta 
prokázala 1,22 promile alkoholu v krvi. 
Vzhledem ke stavu mladíka a původu 
alkoholu, který prý našel, byla přivolána 
ZZS kraje Vysočina, která si mladíka pře-
vzala k hospitalizaci. Téhož dne v noč-
ních hodinách v ulici Komenského se dal 
před hlídkou strážníků na útěk neznámý 
mladík. Po krátké fyzické prověrce stráž-
níků byl dostižen. Na otázku, proč se dal 
před strážníky na útěk odpověděl, že jde 
z večírku. Vzhledem k jeho věku (osoba 
mladší osmnácti let) byla provedena de-
chová zkouška s výsledkem 1,13 promile 
alkoholu. Následně si mladíka převzala 
matka, která si pro něho přišla. Obě tyto 
záležitosti byly oznámeny OSPOD MěÚ 
Světlá n. S. Dne 16. března bylo v ranních 
hodinách přijato tel. oznámení, že v ulici 
Čapkova leží na chodníku neznámý muž. 
Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že 
pán vypil víc, než snese. Díky místní zna-
losti byl tento muž po trpělivé procházce 
doveden domů a předán. 

V březnu byly provedeny tři kontroly, 
zda není osobám mladším osmnácti let 
podáván alkohol. Všechny byly s nega-
tivním výsledkem. Rychlost byla měře-
na celkem devětkrát. Nejvyšší naměře-
ná rychlost na povolené padesátce byla 
87 km/h. 

Zdeněk Novák
velitel MP

Kriminalita na Světelsku

vyživovací povinnosti, protože povinní 
neplní svou vyživovací povinnost na 
své nezletilé děti a dluží na výživném 
16 000 Kč. Obvodní oddělení Světlá 
n. S. eviduje za poslední měsíc šestnáct 
trestných činů. 

Dne 30. 3. došlo v Lánecké ulici k fy-
zickému napadení poškozeného F. K., 
kterého napadl podezřelý R. V., a to na 
chodbě bytového domu, přičemž věc je 
zdejší součástí policie šetřena jako pře-
stupek proti občanskému soužití. 

Při provádění silniční kontroly dva-
advacetiletého řidiče motorového vozi-
dla, bylo zjištěno, že nevlastní řidičské 
oprávnění. Jízda bez řidičského opráv-
nění byla formou oznámení přestupku 
postoupena na příslušný referát dopra-
vy k dalšímu opatření, za které hrozí 
finanční postih a zákaz činnosti. 

Dne 8. 4. došlo k rozbití skleněné 
výplně vchodových dveří panelového 
domu č. p. 594 v ulici Na Sídlišti, čímž 
vznikla škoda ve výši 2 000 Kč. 

Hlídka policie byla opakovaně přivo-
lána ke krádeži v prodejně Penny mar-
ket ve Světlé n. S., kde se pachatelé po-
kusili odcizit zboží v hodnotě 4 600 Kč. 
Samotná krádež byla vyřešena v bloko-
vém řízení a dále postoupena příslušné-
mu správnímu orgánu. 

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

policejní stanice Ledeč n. S. 

Rovněž tento měsíc Vás budeme in-
formovat o některém z protiprávních 
jednání, která byla policisty evidována 
na OOP Světlá n. S. 

V době od 25. do 26. 3. dosud nezná-
mý pachatel překonal oplocení areálu 
firmy Unistav v katastru obce Dolní 
Město, kde z nádrže zaparkovaného 
vozidla odcizil nejméně 150 litrů moto-
rové nafty v hodnotě 8 445 Kč.

Dne 23. 3. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro přečin neoprávněné 
opatření, padělání a pozměňování pla-
tebního prostředku, kterého se dopustil 
čtyřiadvacetiletý muž tím, že v době 
návštěvy odcizil z bytu ve Světlé nad 
Sázavou, peněženku s doklady a pla-
tební kartou České spořitelny. 

Policistům se podařilo objasnit krá-
dež bezpečnostní kamery z areálu 
Zemědělské akademie ve Světlé n. S., 
které se pachatel dopustil v roce 2012. 
Vzhledem k jeho opakované majetko-
vé trestné činnosti byl vzat do vazby 
a bude souzen pro trestný čin krádeže. 

Dne 27. 3. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro trestný čin zanedbání 
povinné výživy proti J. D., který nepl-
ní vyživovací povinnost na své dvě děti 
tak, jak mu to bylo stanoveno rozsud-
kem Okresního soudu, přičemž dluží 
na výživném 86 000 Kč.

 V daném období byly zahájeny úko-
ny trestního řízení pro obdobné případy 

a jednu Městskou památkou zónu (dále 
jen MPZ) v Ledči n. S., vyhlášenou Mi-
nisterstvem kultury ČR s účinností od 
1. 9. 2003. Od této doby příslušný or-
gán státní památkové péče (MěÚ Svět-
lá n. S.) usměrňuje a reguluje stavební 
činnost v MPZ Ledeč n. S. v hranicích, 
v jakých byla vymezena a schválena. 
Přesto z toho vyplývá povinnost vy-
žádat si závazné stanovisko pro vlast-
níky kulturní památky a nemovitosti, 
která není kulturní památkou, ale je 
v památkové zóně, a to před započe-
tím prací. Mezi zamýšlené práce na 
nemovitosti se počítají práce na změně 
stavby, terénní úpravy, umístění nebo 
odstranění zařízení, odstranění stavby, 
úprava dřevin nebo udržovací práce na 
nemovitosti v MPZ a nebo údržba, ob-

nova kulturní památky. V případě, že si 
vlastník závazné stanovisko nevyžádá, 
dopouští se správního deliktu, za kte-
rý mu může být uložena pokuta až do 
výše 2 000 000 Kč ve správním řízení 
o jiném správním deliktu nebo v řízení 
o přestupku. Toto závazné stanovisko 
je nutným podkladem pro řízení vede-
né stavebním úřadem, v případě, že se 
týká věci, o které není příslušný rozho-
dovat stavební úřad, je pak samostat-
ným rozhodnutím, na jehož základě lze 
předmětné práce na nemovitosti, která 
je v MPZ, či na kulturní památce pro-
vádět.

Bc. Jana Ryndová
agenda památkové péče odboru 

SÚ a ÚP
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Ulice Nové město
– dům č. p. 72
První zmínka o domku se vztahuje 

k roku 1806. V roce 1857 je jako zde 
bydlící majitel uváděn granátník Václav 
Kudrna (*1809), jeho žena Barbora (36 
let), dcera Barbora (21), syn Václav (19) 
a dcery Anna (14), Marie (13), Josefína 
(12) a Antonie (6). V roce 1875 jsou jako 
majitelé nemovitosti zapsáni Jan a An-
tonie Práškovi, v roce 1910 Jan Prášek 
ml. a v roce 1911 Josefa Bansetová, roz. 
Prášková (*1870). Kromě ní v domku po-
dle volebního seznamu z roku 1921 byd-
leli soukromnice Marie Marková (*1847) 
a kovář Josef Šulák (*1888) s manželkou 
Antonií (*1888).

Od roku 1935 byla majitelkou Růže-
na Kareisová, roz. Banzetová (*1896), 

V Čechách
• před 270 lety 12. května 1743 byla 

v Praze korunována Marie Tere-
zie;

• před 90 lety 18. května 1923 bylo 
zahájeno pravidelné vysílání čes-
koslovenského rozhlasu.

Ve světě vědy a techniky
• před 180 lety v roce 1833 L. Da-

guerre objevil tzv. daguerrotypii, 
první fotografickou techniku pou-
žitelnou v praxi;

• před 60 lety 29. května 1953 No-
vozélanďan E. P. Hillary a šerpa 
N. B. Tensing vystoupili na Mount 
Everest.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 240 lety v roce 1773 – pro-

tože se pěstování červeného jete-
le zavedené na světelském panství 
r. 1770 nesetkalo u poddaných rol-
níků s pochopením, bylo přísně na-
řízeno;

• před 140 lety v roce 1873 byla do-
končena přestavba světelského 
zámku, která trvala pět let.

Josef Böhm

Stalo se

která v roce 1960, kdy s manželem Jo-
sefem Kareisem (*1892) bydlela v Praze 
na Žižkově, domek prodala Oldřichovi 
a Emilii (*1929) Michalíčkovým, dosud 

Dům č. p. 72 dnes

Demolice v listopadu 1999 Stav v dubnu 2000

Dům čp.72 kdysi

bytem č. p. 363, navrženém k demolici. 
V roce 1963 Michalíčkovi požádali o po-
volení výměny dřevěných obvodových 
stěn za zděné. 

V roce 1986 byl domek navržen k de-
molici, výkupní cena byla stanovena na 
20 939 Kč, náklady na demolici a odvoz 
sutin 29 400 Kč. K demolici došlo až 
v listopadu 1999, po smrti Emilie Mícha-
líčkové, kdy dům koupili Jana a Martin 
Holoubkovi. Na jaře roku 2000 podali 
žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu „Rodinný dům s prodejnami“, 
v němž po dokončení otevřeli prodejnu 
drogerie.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Výukové programy Hudební školy Yamaha

ROBÁTKA 
Pro děti od 4(!) do 18 měsíců.
V programu Robátka získávají děti hra-

vou formou první elementární povědomí 
o hudbě. Společný zpěv, poslech hudby, 
hudebně pohybové hry ve společnosti ma-
minky nebo tatínka a dalších malých ka-
marádů - to vše čeká na děti v Robátkách. 

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
Pro děti od 18 měsíců do 4 let.
Obsahem Prvních krůčků jsou jednodu-

ché písně, vyprávění, hudebně pohybové 
a rytmické hry, poslech skladeb, hra na 
rytmické hudební nástroje. Každá hodina 
rozvíjí určité téma ze života dětí. Ke ka-

ždému tématu je připravena píseň, báseň 
a výtvarná činnost.

RYTMICKÉ KRŮČKY
Pro děti od 4 do 6 let.
Program Rytmické krůčky volně nava-

zuje na První krůčky k hudbě, jedná se 
však již o cílenou hudební průpravu pro 
děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou 
formou základy hudební nauky ve spojení 
s praktickými činnostmi. Důraz je kladen 
především na rozvoj hudební představi-
vosti. Součástí výuky je elementární hra 
na hudební nástroje (zobcová flétna, key-
board, melodické rytmické nástroje…).

FUN KEY KIDS
Výuka hry na keyboard
pro děti od 6 let.
Úspěšný a moderní vyučovací program, 

který byl speciálně vytvořen odborníky 
z oddělení YAMAHA Music Education 
pro otevřenou skupinovou výuku. Vaše 
dítě zvládne za dva roky techniku hry na 
nástroj. Obsahem vyučování jsou známé 
lidové i umělé písně a skladby nejrůzněj-
ších žánrů. Po absolvování dvou dílů učeb-
nice je možno pokračovat programem Fun 
Key.

Informace a přihlášky:
tel.: 739 253 341
cvcokrouhlice@seznam.cz
MC Rolnička
www.yamahaskola.cz

Ukázková hodina ZDARMA. Prodej 
dárkových poukazů.

Školní družina  
ZŠ v Komenského ulici

Od září školního roku 2013/2014 bude 
celý 1. stupeň naší základní školy umístěn 
v budově v Jelenově ulici. Z adaptovaných 
prostor v přízemí (bývalý školnický byt) 
vznikne školní družina. Za příznivého po-
časí budou děti využívat venkovní hřiště, 
které vznikne úpravou školního dvora. 

Školní stravování bude na přání rodičů 
zachováno ve školní jídelně v MŠ Na Síd-
lišti.

J. M.

Poznej Vysočinu

Krajského kola se 22. března v Jihlavě 
v prostorách krajského úřadu zúčast-
nilo 124 vítězů školního kola z 62 škol. 
Na vítěze čekaly hodnotné ceny včetně 
dvoudenního výletu do Prahy. Naši ško-
lu reprezentovali Bára Dušková a Radek 
Dibelka. Radek byl mezi nejlepšími a na 
konci dubna pojede do Prahy, kde ho 
čeká zajímavý program.

Mgr. Hana Zajícová
Foto: Pavel Beneš

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

Program na květen: provázet nás bude 
písnička Koledníci

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

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

Úterý: 9:00 – 10:00 hod.
Hudební školička

   19:00 hod. 
Večerní workshop – diskusní skupina 
rodičů 

Středa: 8:30 – 11 hod. 
„Klokánek“ – viz pondělí
„Za oponou“ – viz pondělí
„Otloukánek“ – první přirozené interakce 
ve skupině vrstevníků 

Keramická dílnička: 
6. 5.  Ptáček z koule
13. 5.  Obal na kapesníky
20. 5.  Květináč
27. 5.  Dodělávání a glazování výrobků

Výtvarná dílna (dopolední):
3. 5.  Okenní dekorace
10. 5.  Čmelák a beruška
17. 5.  Barevný ptáček
24. 5.  Barevné kameny (kameny s sebou)
31. 5.  Rozkvetlý strom

Srdečně zveme…



Světelský zpravodaj květen 2013 strana 12

Školní akademie ZŠ Komenského

V úterý 16. dubna pořádala naše škola 
akademii s názvem Otevřená kniha. Po-
stupně se na jevišti představili žáci prv-
ního i druhého stupně. Děti z páté třídy 
nám v malé ukázce předvedli, jak se vy-
rábí papír. Poté nám žáci i žákyně nižších 
i vyšších ročníků zarecitovali, zazpívali 
i zatancovali. Na všech dopoledních i od-
poledních představeních mohli diváci 
rovněž zhlédnout nesmrtelnou hru bratří 
Mrštíků Maryša nebo Erbenovu baladu 
Zlatý kolovrat. Na závěr nám zatančili 
malí členové folklórního souboru Škubá-
nek. Během celé akademie nás mluveným 
slovem provázeli šesťáci Lukáš Beránek 
Jaroslava Straková. Domníváme se, že se 
nám letošní akademie zdařila, všem rodi-
čům, příbuzným i známým se líbila a ně-
kdy v příštích letech se opět ve světelském 
kině shledáme.

Kateřina Bártová, 
Anežka Šebestová (7. b)

Z domova pro seniory

Jako každý rok i letos jsme se zúčast-
nili tradičních Josefských trhů. Ve středu 
20. března se uskutečnila třetí přednáška 
v rámci Univerzity slunečního věku. Ten-
tokrát nás milou návštěvou poctil Marek 
Hanzlík, kastelán lipnického hradu a mís-
tostarosta obce Lipnice n. S., s tématem 
Hrad Lipnice. Jelikož není povolanějšího 
člověka, který by nám měl o tomto téma-
tu přednášet, byla přednáška vyčerpávají-
cí a naši studenti byli nadšeni.

Ve čtvrtek 21. března byl našemu za-
řízení poskytnut autobus od společnosti 
SKD TRADE, a. s., s nímž naši obyvatelé 
objeli blízké okolí a mnozí se tak podívali 
do míst, která velmi dobře znají. Autobus 
nám byl poskytnut zdarma v rámci tes-
tovacích jízd. Obyvatelé se svezli autobu-
sem, který nese název Stratos LE30e (LE 

znamená „low entry“, 30 obsaditelnost 
včetně řidiče) a je na elektrický pohon. 
Výše uvedené společnosti moc děkujeme 
za zpestření všedního dne pro naše oby-
vatele.

Všem nám chybělo jaro a sluníčko, 
a tak jsme jako každý rok jeli načerpat 
jarní náladu na výstavu k Zahradníku 
Starklovi. 

Ve čtvrtek 4. dubna se u nás konala 
čtvrtá přednáška naší univerzity. Ten-

tokrát téma znělo: Výroba hudebních 
nástrojů od pravěku až po současnost 
a přednášejícím byl Mgr. Pavel Josef 
Macků, PhDr. Jelikož přednášející měl 
s sebou velké množství hudebních ná-
strojů a všechny byly studentům názor-
ně předvedeny, byli studenti přednáškou 
zcela uchváceni.

Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Monika Horáková

Ke školní akademii patří zpěv a recitace
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▶

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek 

Beletrie
Frazier Ian
Deník sprosté matky 

 – Vynikající humoristický román sle-
duje jeden rok v životě nevšední 
a svérázné hrdinky – Sprosté mámy. 
Nenechte se ale mýlit, nejde o žád-
nou ženskou z periferie společnosti 
s výrazivem otrlého námořníka, prá-
vě naopak. Je to vzorná hospodyňka, 
oddaná manželka a matka dvou synů, 
která každé ráno vstává s přáním 
chovat se vzorně a mluvit jako kni-
ha. Její předsevzetí ovšem pravidelně 
narazí na nejrůznější úskalí běžného 
života. 

Čaudharí Urmila
Dětská otrokyně 

 – Velká bída nutí mnohé rodiny v Ne-
pálu, aby své dcery prodávaly jako 
takzvané kamalarí neboli těžce pra-
cující ženy. Dětství a mládí pak tráví 
jako majetek bohatých rodin, kde ve-
lice strádají jak fyzicky, tak i duševně. 

Také Urmilu rodiče jako dítě prodali. 
Teprve v sedmnácti letech její utrpe-
ní skončilo. Od té doby si dala za úkol 
bojovat za osvobození otročících dí-
vek. 

Cleeves Ann
Černý krkavec 

 – Na malém ostrůvku v souostroví 
Shetlandy zná každý každého, a když 
je za chladného lednového dne nale-
zena uškrcená mladá dívka, rázem je 
všem jasné, že vrahem nemůže být 
nikdo jiný než starý podivín Magnus. 
Už jednou na něj padlo podezření 
poté, co pár let předtím zmizela jiná 
malá dívenka, jejíž tělo se dosud ne-
našlo. Všichni obyvatelé ostrova však 
mlčí. 

Ivančáková Ivana
Velké holky nepláčou 

 – Ivana odmalička toužila stát se mo-
delkou a tomu podřídila vše. Nako-
nec se jí podařilo proniknout do této 
branže, ale cesta vzhůru byla pomalá 
a trnitá. A tak vděčně přijala nabídku 

majitele jednoho londýnského butiku 
na fotografování v Argentině. Před 
odletem byla požádána, aby s sebou 
vzala dárek pro majitele butiku. Bez 
přemýšlení souhlasila, ale netuši-
la, že se nevědomky stává drogovou 
dealerkou.

Naučná literatura
Císař Čestmír
Moji českoslovenští presidenti

 – Medailony devíti osobností, které 
působily ve funkci československé-
ho prezidenta, jejich životní osudy 
a hodnocení jejich politického půso-
bení vzhledem k soudobým spole-
čenským poměrům v osobních vzpo-
mínkách autora.

Jenšík, Miloslav
Stalingrad – Každý dům, každé 
okno, každý kámen 

 – Byla to nejen obrovská opotřebová-
vací bitva, ale také psychologické 
střetnutí dvou maximálně koncent-
rovaných vůlí. Osud města visel na 
vlásku. Až do krajnosti vyčerpaní 
vojáci, trosky původních jednotek na 
pokraji vykrvácení, dál vedli svou 
svatou válku, v níž se úderné skupiny 
vzájemně napadaly zepředu i zezadu, 
zprava i zleva, shora i zdola.

Škvárová Věra
77 výletů po stopách Starých 
pověstí českých 

 – Další z oblíbené řady nápadů a tipů 
na jednodenní výlety pro rodiny 
s dětmi, tentokrát na místa, k nimž se 
vztahují události Jiráskových Starých 
pověstí českých. Trasy jsou navrženy 
tak, aby vedly přes dané místo a zá-
roveň přes nějakou další zajímavost 
v okolí. 

Knihy pro děti a mládež
Lobel Arnold
Sedm pohádek pro malé myšky 

 – Sedm malých myšáků prosí tatínka, 
aby jim vyprávěl hezkou pohádku 
na dobrou noc. Když myšáčci slí-
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▶ bí, že pak už budou opravdu chrupat, 
pustí se tatínek do povídání, a vyprá-
ví ne jednu pohádku, ale hned sedm – 
pro každého jinou! Malým myšákům 
se usíná báječně. Uvidíte, že se bude 
dobře spát i všem, kdo si myší pohád-
ky přečtou.

Doskočilová Hana
Šimsa 

 – Šimsa je ve třídě nový, žije jenom 
s dědečkem po těžké autonehodě, 
při které zemřeli i chlapcovi rodi-
če. Dědeček je fajn, sjezdil celý svět, 
umí báječně vyprávět i zařídit dobrý 
domov. A Šimsa je prima kluk – je 
s ním legrace, umí vymýšlet překva-
pení, umí pomoct. Navíc miluje zví-
řata. Když se ujme opuštěného pejska, 
další dobrodružství jsou na světě.

Řeháčková Věra
Prožila jsem něco neuvěřitelného 

 – Do čtrnácti let byla Lenka zamin-
drákovaná, mizerný školní prospěch, 
špatné rodinné podmínky, lupénka. 
Změna v jejím životě nastala, když 
se objeví možnost vyléčit její ne-
moc pomocí kamene šungitu. Lenka 
se s příbuznou Ninou a její rodinou 
rozjede do daleké Karélie vzácný 
kámen hledat. 

Eva Kodýmová

Kulturní zařízení KyTICe 
připravuje:

21. června v odpoledních hodinách  
na náměstí Trčků z Lípy

Evropský svátek hudby 2013
13. ročník hudební slavnosti 

ve Světlé n. S.

Skupina Vánek na festivalu v roce 2012 
(foto: Z. Horní)



strana 15 květen 2013 Světelský zpravodaj

Se mnou si píseň broukej

Zábavný pořad 
s Petrou Černockou, 
Tomášem Bartákem 
a Jiřím Pracným. 
Málokdo ví, že zpě-
vačka, jež zpívá od 
svých patnácti let, 
je velmi vtipnou 

ženou, která má zdravý životní nadhled 
a dokáže vtipně okomentovat snad úpl-
ně vše. Pořad je plný nejznámějších hitů, 
jako např. Ovečka, Koukej, se mnou si 
píseň broukej, Náklaďák, Mississippi, 
Hádej, mámo, Jednou otevřu si cukrár-
nu, Saxana a další. Velmi originálním 
pořadem s projekcí fotografií na scéně 
provází principál karlovarského Hudeb-
ního divadla Hnedle vedle Tomáš Bar-
ták.

Petra Černocká (*24. 11. 1949 v Praze)
je česká herečka a zpěvačka, sestra 

diskžokeje Pavla Černockého a sestře-
nice Vlastimila Brodského. Na konzer-
vatoři vystudovala operní zpěv a hru 
na klavír, po absolutoriu školy začínala 
zpívat se skupinou Pastýři Petra Hanni-
ga. V Divadle Semafor hrála v legendár-
ní Šimkově a Grossmanově hře Besídka 
v rašeliništi, později v Suchého ve hře 
Čarodějky. Mladou čarodějnici Saxanu, 
létající dívku na koštěti si zahrála i za-
zpívala o něco později ve stejnojmenném 
filmu scénáristy Miloše Macourka a re-
žiséra Václava Vorlíčka. 

Jako herečka se objevila i v několika 
dalších televizních pořadech Slovenské 
televize. Coby zpěvačka pak dlouhá léta 
vystupovala se skupinou Kardinálové 

Zdeňka Merty. Její dcera Barbora Va-
culíková je také zpěvačkou působící ve 
skupině Yellow Sisters. 

V současné době vystupuje s manže-
lem Jiřím Pracným. 

Zpracovala Z. Horní

Nový kalendář akcí

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

-zh-

Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S.
zve malé diváky, ale i dospělé 

příznivce pohádek na představení

O pejskovi a kočičce

Divadelní pohádka pro děti 
předškolního a mladšího školního 

věku.
Známé příběhy o pečení dortu, mytí 

podlahy, žížale, kterou se nedají 
zašít kalhoty a panence, co tence 
plakala, mistrně zdramatizované 

Jiřím Žákem. 
Účinkují: Kamila Kauerová nebo 
Tereza Němcová a Kamil Koula

Divadelní sál ve Světlé n. S.
v úterý 14. května od 9 hod.

Vstupenky za 45 Kč je možno koupit 
půl hodiny před představením 

v pokladně sálu.
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Relax Rock Fest 2013

Druhý ročník pohodového rockového 
festivalu, který se koná v areálu Sport 
Baru Relaxa ve Světlé n. S. 

Letos dvě scény, 11 kapel, soutěže, fire-
show, tetování, bohaté občerstvení!

Vystoupí zde skupiny Našrot, Morčata 
na útěku, Alkehol revival, Žralok ve zdi, 
TAM, RAIN, K2, SSM, Bohemian High-
landers, Epitaf a 365. 

Zvuk zajišťuje společnost 365, s. r. o, 
a Václav Šoupal. Akci podporují pivova-
ry Staropramen a Rebel, rádia Hey, Beat, 
Bikers rádio Doupě, TV Óčko, TV Zoom, 
Truhlářství Martin Diviš, Vodo Topo 
Petr Lorenc, Karel Vašíček voda a topení, 
Restaurace Maxim, MBComp, Design 
Interiér, Petr Mikeš – zámečnictví, plas-
tové nádrže, Sport Bar Relaxa, tisk Her-
mann & společník a město Světlá n. S.

Cena vstupenek v předprodeji je 150 Kč, 
na místě 250 Kč.

Vstupenky lze zakoupit v turistických 
informačních centrech Světlá n. S., Havlíč-
kův Brod, Ledeč n. S., Humpolec, Restau-
race Maxim Světlá n. S., Sport Bar Relaxa 
Světlá n. S. a Elektra Relaxa Havlíčkův 
Brod.

Pořádá Sport Bar Relaxa – Jan Malina
Tomáš Beránek

Maškara ze Studnice

– soubor, který byl 
v roce 2010 výborem 
UNESCO zařazen mezi 
nehmotné dědictví lidstva, 
bude při sobotním krojo-
vaném průvodu městem 

a v hlavním festivalovém galaprogramu 
v hale sportovního centra tím největším 
lákadlem pro diváky.

jív
Foto: archiv obce Studnice
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rozhovor měsícerozhovor měsíce

Karel Černý (*1965) je autorem nebo 
spoluautorem řady publikací, jako 
Z Vysočiny na křídla RAF, Muži z lon-
dýnského vydání či řady „železničních“ 
publikací, jako Železniční trať Jihla-
va – Německý Brod – Kolín na starých 
pohlednicích nebo Posázavský pacifik 
Světlá – Kácov – Čerčany na starých 
pohlednicích. Jeho kniha Tváře Vysoči-
ny na poštovních známkách tematicky 
navazuje na dřívější tituly knižní řady 
Vysočina na poštovních známkách, jako 
Hrad Pernštejn (2005), Žďár nad Sáza-
vou, Havlíčkobrodsko, Severní Horácko, 
Památky UNESCO (2006), Pelhřimov-
sko (2008) či Jaroslav Hašek ve světě 
filatelie (2009). Kniha představuje dva-
náct významných osobností spojených 
s Vysočinou a významných tak, že je-

Tip na knihu

jich tváře byly zobrazeny na poštovních 
známkách, a to nejen našich, ale i zahra-
ničních. Namátkou jmenuji hudebního 
skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, 
architekta Josefa Hoffmanna a spisova-
tele Franze Kafku. Publikace není urče-
na jen filatelistům, mnoho nového v ní 
objeví každý čtenář zajímající se o osob-
nosti z naší Vysočiny z oblasti umění, 
vědy politiky, vojenství a sportu.

Kniha je na křídovém papíře s čer-
nobílými i barevnými ilustracemi, má 
136 stran, vydalo ji nakladatelství Tváře 
– Jitka Průžová a vytiskly Tiskárny Ha-
vlíčkův Brod, a. s. Doporučená cena je 
279 Kč. Dodejme ještě, že v názvu kniha 
je v závorce díl I., to znamená, že se mů-
žeme těšit na její pokračování.

Jaroslav Vála

S badatelkou Mgr. Alenou 
Křivskou
Známe se a spolupracujeme již déle 

než deset let, tykáme si, a tak si my-
slím, že nemusíme před čtenáři vést 
rozhovor ve 2. osobě množného čísla.

– Na konci minulého roku vyšlo nové, 
již 26. číslo sborníku Havlíčkobrodsko. 
Připravovala jsi do něho velký článek 
o nových objevech týkajících se histo-
rie kostela sv. Václava, ale, jak jsem 
zjistil, článek má jen 13 stránek. Proč?

Byl příliš dlouhý. Navíc jsem mnohé 
své nové objevy představila již před-
tím ve Světelském zpravodaji. Proto 
mi bylo redakční radou doporučeno 
publikovat pouze část zabývající se 
dějinami 1. pol. 20. století. S tím jsem 
souhlasila, protože jsem mohla před-
stavit ony úžasné, veřejnosti dosud 
neznámé fotografie interiéru kostela, 
které vlastní Národní památkový ústav 
v Praze. 

– Mají případní zájemci možnost se-
známit se s dalšími dosud neuveřejně-
nými fakty?

Zatím ne, ale určitě se najde v brzké 
době příležitost k jejich prezentaci. 

– Pracuješ v Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově, kde bereš čas na bádání 
o Světlé?

Času je opravdu málo. Díky své práci 
v muzeu jsem si však splnila i jedno ze 

svých velkých přání, dozvědět se více 
alespoň o některém z historicky nej-
starších světelských plebánů. Jako ba-
datelka zde pátrám po osudech nejslav-
nějšího světelského plebána, Konráda 
z Trutnova. 11. listopadu 2011 jsem 
o něm připravila v muzeu přednášku 
a na sklonku minulého roku 2012 jsem 
ve zdejším vlastivědném sborníku Kr-
konoše - Podkrkonoší č. 20 publikova-
la článek nazvaný Konrád z Trutnova, 

kněz, kanovník kostela sv. Apolináře, 
notář arcibiskupa Jana Očka z Vlaši-
mi, farář kostela sv. Petra na Ostrově 
v Praze.

– Budeš vůbec pokračovat ve spolu-
práci se Světelským zpravodajem? Po 
deseti letech bych se docela rád zeptal, 
jak ji hodnotíš? Ale popravdě, žádný 
med kolem pusy, prosím!

Ta spolupráce je nezapomenutelná. 
Díky za ni. Období Otazníků bylo nej-
krásnějším a nejšťastnějším obdobím 
v mém bádání. Otevřelo mi dveře do 
vlastivědného sborníku Havlíčkobrod-
sko a díky příspěvkům v Havlíčkob-
rodsku vešla má práce ve větší známost 
i mezi historiky a dalšími badateli. Ur-
čitě chci pokračovat.

– Máš ve Světlé stálé spolupracovní-
ky?

Kromě spolupráce s Tebou si také 
velice cením spolupráce se světelskou 
farností. Bez pochopení duchovních 
správců Mgr. Pavla Veitha a nyní 
P. ThLic. Marka Marcela Šavela, 
O. Praem. by mé bádání nebylo zdale-
ka tak úspěšné. Jsou zde i ochotní far-
níci, přátelé a známí z Vlastivědného 

Na balkoně světelského zámku při 
natáčení Toulavé kamery 27. března 2012
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Přivítejme jaro sluníčkovým kvítkem

Blíží se den, kdy již tradičně bude-
me potkávat v ulicích našeho města 
dívky ve žlutých tričkách, jak nabízejí 
kolemjdoucím zářivý kvítek s barev-
nou stužkou. Ve středu 15. května se 
uskuteční 17. ročník této významné 
celostátní akce, kterou pořádá Liga 
proti rakovině.

Letošní sbírka je zaměřena na pre-
venci nádoru tlustého střeva – kolorek-
tálního karcinomu, který je druhým 
nejčastějším nádorovým onemocněním 
u mužů i žen v České republice. Asi pě-
tina zhoubných nádorů u člověka vzniká 
v trávicím ústrojí, z hlediska evropského 
i celosvětového se karcinom kolorekta 
v ČR vyznačuje nadprůměrným výsky-
tem i úmrtností. Proto je tak důležitá 
prevence, ale také správné stravovací ná-
vyky a zdravý životní styl. Bližší infor-

mace získáte na www.lpr.cz nebo www.
denprotirakovině.cz.

V našem městě si tuto velmi potřeb-
nou akci vzalo již potřetí pod svá kříd-
la kulturní zařízení KyTICe. Ve středu 
15. května uvidíte v ulicích dvojice stu-
dentek z místní Akademie a ženy z Čes-
kého svazu žen, které budou nabízet 
kytičky měsíčku zahradního s tmavě ze-
lenou stužkou a k nim přiloží informační 
letáčky. Až vás osloví, nebo si je sami 
vyhledáte, vložte prosím do označené 
pokladničky finanční příspěvek mini-
málně 20 Kč za jeden kvítek. Přispívat 
můžete též na sbírkový účet Českého 
dne proti rakovině (6500065/0300) nebo 
posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS 
KVET na číslo 87777. Cena jedné DMS 
je 30 Kč, příjemce vaší pomoci – LPR – 
obdrží 27 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, podporu onkologické 
výchovy, výzkum a vybavenost onkolo-
gických center.

Generálním partnerem letošního roč-
níku sbírky zůstává stejně jako loni Čes-
ká pošta, proto se budou pokladní vaky 
odevzdávat na její pobočce ve Světlé n. S.

V minulém roce bylo v našem městě 
nabídnuto 1 490 květin a na konto sbírky 
jsme přispěli částkou 35 115 Kč. V celé 
republice se v 930 velkých či malých 
obcích za téměř 800 tisíc kvítků vybralo 
více než 13,800 mil. Kč.

Vyměňte i vy letos jednu zlatou dva-
cetikorunu za zlatě zářící kvítek a posta-
rejte se, aby naše ulice rozsvítily stovky 
malých sluníček.

Eva Kodýmová

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

spolku Světelsko, kteří mi také velmi 
pomáhají.

– Co chystáš dalšího?
Koncem loňského roku jsem do-

končila stať Věž děkanského koste-
la sv. Václava ve Světlé nad Sázavou 
a její zvony. Objevit by se měla v knize 
nazvané Vzhůru ke hvězdám, kterou 
z pozůstalosti svého otce, ledečského 
historika Františka Plevy, vydá paní 
Eva Nováková. Čtenáři se na ni mo-
hou těšit asi v polovině letošního roku. 
V sobotu 25. května mohu všechny 
zájemce pozvat na Noc kostelů a při 
této příležitosti bude přímo v kostele 
malá výstava z mého archivu, obsahu-
jící materiály týkající se mého bádání 
o historii kostela.

– Existují ještě nějaké písemné pra-
meny, které jsi dosud nezpracovala?

Existují a není jich vůbec málo. Ne-
jen, že jsem je dosud nezpracovala, ale 
ani jsem je zatím neviděla. Snad se 
k některým časem dostanu. Teď mám 
v plánu nově zpracovat nejstarší zmín-

ky v listinách a pak se budu zabývat 
pohřby v kostele. Tady nás čeká, mys-
lím, nejedno překvapení.

– Je Tvoje badatelská činnost ještě 
koníček, nebo již tvrdá práce?

Bohužel. Jakmile jsem začala pub-
likovat v Havlíčkobrodsku, pouhý zá-
jem, při kterém o nic nešlo, se velmi 
brzy změnil v pořádnou dřinu, která se 
mi ovšem vyplatila. 

– Čeho si na své dosavadní práci ce-
níš nejvíce?

Toho, že měla a má smysl a někomu 
slouží. Radost mi udělal právě posled-
ní sborník Havlíčkobrodsko, kde se 
pracovník Muzea východních Čech 
v Hradci Králové a autor článku Ně-
kolik poznámek k počátkům benedik-
tinského kláštera ve Vilémově, Josef 
Šrámek, odkazuje na moji stať Listina 
vilémovského opata Jaroslava II., kte-
rou jsem publikovala v tomto sborníku 
v roce 2010. Podobné cti se mi dostalo, 
mimo jiné, také v roce 2006, kdy se mé 
jméno objevilo v diplomové práci stu-

dentky pedagogiky Masarykovy uni-
verzity v Brně. Největší radost mi však 
udělala skládačka o kostele, na které 
ses také podílel, a to, že jsem mohla 
vystoupit v Toulavé kameře. To byla 
pro mne pocta. Vážím si toho a zava-
zuje mne to pokračovat v bádání dál. 

– A na konec: Máš, pokud se týká svě-
telského kostela, nějaké velké nesplně-
né přání?

Je jich víc. Přestat na čas publikovat 
a moci si zase, jako na začátku, bá-
dat jen tak, pro sebe, pro svoji radost. 
A pak připravit a vydat krásnou knížku 
na křídovém papíře, kde by byly barev-
né fotografie všech důležitých starých 
listin zmiňujících kostel a fotografie 
všeho, čím se může tato stále ještě ne-
doceněná sakrální stavba pochlubit.

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů. A nejen badatelských…

Jaroslav Vála
Foto: Jiří Víšek



Světelský zpravodaj květen 2013 strana 20

Pohádkový les ve Služátkách

Krajský Zpěváček 2013

V sobotu 6. dubna se Škubánek zú-
častnil krajského kola soutěže Zpěváček 
2013. Zastupovaly jej Baruška Lacinová, 
Zdenička Palánová a Kačenka Kotěrová. 
Všechna tři děvčata zpívala horácké pís-
ničky krásně čistě, s plným nasazením. 

Kačenka Kotěrová si vyzpívala 1. místo 
mezi dětmi do 10 let. Malé zpěvačky na-
vštěvují třídu paní učitelky Hamaričové 
ve světelské ZUŠ.

Eva Pejchalová
foto: J. Víšek

Zleva Baruška Lacinová, Kačenka Kotěrová a Zdenička Palánová

Novinky v eNCéčku

eNCéčko je nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež, které zřizuje Ob-
lastní charita Havlíčkův Brod. Cílovou 
skupinu tvoří klienti mezi 10 až 20 lety, 
kteří se díky nepříznivé sociální situaci 
a rizikovému chování dostali do ohro-
žení po stránce tělesné, duševní nebo 
psychické. Tyto situace s nimi řeší tři 
sociální pracovnice, které v eNCéčku 
pracují. eNCéčko mohou klienti navští-
vit v Sázavské ulici 598 ve Světlé nad 
Sázavou vždy od pondělí do pátku. 

eNCéčko, které klientům nabízí so-
ciální služby, se v posledních měsících 
těší vysoké návštěvnosti. Využívané je 
zejména individuální poradenství (kaž-
dý den od 13 do 14 hod.), kdy sociál-
ní pracovnice s klienty hovoří o jejich 
náročných situacích a o možnostech, 
jak tyto situace řešit. Z volnočasových 
činností, které pracovnice v eNCéčku 
organizují, jsou oblíbené především 
pravidelné sportovní aktivity jako na-
příklad „parkour“ (překonávání pře-
kážek), výtvarné aktivity a stolní hry. 
Klienti eNCéčka také rádi vyhledávají 
diskuze na téma vztahy, sex a různé pa-
tologické jevy, jako jsou např. alkohol 
a drogy. 

V měsíci dubnu proběhly v eNCéč-
ku personální změny. Byly přijaty dvě 
nové sociální pracovnice a tým je opět 
v plném počtu. Pracovnice podle svých 
schopností přichystaly různé aktivi-
ty, kterými doplní a obohatí stávající 
program. Pondělí je zaměřeno na hra-
ní stolních her a velkých her, jako jsou 
kulečník, ping-pong, šipky. Úterní pro-
gram nabízí klientům tematické promí-
tání filmů spojené s diskusí a různými 
preventivními aktivitami. Středa je za-
měřena na utužování fyzické zdatnosti 
prostřednictvím aerobiku, parkouru 
a různých posilovacích cviků. Ve čtvr-
tek se v eNCéčku odehrávají individu-
ální rozhovory a v případě potřeby je 
klientům poskytováno doučování. Pá-
tek je stanoven jako den pro výtvarné 
aktivity, nejčastěji se vyrábí z fima, 
keramiky, navlékají se korálky a tvoří 
se další drobnosti z různorodých ma-
teriálů, jako například kartonu, papíru 
nebo látky. Klienti především uvítají to, 
že si zhotovené výrobky mohou odnést 
s sebou. 

Miroslava Kučerová  
a Karolína Kuntová

sociální pracovnice eNCéčka

Služátecký pohádkový les proběhne 
letos v sobotu 8. června. Na trať bude 
možné vyrazit mezi devátou a dvanác-
tou hodinou dopolední. Pro navrátilce se 
chystá bohatý doprovodný program.

Stejně jako v předchozích letech si 
i letos na své přijdou všichni milovníci 
pravých českých pohádek i místních slu-
žáteckých pověstí. V lese se totiž setkají 
výhradně s bytostmi, které znají z pří-
běhů Boženy Němcové, Karla Jaromíra 
Erbena, Matěje Štefana Kubína a dalších 
sběratelů národních pohádek. Všem těm 
bytostem velí Režná paní, která byla 
dle místní pověsti potrestána za svou 
hamižnost tím, že musí navěky bloudit 
zdejšími hvozdy. Smí je opustit pouze je-
den den v roce a to výhradně proto, aby 
od služáteckého obecního úřadu řídila 
celou akci.

Stalo se osvědčenou tradicí, že na jed-
notlivých stanovištích čekají na všechny 
návštěvníky, rodiče i děti speciální po-
hádkové úkoly a ještě speciálnější po-
hádkové odměny. Na procházku naváže 
tradičně bohatý doprovodný program, 

přijedou hasiči i cvičitelé psů, bude vy-
stavena zemědělská technika a další za-
jímavosti.

Mimo to všechno čeká na všechny po-
hádková veselice s dobrým jídlem i pitím 
(pro dětské účastníky zdarma). K jídlu 
i tanci zahraje kapela dobrých muzikantů 
Fernet. Do Služátek se dostanete autem 
a také kyvadlovým autobusem. Ten ze za-
stávky v Komenského ulici vyjede v 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 a 11.00 hod. Zpět ze 
Služátek pak v 10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 
12.30, 13.00 hod. Více informací najdete 
na www.pohadkovyles.sluzatky.cz. 

Hynek Bouchal
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Pozvánka na Noc kostelů
Naše farnost se opět zaregistrovala 

na akci, která má otevřít dveře chrá-
mů a modliteben po celé naší republi-
ce. Program jsme rozvrhli do dvou dnů. 
V pátek 24. května si vás dovolujeme 
pozvat na koncert žáků ZUŠ ve Světlé 
n. S. Koncert doprovodí vernisáž výsta-
vy fotografií členů fotoklubu, zajímavé 
materiály z historie naší farnosti a práce 
našich nejmenších, které vznikaly bě-
hem roku na farních dětských setkáních. 
Historické materiály zapůjčí badatelka 
Mgr. Alena Křivská ze své soukromé 
sbírky. Zájemci o historii se mohou těšit 
i na její přednášku. V sobotu 25. květ-
na v podvečerních hodinách přivítáme 
pěvecký soubor Limbora z Havlíčkova 
Brodu. Doufáme, že přijmete naše po-
zvání a prožijete v našem kostele hezké 
podvečery.

J. R.

Děti pomáhají dětem
Nedělní ráno se zaplnilo vůní čers-

tvě napečených štrúdlů. Před kostelem 
sv. Václava probíhalo 7. dubna Misijní 
štrúdlování. Již podruhé se naše far-
nost zapojila do celostátního projektu 
na pomoc hladovějícím či jinak trpícím 
dětem v rozvojových oblastech. Loni 
putovala vybraná částka na projekt 
záchrany novorozených dětí trpících 
podvýživou v Zambii. Letos napekli 
ochotní pekaři kolem 250 štrúdlů, které 
děti nabízely za dobrovolný příspěvek. 

Vybraná částka 6 665 Kč opět pomůže 
potřebným. 

Všem dárcům děkujeme.
J. R.

Foto: M. Prášková

Setkávání seniorů
Bude to skoro již rok, co se scházíme 

na naší faře ve Světlé n. S. Účelem na-
šich setkávání je pobýt spolu, obyčejně 
lidsky si popovídat, udělat si na sebe 
chvilku času. Občas se i pousmát a řešit 
problémy dnešní uspěchané a přetech-
nizované doby, kdy lidé ztrácejí osobní 
kontakty mezi nejbližšími. Setkávání 
seniorů a mezilidskou komunikaci pova-
žujeme za velmi důležité.

Cvičili jsme na židlích, s gymnastic-
kou gumou a s různými rehabilitačními 
pomůckami, vyprávíme si o svátcích, 
světcích. Debatujeme o různých aktu-
álních tématech v církvi i ve světě. Tré-
nujeme krátkodobou, dlouhodobou, ob-
razovou i poslechovou paměť, hrajeme 
a pohráváme si se slovy, čteme úryvky 
ze zajímavých knih. Vyráběli jsme pa-
pírové ozdoby na výzdobu kostela. Po-
koušíme se různými způsoby aktivovat 
duševní a fyzické schopnosti. 

Jedním z našich cílů je i zapojit se do 
programu květnové Noci kostelů.

Naše pozvání patří všem lidem dob-
ré vůle, kteří se cítí osamoceni, hledají 
nové přátele a mají chuť jedenkrát za 
měsíc aktivně strávit nedělní odpoledne.

Květoslava Mühlfaitová, 
animátorka seniorů

Z naší farnosti DiaKoutek

Problémem diabetiků bývá často i vyso-
ký krevní tlak neboli hypertense. U diabe-
tiků 2. typu je hypertense často součástí 
tzv. metabolického syndromu, který je pro 
svého nositele vysoce rizikový s ohledem 
na pravděpodobnost kardiovaskulárních 
příhod, infarktů či mrtvic. Vyšší kardio-
vaskulární riziko mají i diabetici 1. typu, 
pokud trpí vyšším nedostatečně korigova-
ným tlakem. Jaká je „dobrá“ hodnota krev-
ního tlaku? To je také složitější, zohledňuje 
se nejen naměřené číslo, ale i další rizika 
dotyčného: hladiny cholesterolu, věk, již 
proběhlá kardiovaskulární onemocnění, 
stav ledvin, kouření. Dá se říci, že se tlak 
upravuje na míru, pro většinu diabetiků je 
horní hranice „dobrého“ tlaku 140/80.

Jak toho dosáhnout? Jistě, na korekci 
krevního tlaku je mnoho skupin účinných 
léků. Každý lék má ale nějaké vedlejší 
účinky, může vyvolat alergii, s některými 
jinými léky se nedá kombinovat, takže se 
stoupajícím množstvím léků užívaných 
jedním člověkem stoupá i riziko jejich ne-
žádoucího vzájemného ovlivňování. Nej-
bezpečnější a nejlacinější je zlepšit svůj 
zdravotní stav co nejvíce úpravou životní-
ho stylu. 

Co pomůže snížit krevní tlak? Vynechte 
ze stravy trvale uzenářské výrobky (ano, 
včetně šunky). Nejezte polotovary a prů-
myslově vyráběná hotová jídla, vařte ze 
surovin a nesolte, na dochucení používej-
te česnek, papriku, kari a zelené bylinky. 
Konzumujte půl kilogramu zeleniny den-
ně, v předjaří nepoužívejte zeleninu rych-
lenou, ale mraženou. Omezte energii ve 
své stravě tak, abyste si udržovali optimál-
ní váhu, při nadváze se zaměřte na zhub-
nutí o 5-10 % a trvalé udržení nové váhy. 
Z tuků používejte řepkový nebo olivový 
olej, tučné ryby jsou také vhodné, vyhněte 
se tukům živočišného původu a ztuženým 
tukům s transmastnými kyselinami (je-
jich obsah hledejte ve složení, když kupu-
jete třeba sušenky). Zařaďte pravidelnou 
pohybovou aktivitu, postačí rychlá chůze 
30 minut denně. Každý večer si prohlédně-
te nohy, abyste předešli nevítaným kompli-
kacím při třeba drobné odřenině. Zkuste si 
nedělat zbytečně starosti, přemýšlejte, jest-
li byste neměli zvolnit své životní tempo. 
Přestaňte kouřit nebo množství cigaret ale-
spoň začněte postupně omezovat. Ušetříte 
nejen za léky.

Pevnou vůli a úspěch při změnách život-
ního stylu přeje

MUDr. Eva Pěkná, diabetolog
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Michalův statek o Velikonocích

se vydařil, a to především díky příjem-
nému jarnímu počasí. Několikrát za den 
potěšil návštěvníky dětský folklorní 
soubor Škubánek ze Světlé svým pás-
mem scének, koled a písniček připomí-
najícím velikonoční zvyky a obyčeje 

našich předků. V obytné místnosti sel-
ského stavení byl opět středem pozor-
nosti prostřený stůl, tak jak ho míval 
o Velikonocích prostý venkovský lid. 

Průvodce skanzenem a současně 
starosta obce Jindřich Holub, tradičně 
oděn do selského kroje, zaujal přítomné 
svým poutavým vyprávěním o životě 
venkovského lidu v dobách od konce 
třicetileté války do zrušení roboty. Při 
popisování toho, co mívali především 
zemědělci tehdy o velikonočních svá-

tečních dnech na stole, vždy dodal: 
„Ale to si mohli dovolit jen ti bohatší, 
v některých rodinách mívali sváteční 
stůl skromnější.“ 

Příjemně vyhřátou světnici v chalupě 
bezzemka již tradičně obsadily lidové 

umělkyně, které předváděly některá 
tradiční lidová řemesla, šití panenek 
z hadříků, zdobení perníčků a výrobu 
velikonočních kraslic různými techni-
kami. Svojí šikovností poutala pozor-
nost mladá krajkářka Zuzana Císařová 
ze Světlé n. S. Vždyť naučit se palič-
kování krajky vyžaduje značnou dávku 
zručnosti, trpělivost, pečlivost a přede-
vším mnoho hodin strávených při této 
práci. 

Text a foto: jív

Vítání ptačího zpěvu 

V sobotu 20. 4. se uskutečnilo v par-
ku již poněkolikáté Vítání ptačího zpě-
vu. Akce se konala v rámci projektu 
Společná setkávání v roce 2013, kte-
rý podporuje naplňování a propagaci 
principů místní Agendy 21 a Zdraví 
21 v Kraji Vysočina. Akci připravila 
Stanice ochrany fauny Pavlov. V tom-
to období se koná na celé řadě míst ČR 
u příležitosti Mezinárodního dne vítání 
ptačího zpěvu.

Na ranní vycházku od šesté hodiny 
ranní se do parku u světelského zámku 
dostavilo asi deset milovníků přírody. 

Kromě procházky parkem a náslechu 
ptactva měli možnost být při odchy-
tu ptáčků do sítí a jejich kroužkování. 
Mohli tak nejen slyšet, ale i vidět ce-
lou řadu ptáčků – strakapouda, sýkor-
ky, holuby, kosy, králíčky, pěvušky, 
pěnkavy, kosy, strnady, budníčky, atd. 
O ptáčcích a jejich životě velmi pou-
tavě vyprávěl současný ředitel stanice 
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. V průběhu 
procházky byla připravena ukázka sov 
ze záchranné stanice. Tentokrát to byl 
puštík obecný a sova pálená.

Za Komisi pro MA 21 Eva Kořínková

Zdobí naši krajinu

Ve volné přírodě vídáme mnoho tra-
dičních symbolů křesťanství, tedy křížů 
s ukřižovaným Ježíšem, ať již v podo-
bě Božích muk na kopcích, rozcestích 
nebo jen tak u cest. Mnohdy to jsou kří-
že připevněné na stromech i na skálách, 
většinou připomínají, že na tomto místě 

například někdo přišel o život nebo se 
zde stala významná událost. Tato díla 
lidové tvořivosti bezesporu přispívají 
k zajímavému koloritu krajiny, kte-
rá nás obklopuje. Takovou ozdůbkou 
je například krucifix na letitém buku 
v lese v zatáčce silnice u Benetic. Kříž 
s ukřižovaným Ježíšem kryje půlkru-
hová stříška z dnes již rezavějícího ple-
chu, která postupem času zarůstá do 
kmene stromu. Je to zajímavost, kterou 
stojí za to vidět, stačí jít kolem pěšky 
nebo jet na kole a na chvíli se zastavit, 
z okna jedoucího auta o ten hezký po-
hled snadno přijdete.

Text a foto: jív

Letos již podeváté zahajoval selský 
skanzen v Pohledi o velikonočních 
svátcích jarní turistickou sezonu tradič-
ním programem Staročeské Velikonoce 
na Michalově statku. Zejména první 
návštěvní den, kterým byla Bílá sobota, 



strana 23 květen 2013 Světelský zpravodaj

soutěže se v první části hrálo systémem 
každý s každým a po této základní části 
bylo pořadí: 1. Hurtova Lhota, 2. Zloděj-
ka Havl. Brod, 3. MONTRAZ, 4. Dolní 
Březinka, 5. Sršni Kejžlice, 6. HC Kune-
mil, 7. HC Zboží, 8. Dolní Město, 9. LK 
Kadlečák, 10. Litrpůl Světlá, 11. Kámen, 
12. Žabinec Havl. Brod, 13. Pivo Uni-
ted, 14. Sešlost Světlá, 15. HC Druhanov, 
16. Velká Losenice. Poté byla družstva 
rozdělena dle umístění na 1. a 2. ligu 

a opět se hrálo jednokolově každý s ka-
ždým. Vítězem 1. ligy se stali hokejisté 
MONTRAZu a 2. ligu vyhrál Litrpůl. 

O konečném pořadí 3. ročníku Světelské 
hokejové ligy se však rozhodovalo až ve 
finálových turnajích. V utkání o 3. místo 
2. ligy zvítězili hokejisté Sešlosti Světlá 
5:3 nad Pivo United a první místo v této 
skupině si zajistili hráči Kámenu, když 
porazili světelský Litrpůl až po samostat-
ných nájezdech. O medailistech ligy se 
rozhodovalo ve finálovém turnaji první 
skupiny. V zápase o bronzové medaile 
porazila Dolní Březinka loňského vítěze 
tým Zlodějky Havlíčkův Brod 4:1 a o pr-
venství si to rozdali amatérští hokejisté 
Hurtovy Lhoty s mužstvem MONTRAZu. 
Hurtova Lhota zvítězila 4:2 a vedle pohá-
ru pro vítěze soutěže si odvezla z Pěšinek 
i tradiční soudek piva. Zde je konečné 
pořadí medailistů 3. ročníku Světelské 
hokejové ligy: 1. Hurtova Lhota, 2. MON-
TRAZ, 3. Dolní Březinka. 

jív

Dlouhá sezona rekreačních hokejistů

Poslední siréna v Pěšinkách
Třetí sezona zrekonstruovaného zim-

ního stadionu v Pěšinkách trvala téměř 
devět měsíců. Začala 26. července 2012 

a poslední siréna na závěr finálového utká-
ní mezinárodního turnaje hokejistů do 15 
let World Talent Tournaments ve středu 
17. dubna 2013 sezonu ukončila. Od 9. do 
17. dubna patřila ledová plocha Sportovní-
ho centra Pěšinky sérii mezinárodních tur-
najů mládeže pořádaných hokejovou aka-
demií Hockey Talent Academy. V těchto 
turnajích si zahrálo 435 hokejových talen-
tů z patnácti zemí. Vedle České republiky 
měly zastoupení: Slovensko, Německo, 
Rakousko, Rusko, Itálie, Rumunsko, Lo-
tyšsko, Polsko, Litva, Nizozemsko, Ma-
ďarsko, Slovinsko, Kanada a pro hokej 
exotická země Korea. Ten poslední turnaj, 
znamenající konec sezony, vyhráli mladí 
hokejisté výběru Jihočeského kraje před 
výběrem pořádající hokejové akademie 

HTA a třetí skončil výběr Slovenska hra-
jící pod názvem K-Sports. Po závěrečném 
ceremoniálu, při kterém byla předána 

individuální ocenění nejlepším jednotliv-
cům, poháry a medaile nejlepším týmům, 

„vysekl“ poklonu světelskému zimnímu 
stadionu trenér vítězných Jihočechů Milan 
Dančišin. „Během svého působení v led-
ním hokeji, ať již v roli hráče, ligového roz-
hodčího nebo trenéra, jsem poznal mnoho 
zimních stadionů po celé republice, ale ten 
ve Světlé nad Sázavou se mi líbí opravdu 
nejvíce. Hokejisté zde mají komfortní šatny, 
nechybí rehabilitační linka s posilovnou 
a pro diváky má stadion pěknou tribunu 
se sedačkami.“ 

Ale hala Sportovního centra Pěšinky 
dlouho bez ledu nebude, první bruslaři 
a hokejisté by měli nový led vyzkoušet již 
15. července.

Text a foto: jív

Vítěz posledního turnaje v Pěšinkách výběr Jihočeského kraje, v horní řadě druhý zleva 
uznávaný trenér hokejové mládeže Milan Dančišin

Světelská hokejová liga, soutěž nere-
gistrovaných hokejistů, byla pro zimní 
stadion Sportovního centra Pěšinky v se-
zoně 2012/2013 nejdelší hokejovou sou-

těží. Vždyť odstartovala 22. září 2012 
a vyvrcholila finálovými zápasy 
23. března 2013. Startovalo v ní 16 druž-
stev amatérských hokejistů a dle rozpisu 

Kapitán Hurtovy Lhoty Milan Adamec 
přebírá od Jiřího Krupičky pohár  

pro vítěze
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Volejbalistkám se dařilo

Dobře se hodnotila sezona volejba-
listkám TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 
vždyť družstva žen a starších i mlad-
ších žákyň vylepšila svá umístění 
v soutěžích krajského přeboru oproti 
sezoně předcházející. V krajském pře-
boru žen startovalo dvanáct družstev 
a nejprve se hrála základní část ve dvou 
šestičlenných skupinách, z nichž prv-
ní tři družstva postoupila do finálové 
skupiny, ve které se hrálo o titul kraj-
ského přeborníka. Ženy Světlé skončily 
v základní skupině na pěkném druhém 
místě za družstvem Jiskry Humpolec 
a tak jim postup do finálové skupiny ne-
unikl. V konečném účtování jim patřilo 
4. místo, tedy o dvě místa lepší, než v se-
zoně 2011/2012. Konečné pořadí kraj-
ského přeboru žen Vysočiny 2012/2013: 
1. Sokol Bedřichov, 2. ŠSK Demlova 
Jihlava, 3. Jiskra Humpolec, 4. TJ SB 
Světlá n. S., 5. TJ OA Třebíč, 6. Spartak 
Pelhřimov. Totéž platí o družstvu star-
ších žákyň, které hrálo v sestavě: Anna 
Myšičková, Ivana Kohoutová, Zuzana 
Přichystalová, Lucie Remarová, Šárka 
Semerádová, Veronika Semerádová, 
Monika Kubíčková a Monika Hrstko-
vá. Děvčata vedená trenérkou Jarosla-
vou Holoubkovou skončila v základní 
skupině na druhém místě za Sokolem 
Bedřichov a z tohoto místa postoupila 
do čtyřčlenné finálové skupiny krajské-
ho přeboru. Po dvanácti utkáních v této 
elitní skupině skončily mladé světelské 
volejbalistky na pěkném druhém mís-
tě (v sezoně předcházející byly čtvrté). 
Teprve po dohrání soutěže se děvčata 
dozvěděla příjemnou zprávu, že i dru-
hý tým KP starších žákyň Vysočiny po-
stupuje do 1. kola Mistrovství ČR, které 
se hrálo v Plzni v době uzávěrky tohoto 
čísla SZ. Z plzeňské skupiny postupo-
vala tři nejlepší družstva do květnového 
finále v Brně. 

Konečné pořadí krajského přeboru st. 
žákyň 2012/2013: 
 1. Sokol Bedřichov 
 2. TJ SB Světlá n. S. 
 3. ŠSK Demlova Jihlava
 4. TJ Sokol Nové Veselí 

Družstvo mladších žákyň, které též 
trénuje Jaroslava Holoubková, skonči-
lo v sezoně 2011/2012 na druhém místě 
krajského přeboru a postoupilo do Brna 
na mistrovství republiky, kde skončilo 
na senzačním 4. místě z devatenácti 

startujících. Ta letošní sezona dopadla 
pro mladší žákyně ještě lépe. V kraj-
ském přeboru této kategorie hrálo sedm 
družstev v základní skupině a svěřen-
kyně Jaroslavy Holoubkové skupinu 
suverénně vyhrály. První čtyři týmy 
postoupily do finálové skupiny a hrály 
o titul krajského přeborníka. I v této 
nadstavbové části soutěže si dívky ze 
Světlé počínaly suverénně. Ve dvanácti 

utkáních ztratily pouze jeden set a jako 
vítězky krajského přeboru zaslouženě 
opět postoupily na květnové mistrov-
ství České republiky. Čerstvé krajské 
přebornice Vysočiny v kategorii mlad-
ších žákyň hrály v sestavě: Veronika 
a Šárka Semerádovy, Monika Kubíč-
ková, Monika Hrstková, Aneta Růtová, 
Kristýna Kukeňová, Nathalie Vellinga, 
Gabriela Fialová, Zuzana Kořánová. 

Konečné pořadí KP ml. žákyň 
2012/2013: 1. TJ SB Světlá n. S., 2. ŠSK 
Demlova Jihlava, 3. TJ Sokol Nové Ve-
selí, 4. Spartak Pelhřimov. 

Dobře si vedli i benjamínci světelské-
ho volejbalu v meziokresním přeboru 
minivolejbalu, který je fakticky kraj-
ským přeborem čtyřkového volejbalu. 
V této soutěži hrálo 30 družstev volej-
balových oddílů z celé Vysočiny a TJ 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou byla 
zastoupena hned třemi družstvy, což 
svědčí o dobré práci s mládeží. Na po-
čátku soutěže se hrál rozřaďovací tur-

Krajské přebornice v kategorii mladších žákyň. Stojící zleva: G. Fialová, N. Vellinga, 
M. Hrstková, V. Semerádová, trenérka J. Holoubková, klečící zleva: M. Kubíčková, 

Š. Semerádová, A. Růtová

naj, po kterém byla družstva rozdělena 
podle výkonnosti do čtyř skupin. Po 
každém následujícím turnaji vždy ví-
těz skupiny postoupil do skupiny vyš-
ší a naopak poslední družstvo skupiny 
sestoupilo do té nižší. Účtování bylo po 
závěrečném turnaji a A družstvo Světlé 
v sestavě Natálie Vavrochová, Kristýna 
Kukeňová, Zuzana Kořánová a Gabrie-
la Fialová skončilo na 2. místě za ŠSK 

Demlova Jihlava. B tým Světlé, ve kte-
rém hrály Simona Dejmalová, Nathalie 
Vellinga, Jana Boudníková, Štěpánka 
Surovcová a Gabriela Bendová, obsadil 
13. místo. Oba dívčí týmy vedla trenér-
ka Jaroslava Holoubková. 

Chlapecké družstvo C bylo klasifiko-
váno na 18. místě z třicítky startujících 
týmů, které pod vedením trenéra Jaro-
slava Hrocha hrálo v sestavě Richard 
Žáček, Jakub Němec, Jan Němec, On-
dřej Hroch a Daniel Piskač. A že to 
světelští volejbalisté dělají s mládeží 
opravdu dobře, potvrzuje volejbalová 
přípravka, ve které má trenérka Irena 
Kořínková 12 dětí. 

jív
Foto: František Holoubek
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▶

Světelské hokejové naděje s trenérem Ondřejem Špatenkou

Žáčci se svými rodiči, většinou maminkami

Mladí hokejisté

Při posledním tréninku se mladí 
sportovci chtějí ukázat v zápase proti 
rodičům, což je hezkou tečkou za celou 
hokejovou sezónou. Rodiče touto ces-
tou děkují zejména Ondřeji Špatenkovi 

i ostatním trenérům za čas a hezký pří-
stup, který dětem věnovali.

Zuzana Uhrová 
Foto: Aleš Uher

Hokejový fanklub fandí dětem

Kdo byť jednou navštívil hokejový zá-
pas HC SB Světlá ví, že takoví fandové 
jako v Pěšinkách nikde nejsou. Je to spo-
lečenství, které ovšem umí mnohem víc 
než jen fandit hokeji. 

Někteří z nich sami aktivně hrají 
ve světelské amatérské hokejové lize 

„Přemýšleli jsme komu pomoci, už před 
závěrem sezóny jsme se dohodli s vede-
ním DD v Nové vsi u Chotěboře a rádi 
jsme dětem, které nemají takové zázemí 
rodičů, poskytli finanční prostředky na 
to, aby mohly sportovat a třeba vyrůst 
v reprezentanty.“

V sobotu 13. dubna navštívilo třináct 
zástupců fanklubu novoveský dětský 

dům, aby dětem předali dary, většinou 
sportovní potřeby, a při této příležitosti 
sehráli přátelský fotbalový zápas. Pro-
tože většina z fanklubu jsou i fotbalisté, 
dětem nic nedarovali a o gól vyhráli. To 
nebránilo tomu, aby si pak prohlédli do-
mov a slíbili dětem, že příští rok bude 
odveta. Na závěr to hlavní – 6 000 Kč, 
které do domova věnoval ve věcných 
darech fanklub a další zimní sportovní 
vybavení, které věnovala firma Ski sport, 
povýšilo světelské hokejové fans na su-
per fandy. A nejen hokeje.

Fanklub
Foto: Vlastimil Doležal

Po vyrovnaném zápase se nechali všichni 
aktéři zvěčnit. Světelské fans poznáte 

podle dresů

a všichni dohromady uspořádali hoke-
jový ples, který byl ozdobou světelské 
plesové sezony. A protože hokejový fan-
da uznává principy fair-play, rozhodli se 
pořadatelé věnovat část výtěžku z plesu 
dětem. Dětem z dětského domova z Nové 
Vsi u Chotěboře. Proč právě tam? Martin 
Růžička, hlavní pořadatel plesu, říká: 

Mají pohár, ale chtěli víc

Poté, co světelští hokejisté neuspěli ve 
čtvrtfinále play off Krajské ligy mužů 
v souboji s hokejisty Litomyšle, byli za-
řazeni přímo do semifinále soutěže O po-
hár Vladimíra Martince. To byla taková 
soutěž útěchy pro mužstva, která skončila 
v KLM na pátém až desátém místě a slou-
žila k prodloužení sezony. V předkole 
této pohárové soutěže si zahrály Závodní 
hokejová Pardubice, Lokomotiva Česká 
Třebová, TJ Lanškroun a Spartak Polička. 
Do semifinále se probojovaly týmy Par-
dubic a Lanškrouna, k nim byla dosazena 
mužstva, která neuspěla ve čtvrtfinále 
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▶ play off KLM: HC Světlá n. Sázavou 
a HC Spartak Polička. Hokejisté z Pěši-
nek si postup do finále vybojovali až ve 
třetím zápase Lanškrounem, když v prv-
ním semifinálovém utkání na domácím 
ledě vyhráli 6:1, ale v Lanškrouně prohrá-
li 3:6. V třetím rozhodujícím zápase zvítě-
zili doma 7:4. Ve finále se o velký putovní 
pohár utkali s mužstvem ZH Pardubice. 

V základní soutěži KLM měli s tímto 
soupeřem vyrovnanou bilanci. V Pardu-
bicích prohráli 3:6 a doma zvítězili 7:5. 
Finálový duel se hrál na dvě vítězná utká-

ní a první se hrálo v Pěšinkách, domácí 
zvítězili 6:3. Druhé utkání bylo na pořadu 
v Pardubicích a jeho atraktivita byla zdů-
razněna tím, že se hrálo na ledě ČEZ aré-
ny, kde hrají Tipsport extraligu hokejisté 
HC ČSOB Pardubice. Hráči Světlé za-
mítli možnost, že by se v případě třetího 
zápasu rozloučili se sezonou před domá-
cím publikem v Pěšinkách a pohár si za-
jistili již v Pardubicích, když zvítězili 5:4. 
O sedmadvacet vstřelených branek do sítí 
soupeřů se v této pohárové prodloužené 
podělilo 15 hráčů, nejlepším z nich byl 
obránce Jan Kubát, který se trefil šestkrát. 

Hokejistům HC Světlá nad Sázavou 
skončila sezona vítězně, dle úsloví „Ko-
nec dobrý, všechno dobré,“ získali krás-
ný putovní pohár, ale přeci jenom měli 
o závěru sezony jiné představy. Jan Kra-
jíček, který je jednou z vůdčích osobností 
mužstva, na začátku sezony otevřeně ho-
vořil o tom, že by hráči chtěli hrát finále 
play off Krajské ligy mužů. A jaké bylo 
konečné pořadí mužstev první poloviny 
tabulky krajské hokejové soutěže? 1. HC 
Spartak Choceň, 2. HC Slovan Moravská 
Třebová, 3. HC Chrudim, 4. HC Litomyšl, 
5. HC Světlá nad Sázavou, 6. HC Hlinsko. 

Konečné pořadí soutěže O pohár Vla-
dimíra Martince: 1. HC Světlá nad Sáza-
vou, 2. ZH Pardubice, 3. TJ Lanškroun, 
4. HC Hlinsko, 5. HC Spartak Polička, 
6. TJ Lokomotiva Česká Třebová. 

jív
Foto: J. Venc

Rozmach florbalu ve Světlé

Popularita florbalu vzrůstá v celém 
světě a stejně je tomu i v naší republice. 
Nejčerstvějším důkazem je téměř jede-
náctitisícová návštěva na Superfinále 
naší nejvyšší soutěže mužů mezi Vítko-
vicemi a Chodovem v pražské O2 Aréně. 

Tento kolektivní halový sport před ne-
dávnem zapustil své kořeny i v našem 
městě, byť mu zde chybí to nejdůležitější, 
a to je hrací plocha pod střechou o rozmě-

rech 20 x 40 m. I tak se mohou florbalistky 
Florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá 
n. S. pochlubit prvními úspěchy. Doros-
tenky Světlé hrály naši nejvyšší soutěž, ve 
které startovalo 42 družstev z celé republi-
ky, rozdělených do šesti divizí. Svoji V. di-
vizi přesvědčivě vyhrály, když z dvaceti 
utkání se osmnáctkrát radovaly z vítězství, 
jednou hrály nerozhodně a pouze jednou 
prohrály. Postoupily tak do květnového 
republikového finále, ve kterém bude hrát 
šest vítězů divizí, druhý tým z III. divize 
(ta byla nejpočetnější) a další nejúspěš-
nější družstvo ze všech regionálních di-
vizí. O tento úspěch světelského florbalu 
se zasloužily svěřenkyně trenéra Tomáše 
Roseckého: Andrea Doležalová, Barbo-
ra Sadílková, Dagmar Stránská, Anna 
Sedlmajerová, Zuzana Chládová, Patricie 
Gajdůšková, Nikola Provazníková, Ivana 
Kohoutová, Nikola Doležalová, Nikola 
Slavíková, Lucie Čiháková, Zuzana Tvrdá, 
Kateřina Poláková, Karolína Slabíková, 
Aneta Kratochvílová, Martina Olišarová, 

Juniorky světelského florbalu. Stojící zleva: Z. Chládová, P. Gajdůšková, 
A. Sedlmajerová, I. Kohoutová, N. Provazníková, dole zleva: L. Čiháková,  

B. Sadílková a A. Doležalová

Tereza Kořínková, Hana Fikarová a Lucie 
Milichovská. Konečné pořadí v V. divizi: 
1. Sklo Bohemia Světlá n. S., 2. FBK Tá-
bor, 3. FBC UNITED České Budějovice, 
4. SK Mladých Nadějí Týn nad Vltavou, 
5. FBŠ Jihlava, 6. FBC České Budějovice. 
Světelský florbal měl v nejvyšší soutěži 
také družstvo juniorek. Soutěž se hrála též 
v šesti divizích a Světelačky byly zařaze-
ny do silné brněnské sedmičlenné skupiny, 

ve které skončily na 5. místě. Pořadí v zá-
kladní skupině: 1. Brno Židenice, 2. Brno 
Bulldogs, 3. FBC Žďár n. S., 4. Centropen 
Dačice, 5. SB Světlá n. S., 6. Hattrick Brno, 
7. FBŠ Jihlava. Po této základní části do-
šlo k rozdělení divizí na skupiny „lepších“ 
a „horších“ dle umístění. Juniorky Světlé 
nad Sázavou se z pátého místa v základ-
ní spině dostaly mezi ty „horší“ s dalšími 
družstvy z ostravské skupiny a po dva-
nácti utkáních obsadily skvělé 3. místo 
v sedmičlenné skupině B, když šest utkání 
vyhrály, dvakrát hrály nerozhodně a čtyři-
krát byly poraženy. První tři týmy skupiny 
B: 1. Hattrick Brno, 2. FBC Remedicum 
Ostrava, 3. SB Světlá n. S. Ve společnosti 
silných klubů z Brna, Ostravy a Vsetína je 
umístění juniorek vedených trenérem To-
mášem Roseckým nesporným úspěchem, 
vždyť tým tvořily z větší části dorostenky. 
K těm se přidaly Kristýna Zadinová, Eva 
Tichá, Kristýna Kunášková a Michaela 
Piskačová. 

Text a foto: jív
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▶

Město Světlá prostřednictvím Komise 
pro místní Agendu 21, obec Příseka, obec 
Pohleď a obec Lučice Vás zve k účasti na 
Světovém běhu harmonie (World Harmo-
ny Run), který proběhne těmito obcemi ve 
čtvrtek 23. května mezi 15. až 16. hodinou. 
K běhu se můžete připojit přibližně v 14:45 
hod. u benzínové pumpy ve Světlé, odtud 
se poběží na náměstí, kde bude již od 14:30 
hod. připraven doprovodný program. Asi 
v 15:20 hod. se běh z náměstí vydá smě-
rem k Přísece, odtud se poběží do Pohle-
di a Lučice. Z Lučice se již bez zastavení 
poběží do Chotěboře. Do běhu se můžete 
aktivně zapojit kdekoliv po trase. Záleží 
pouze na vás, zda se zúčastníte jen symbo-
licky nebo absolvujete delší úsek.

Pro každého aktivního účastníka bude 
připraveno malé občerstvení. Do běhu 
se zapojí představitelé jednotlivých obcí, 
Český svaz žen Světlá n. S., místní spor-
tovci, žáci ZŠ Lánecká a možná i Vy? 

***
Světový běh harmonie je nejdelším šta-

fetovým během na světě, který pravidelně 
probíhá už od roku 1987. Jeho cílem je 
rozvíjet mezinárodní přátelství a překo-
návat kulturní, národnostní a nábožen-
ské hranice mezi lidmi. Běžet s pochod-
ní může každý nebo ji na chvíli podržet 
a vyjádřit své přání pro harmonii a mír 
ve světě, mezi lidmi a v každém z nás. 
Přidá se tak k milionům lidí na celém 
světě a mnoha významným osobnostem. 
V roce 2013 začne česká část běhu na hra-
nicích s Německem, odkud mezinárodní 

Turistika

Úspěchy stolních tenistů

bašty stolního tenisu Vysočiny, jako CHS 
Chotěboř a TJ Třebíč. I B tým Světlé hrál 
krajskou soutěž, v roli nováčka startoval 
v Krajském přeboru II. třídy a vůbec si 
nevedl špatně, když z dvanácti účastníků 
skončil na třetím místě. Bronzový tým 
Světlé hrál v sestavě: Tomáš Plecitý, Josef 
Nechvátal, Bohumír Sedláček, Jan Rů-
žička, Martin Karel a Otto Bartoš. Pořadí 
první poloviny KP II. třídy: 1. HB Ostrov 
Havlíčkův Brod, 2. TJ Cihelny Stojčín, 
3. Sklo Bohemia Světlá n. S. B. Družstvo 
C Světlé hrálo Okresní přebor a z deseti 
účastníků skončilo na 5. místě. V nižších 
okresních soutěžích měla Světlá ještě dal-
ší tři družstva, ve kterých nastupují za ze-
lenými stoly pingpongoví senioři a také 

ti mladší. Ale ping-pong v Pěšinkách, to 
nejsou jen dospělí, ti starší a zkušenější 
se dobře starají o své nástupce a dělají 
to dobře, svědčí o tom krajské bodovací 
tabulky. Umístění stolních tenistů Světlé 
v krajských bodovacích tabulkách jednot-
livých kategorií: 

Mladší žactvo (klasifikováno 88 hráčů 
a hráček): 6. Tomáš Tecl, 7. Tereza Kři-
vohlavá, 9. Martin Karel, 10. Filip Karel, 
11. Daniela Růžičková, 25. Alice Brožová. 

Starší žactvo (klasifikováno 69 hráčů 
a hráček): 18. Daniel Vodička, 29. Michal 
Šimon, 32. Filip Karel, 34. Tomáš Dvo-
řák, 37. Pavel Maleček, 45. Martin Karel, 
56. Tereza Křivohlavá, 60. Tomáš Tecl, 65. 
Martin Krajanský. 

Dorost (klasifikováno 64 hráčů a hrá-
ček): 37. Iva Vondrová, Daniel Vodička, 
51. Jan Dvořák, 53. Tomáš Dvořák.

Text a foto: jív

Vladislav Trýb, který před sezonou přišel 
z Ledče n. S. 

Zahájení jarní sezony
V sobotu 16. března zahájili turisté na 

Vysočině jarní sezonu. Letos to byl již 
22. ročník akce, která se každoročně koná 
v jiném místě Vysočiny. Tentokrát se po-
řadatelství ujal odbor KČT v Kamenné 
a oslavil tím páté výročí svého založe-
ní. V obci, která čítá kolem dvou stovek 
obyvatel, je každý čtvrtý členem Klubu 
českých turistů a jsou natolik zdatní, že 
víceméně ještě v počátcích svého působe-
ní dokáží zorganizovat tak náročnou akci.

Na šest stovek shromážděných turistů, 
mezi nimiž nechyběli členové KČT Sklo 
Bohemia Světlá n. S., pozdravili starosta 
obce Kamenná Milan Budín, předsedky-
ně oblasti KČT Vysočina Marie Vincen-

cová, starosta Polné Jindřich Skočdopole 
a místopředseda ústředí KČT Jaroslav 
Šlechta, který připomněl, že letos je to už 
125 let od založení Klubu českých turistů. 
Společně s předsedou místního odboru 
KČT Aloisem Dobrovolným pak připev-
nili novou stuhu na symbolický klíč, je-
hož následným otočením byla otevřena 
nová turistická sezona na Vysočině. 

Pro účastníky byly připraveny čtyři 
pěší trasy předjarní přírodou v délkách 5, 
10, 12 a 20 km, nabídku dostali i cyklisté. 
Blízká Polná, jejíž představitelé spolupra-
covali s organizátory, je historické město 
s mnoha památkami, které řada turistů 
v rámci této akce navštívila – výhodou je, 
že jednotná vstupenka zakoupená v Ka-
menné platí až do konce srpna, takže 

Již čtvrtou sezonu mají za sebou stolní 
tenisté TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. v nej-
vyšší krajské soutěži, kterou je divize 
a co víc, stále se pohybují v horní polo-
vině dvanáctičlenné tabulky. Po loňském 
4. místě obsadili v divizi 2012/2013 pátou 
příčku a udrželi si tak svůj vysoký stan-
dard. O poslední úspěch se podělilo osm 
hráčů. K základu týmu, který tvořili La-
dislav Vosyka, Josef Bříza, Radek Vosyka 
a Vladislav Trýb, se přidali Tomáš Plecitý, 
Martin Karel, Jan Růžička, Jan Kubíček. 
Pořadí na prvních pěti místech divize: 
1. Spartak Pelhřimov, 2. Sokol Žďár n. S., 
3. TJ Žďár n. S., 4. Jiskra Havlíčkův Brod, 
5. TJ sklo Bohemia Světlá n. S. V dolní 
polovině divizní tabulky skončily takové 

tým a čeští běžci ponesou ve dnech 19. až 
28. května pochodeň až na Slovensko.

Přes obce Světelska vede trasa dne 
23. května, její začátek je ve Vlašimi a ko-
nec v Chotěboři.

Akce se koná v rámci projektu Společ-
ná setkávání v roce 2013, který podporuje 
naplňování a propagaci principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.

Více informací o běhu najdete na http://
www.worldharmonyrun.org/czechrepub-
lic a na www.svetlansma21.webnode.cz. 

Eva Kořínková

Světový běh harmonie 
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▶ účastníci akce si mohou beze spěchu 
prohlédnout každou pamětihodnost (dě-
kanský chrám, zámek, muzeum, Starou 
školu, židovský hřbitov).

Text a foto: jv

Přípravy na Poslední puchýř 2013
V zasedací místnosti České zeměděl-

ské akademie v Humpolci se v dubnu 
konalo jednání pracovního předsednic-
tva k celostátní akci Za posledním pu-
chýřem. Ač bychom řekli, že listopad je 
ještě hodně, hodně daleko, na zajištění 
tak velké akce jako Poslední puchýř je 
třeba pracovat s ročním předstihem. Už 
v této době musí fungovat webové strán-
ky akce s možností vyplnění elektronic-
ké přihlášky, musí fungovat propagace, 
musí být smluvně zajištěno ubytování, 
páteční autobusové zájezdy, sobotní 
i nedělní program, jednotlivé trasy pěší, 
cyklo (a bude i hippo a Pohádkový les), 
zajištěna Puchýřovská zábava, je třeba 
vyhledávat a oslovovat sponzory a medi-
ální partnery, atd.

Světelští turisté připravují pro účastní-
ky „Puchejře“ autobusový zájezd po trase 
Humpolec – Tasice – rozhledna Bohdan-
ka – Číhošť – Světlá n. S.

Text a foto: jv

Kdo může získat titul Mistr turistiky?
Zpráva v minulém Světelském zpravo-

daji o dvou světelských turistech, kteří 
získali titul Mistr turistiky, vyvolala u ně-
kterých čtenářů údiv, že něco takového 
existuje! A ještě jsem napsal, že jeho zís-
kání není jednoduché. Tak tedy pár slov 
na vysvětlenou.

Titul Mistr turistiky může získat člen 
Klubu českých turistů, který plní pod-
mínky k získání výkonnostních odzna-
ků na akcích KČT kdekoli na území ČR 
(nebo i v zahraničí, pokud je organizáto-
rem některý odbor KČT). Výkonnostní 
odznaky musí plnit ve třech přesuno-
vých prostředcích – počítají se mezi ně 
akce pěší, cyklo, běžky, zimní táboření, 
vysokohorská turistika a vodní turistika. 
Kromě toho musí turista plnit oblast-
ní turistické nebo tematické turistické 
odznaky, což spočívá v zakoupení pří-
slušných záznamníků a jejich splnění 
dle pokynů a propozic jejich vydavatelů. 
Při splnění určitého počtu těchto odzna-
ků získá postupně tři stupně odznaku 
Českomoravský turista. Rovněž u vý-
konnostních odznaků se plní tři stup-
ně – bronzový, stříbrný a zlatý. Když 
získá turista všechny stupně bronzové, 
je mu udělen diplom Turista III. stup-

ně a znamená to, že absolvoval napří-
klad 1000 km pěších, 3000 km na kole, 
400 km na běžkách a splnil podmínky 
bronzového odznaku Českomoravský 
turista. Po splnění stříbrných stupňů zís-
ká diplom Turista II. stupně, což před-
stavuje dalších 4000 km pěších, 6000 na 
kole, 1000 km na běžkách a splnění stří-
brného odznaku Českomoravský turista. 
Pro získání diplomu Turista I. stupně 
je pak třeba našlapat dalších 5000 km 
pěšky, 9000 km na kole, 1500 km na 
běžkách a splnění zlatého odznaku Čes-
komoravský turista. 

Ve skutečnosti je to ještě trochu složi-
tější, ale nechci zabíhat do podrobností, 
jenom podotýkám, že všechny kilometry 
musí být na akcích pořádaných KČT, do-

kladované diplomem a záznamem v evi-
denčním listě, v němž se evidují pěší tra-
sy v délce nejméně 30 km, cyklo nejméně 
40 km a u lyží ještě hraje roli obtížnost 
přejezdu, na kterou má vliv nejen délka 
trasy, ale také převýšení. 

Teprve po získání titulu Turista I. stup-
ně může turista požádat sekci výkonnost-
ní turistiky Programové rady Ústředního 
výboru KČT o udělení titulu Mistr turis-
tiky. Žádost musí být doporučena oblastí, 
kde je turista registrován, titul uděluje 
ústředí KČT v Praze po předložení pří-
slušných dokladů o splnění.

A úplně na závěr – v celé oblasti Vyso-
čina jsou tři Mistři turistiky, z toho dva 
ve Světlé n. S.!

Jaroslav Vála

Zahájení jarní sezony

Přípravy na Poslední puchýř 2013
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Město Ledeč nad Sázavou nabízí 

prOnájEm byTu 
zvláštního určení 

v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici 5. května, č. p. 1252 v Ledči nad Sázavou. 

Jedná se o byt standardní, o velikosti 2 + kk, 
I. patro. Možnost nastěhovaní ihned.

V případě Vašeho zájmu se obraťte na Ing. 
Milenu Peroutkovou – vedoucí odboru vnitřní 

správy, Městský úřad Ledeč nad Sázavou, 
I. patro, č. dveří 112,  

tel. 569 729 556, 731 190 935,  
e-mail: milena.peroutkova@ledecns.cz.

Češi a internet
Podle údajů Českého statistického úřadu mělo v roce 

2012 66 % českých domácností počítač a téměř všech-
ny byly připojeny k  internetu. Poprvé bylo možné říci, 
že každý uživatel počítače je zároveň i  uživatelem in-
ternetu.

Loni jsme na internetu nejčastěji posílali e-maily (94 % 
uživatelů), četli zprávy a noviny (85 %) a vyhledávali in-
formace o zboží a službách (84 %). Mladí na internetu 
naopak nejčastěji telefonovali, přehrávali hudbu i videa 
a byli aktivní na sociálních sítích.

připojit! jak?
Čím dál větší oblibě se těší kabelové připojení. Mezi 

jeho výhody patří nejen spolehlivost, v  každé lokalitě 
podpořená optickou sítí, ale také možnost pořízení ba-
líčku služeb, ve kterém je obsažena kromě vysokorych-
lostního internetu také až stovka digitálních programů 
a  volání. Mario Marcolla, obchodní ředitel společnosti 
NejTV, řekl: „Češi dnes preferují komplexní servis. Ke ka-
belové televizi požadují navíc bleskový internet a hlasové 
služby. V  roce 2012 jsme zaznamenali výrazný nárůst žá-
dostí o připojení.“ Rok 2013 by měl přinést stejné tempo 
růstu podílu domácností připojených k  internetu jako 
roky minulé.
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