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Schůze rady 24. března

Rada města:
1. Schválila hospodářské výsledky 

školských příspěvkových organiza-
cí za rok 2013.

2. Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na venkovní fitness hřiště u spo-
lečnosti COLMEX, s. r. o., Praha.

3. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Oprava 
střechy na pravé věži budovy rad-
nice ve Světlé n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou Ondřej Pojezd-
ný, Dolní Město.

4. Schválila uzavření smlouvy o uží-
vání veřejného prostranství – části 
pozemku parc. č. 1096/24 o výmě-
ře cca 6 m2 za účelem vybudování 
předzahrádky pro venkovní poseze-
ní v termínu od 1. 4. do 30. 9. 2014 
mezi městem Světlá n. S. a p. Davi-
dem Mutlem, provozovatelem Dub-
lin Baru ve Světlé n. S.

5. Schválila uzavření smlouvy zaklá-
dající právo provést stavbu mezi 
městem Světlá n. S. (jednající) 
a společností ŠMÍD a spol., v. o. s., 
Světlá n. S. (stavebník) za účelem 
realizace akce Stanice STK Svět-
lá n. S. na pozemku parc. č. 370/32, 
kat. úz. Světlá n. S.

6. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavební za-
kázku Rekonstrukce učeben jazyků 

a fyziky v ZŠ Lánecká, Světlá n. S., 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
HORA, s. r. o., Tábor.

7. Schválila uzavření příkazní smlou-
vy na zadání veřejné zakázky Re-
konstrukce učeben jazyků a fyziky 
ZŠ Lánecká, včetně datových roz-
vodů, část Datové rozvody v ZŠ Lá-
necká, Světlá n. S., s firmou MA pro-
jekt, spol. s r. o., Praha 6 – Břevnov.

8. Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na akci Úpravy dětského do-
pravního hřiště u ZŠ Lánecká 
v rámci grantového programu Fon-
du Vysočiny Podpora budování dět-
ských dopravních hřišť 2014 – ter-
mín realizace v roce 2015.

9. Souhlasila se zrušením konání Josef-
ských trhů ve městě Světlá n. S. s tím, 
že tento termín bude nahrazen far-
mářskými trhy (bez dopravního 
omezení v prostoru náměstí).

10. Neschválila poskytnutí finančního 
daru Sport Baru Relaxa, s. r. o., na 
pořádání 3. letního ročníku hudeb-
ního festivalu Relax Rock Fest, kte-
rý se bude konat dne 24. května ve 
Světlé n. S.

11. Schválila poskytnutí finančního 
daru Nadaci pro transplantaci kost-
ní dřeně Plzeň ve výši 5 tis. Kč, kte-
rý bude použit na rozvoj dárcovství 
a transplantací kostní dřeně, léčby 
leukémií.

Dobrodružství na silnicích
S přicházejícím květnem se nám inten-

zivně rozbíhá také nová motoristická sezo-
na. Během dubna naprostá většina řidičů 
přezula své plechové miláčky na letní pne-
umatiky a připravila je na intenzivní vyu-
žití během jarních a letních měsíců.

Letošní rok bude pro řidiče mimořádně 
náročný především na trpělivost. Kaž-
dý z nás jistě zaregistroval řadu uzavírek 
a omezení (včetně uzavřených nájezdů 
a sjezdů) v určitých směrech na populár-
ní D1, které souvisí s její generální rekon-
strukcí. Milovníci adrenalinu již také jistě 
vyzkoušeli průjezd z Vysočiny na Prahu 
či Brno, aby se na vlastní kůži seznámili 
s novou dopravní značkou Střídavá jízda, 
shlédli instalovaná mobilní svodidla a za 
nemalou cenu dálniční známky si vychut-
nali jízdu po něčem, co místy připomíná 
tankodrom.

Sám jsem byl nucen v poslední době 
hodně jezdit a cestoval jsem z Vysočiny 
v obou směrech D1. Na základě toho, co 
jsem během jízdy zažil, mohu konstato-
vat jednak značnou dávku štěstí, která mě 
provázela a umožnila projet celou trasu 
bez zdržení v zácpě, tak také skutečnost, 
že naprostá většina řidičů se chovala ukáz-
něně a přispěla tak k plynulému provozu.

I v našem regionu nám řada uzavírek 
a omezení daných rekonstrukcí silniční 
sítě zpestří cestování. Užijeme si zejména 
při jízdě do Havlíčkova Brodu. Světelský 
zpravodaj se snaží své čtenáře prostřednic-
tvím aktuálních článků o dopravní situaci 
v našem okolí informovat (nejinak je tomu 
i v květnovém čísle).

Ale nezoufejme, nejsme ve svízelné 
dopravní situaci sami. Když jsem před 
prodlouženým velikonočním víkendem 
cestoval do Mladé Boleslavi, překvapila 
mě na příjezdu také řada uzavírek. Pro-
tože jsem se před jízdou nepodíval na 
aktuální dopravní omezení (tam to znám, 
nic mě nemůže překvapit), zkusil jsem 
po paměti jinou příjezdovou trasu, ovšem 
s podobným výsledkem – stavební uzavír-
ka. Nakonec se mi na třetí pokus podařilo 
dostat, kam jsem chtěl. Jaké z toho plyne 
poučení? Inu, je nutno čas od času překo-
nat lenost a mrknout na aktuální dopravní 
situaci a omezení, abychom se vyhnuli ne-
čekaným překvapením na našich cestách 
a nezkomplikovali si svou jízdu.

Klidný a bezpečný květen nejen za vo-
lantem motorového vozidla všem přeje 
redakce SZ.                                        -mš-

Slovo úvodem

Starosta Jan Tourek a místostarostka Lenka Arnotová při jednání s poslancem 
Vítem Kaňkovským o možnostech města čerpat peníze z evropských dotací 

v rozpočtovém období 2014–2020. Text a foto: Jaroslav Vála 
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Schůze rady 14. dubna

Rada města:
1. Schválila uzavření Smlouvy o za-

jištění zpětného odběru a využi-
tí odpadů z obalů včetně Dodatku 
č. 1 se společností EKO-KOM, a. s., 
Praha 4, v předloženém znění.

2. Vzala na vědomí informaci poda-
nou firmou in promotion, s. r. o., 
Praha-Kobylisy k řešení organizace 
festivalu Sázavafest 2014 v případě 
nepříznivých klimatických podmí-
nek.

3. Schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem nebytového prosto-
ru (garáže) v objektu č. p. 185 v uli-
ci Nádražní ve Světlé n. S. mezi 
městem Světlá n. S. (jako pronají-
matelem) a panem F. H. (jako ná-
jemcem) v předloženém znění.

4. Schválila uzavření Dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě na pronájem 
nebytových prostorů v objek-
tu č. p. 23 náměstí Trčků z Lípy 
Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a pa-
nem MUDr. Bohumilem Klatov-
ským (jako nájemcem) v předlože-
ném znění.

5. Schválila uzavření Dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Světlá n. S. (jako nájem-
cem) a manž. R. (jako pronajíma-
teli) za účelem pronájmu pozem-
ku parc. č. 101/1 o výměře 580 m2 
v obci a k. ú. Světlá n. S. v předlo-
ženém znění.

6. Schválila uzavření Dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě uzavřené mezi 
městem Světlá n. S. (jako nájem-
cem) a panem M. R. (jako prona-
jímatelem) za účelem pronájmu 
části pozemku parc. č. 136/3 o vý-
měře 390 m2 v obci a k. ú. Světlá 
n. S. v předloženém znění.

7. Souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na pořízení kamerového dohlí-
žecího systému na Dětském doprav-
ním hřišti u ZŠ Lánecká v rámci 
programu Kraje Vysočina Ochrana 
obecního majetku 2014.

8. Souhlasila s rozpracováním studie 
Rekonstrukce ulice Čapkova do dal-
ších stupňů projektové dokumentace.

9. Souhlasila s umístěním herních prv-
ků v prostorách městského parku na 
pozemku parc. č. 14/1 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. v souladu s návrhem ar-
chitekta města.

10. Souhlasila s nákupem závěsů na 
okna společenského sálu v pro-
vedení dle studie vypracované 
Ing. arch. M. J. Stříbrným, Stříbrný 
Atelier architektura & design, s. r. o., 
Praha 7.

11. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Veřejné 
osvětlení Světlá n. S., Dolní Březin-
ka v předloženém znění mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou Elektro-
služby, spol. s r. o., Havlíčkův Brod.

12. Souhlasila s rozpracováním studie 
Příjezdová komunikace a parkoviště 
u hřbitova do dalších stupňů projek-
tové dokumentace.

13. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na akci Demolice rodinného 
domu č. p. 7 včetně hospodářské bu-
dovy v Josefodole v předloženém 
znění mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Josef Jaroš, UNISTAV, Dolní 
Město.

14. Souhlasila se stavbou mostku na po-
zemku parc. č. 243/3 v k.ú. Ovesná 
Lhota. Zhotovitelská firma Josef Ja-
roš, UNISTAV, Dolní Město.

15. Schválila uzavření smluv o výpůjč-
ce mezi městem Světlá n. S. a jed-
notlivými půjčiteli exponátů pro 
Muzeum Světelska.

16. Souhlasila se změnou projektové do-
kumentace stavby Sportovní hala 
Světlá n. S.

17. Schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč slečně Monice So-
botkové za reprezentaci ČR i města 
Světlá n. S.

18. Schválila poskytnutí dotace z roz-
počtu města, oblasti 10, na jednorázo-
vé akce vyplácené podle Pravidel pro 
poskytování dotací městem TJ Sklo 
Bohemia, oddílu volejbalu na úhra-
du nákladů na dopravu, ubytování na 
turnaj 1. kola Mistrovství ČR starších 
žákyň, případně druhého kola – finá-
le ve výši 18 tis. Kč.

19. Schválila poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města, oblasti 10, na jednorázové 
akce – ostatní organizace vyplácené 
podle Pravidel pro poskytování do-
tací městem Občanskému sdružení 
Free Time Světlá n. S. na úhradu ná-
kladů na pronájem prostor a dalších 
nákladů spojených s pořádáním pří-
městských táborů ve výši 5 000 Kč.

20. Schválila poskytnutí finančního daru 
paní A. J. ve výši do 20 tis. Kč a panu 
R. H. rovněž ve výši do 20 tis. Kč. 
Finanční dary budou použity na do-
pravu do denního stacionáře Petrklíč. 
Finanční dary budou poskytnuty na 
základě předložených faktur na ná-
klady na dopravu ve dvou splátkách 

– v červenci a v prosinci 2014.
21. Souhlasila s pořádáním XVIII. roč-

níku akce Květinový den ve Světlé 
n. S. dne 14. května.

22. Schválila nákup 30 ks knih s názvem 
Ať se ti líbí na světě od autorky Iva-
ny Měkotové. Knihy budou využity 
jako dárek při vítání občánků.

23. Schválila zápisy do kronik obcí Dolní 
a Horní Dlužiny a Horní a Dolní Bře-
zinka za rok 2013.

Jan Tourek, starosta města

12. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 10 tis. Kč ZO Českého 
svazu žen ve Světlé n. S. Finanční 
dar bude použit na pomoc při chari-
tativních akcích ve městě, pořádání 
odborných přednášek přístupných 
veřejnosti a na organizaci kultur-
ních a vzdělávacích akcí.

13. Schválila poskytnutí finančního 
daru Nadačnímu fondu kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Číhošti ve 

výši 10 tis. Kč, jenž bude použit na 
opravy a údržbu na obnovu kostela 
v Číhošti.

14. Schválila poskytnutí finančního 
daru MO Svazu tělesně postižených 
ve Světlé n. S. ve výši 7 tis. Kč, který 
bude použit na spolupořádání huma-
nitárních akcí a charitativních akcí 
a akcí pořádaných městem.

15. Schválila poskytnutí finančního 
daru z finančních prostředků osad-

ního výboru Kochánov Pojízdné 
prodejně Humpolec ve výši 5 tis. 
Kč na provozní náklady pojízdné 
prodejny.

16. Souhlasila s uzavřením kupní 
smlouvy na nákup rypadlo-nakla-
dače mezi TBS Světlá n. S., p. o., 
a firmou KHUN – Bohemi, a. s., 
Pardubice-Staré Čivice.

Jan Tourek, starosta města
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Z finančního odboru

Přehled schválených dotací 
z rozpočtu města neziskovým 
organizacím v roce 2014
Město Světlá n. S. je svou působností 

v oblasti kultury, sportu a dalších volno-
časových aktivit tradičním a přirozeným 
centrem.

V současné době na území města půso-
bí mnoho sportovních oddílů, kulturních, 
tělovýchovných a volnočasových organi-
zací a spolků, které nabízejí vyžití nejen 
mládeži, ale i dospělým.

Zastupitelé města proto každoročně 
zařazují do rozpočtu nemalou finanční 
částku na podporu této oblasti života ve 
Světlé.

Všechny dotace byly schváleny jako 
účelové, tzn., že prostředky poskytnuté 
městem musí být použity podle stanove-
ných podmínek.

Nejvyšší finanční částka je směrovaná 
do oblasti tělovýchovné činnosti, kde je 
určeno k rozdělení 1.399 tis. Kč, z toho 
je zatím rozděleno 1.242 tis. Kč, pro 
soubory v oblasti kultury bylo určeno 
171 tis. Kč (rozděleno 154 tis. Kč), cha-
ritativní organizace obdržely 120 tis. Kč 
a zbytek finančních prostředků ve výši 
143 tis. Kč je určen mezi další sdružení 

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Poplatek za komunální odpad
pro rok 2014
Upozorňujeme občany, že poplatky za ko-

munální 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 města Světlá 
n. S. do 31. 3. 2014.

Poplatek uhraďte v  hotovosti v  pokladně 
městského úřadu. Upozorňujeme občany, že za 
včas nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vy-
měřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2014
Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky 

o místních poplatcích mají povinnost zaplatit po-
platek za psy do 30. 6. 2014.

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

a spolky, které působí ve Světlé (rozděle-
no zatím 120 tis. Kč).

Podle Pravidel o poskytování dotací 
z rozpočtu města musí být dotace řádně 
vyúčtovány.

V případě nedočerpání dotace jsou or-
ganizace povinné nepoužitou část dotace 
vrátit. Stejně tak v případě nedodržení 
účelu poskytnuté dotace bude dotace vrá-
cena poskytovateli.

Přehled dotací poskytnutých městem 
Světlá n. S. neziskovým organizacím 
v roce 2014

Název organizace
výše 

dotace 
v Kč

TJ Sklo Bohemia - oddíl ASPV 3 000
TJ Sklo Bohemia - oddíl cyklistiky 10 000
S. U. D. 67 000
TJ Sklo Bohemia - oddíl volejbalu 50 000
TJ Sokol Světlá n. S. 80 000
Tenisový klub Sklo Bohemia 110 000
Šachový klub Sklo Bohemia 
Světlá n. S.

48 000

Lyžařský klub Kadlečák 50 000
Klub českých turistů  
Sklo Bohemia Světlá n. S.

6 000

TJ Sklo Bohemia Florbal 110 000
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 354 000
Fotbalový klub Bohemia  
Světlá n. S.

354 000

Folklorní soubor Škubánek 87 000
Smíšený pěvecký sbor 
GAUDEAMUS

32 000

Orchestrální sdružení Region 35 000
Vlastivědný spolek Světelsko 10 000
Vlastivědný spolek Světelsko  
na provoz muzea

63 000

Leteckomodelářský klub 3 500
Fotoklub Světlá n. S. 9 000
Základní kynologická organizace 
Světlá n. S.

15 000

Římskokatolická farnost -  
děkanství Světlá n. S.

20 000

Centrum pro zdravotně postižené 
Havlíčkův Brod

5 000

Fokus Vysočina 30 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod - 
Středisko rané péče

50 000

Oblastní charita Havlíčkův Brod - 
Mateřské centrum Rolnička

15 000

Oblastní charita Havlíčkův Brod - 
Petrklíč Ledeč

20 000

Celkem 1 636 500
Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí OF

Z odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Vyhlášení výběrového řízení do Fondu 
rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou pro rok 2014.
Zastupitelstvo města na jednání kona-

ném 23. 4. 2014 schválilo znění Zásad pro 
použití účelových prostředků městského 
Fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou pro rok 2014. Alokace finančních 
prostředků pro rok 2014 je 1 mil. Kč.

Znění Zásad předkládáme spolu s při-
hláškou do výběrového řízení.

V případě potřeby informace o výbě-
rovém řízení podá Bc. Jaroslava Duško-
vá, referentka odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje, tel. č. 569 496 605; 
Jarmila Němcová, DiS., referentka odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje, 
tel. č. 569 496 624.

Stavební úpravy místních komunikací, 
Lipnička.
V průběhu měsíce května a června bu-

dou probíhat opravy povrchů místních 
komunikací v obci Lipnička. Investiční 
náklady 292 tis. Kč, zhotovitel firma SWI-
ETELSKY stavební, s. r. o., K Silu 1143, 
Pelhřimov. Předem se omlouváme všem 
obyvatelům obce za dopravní omezení 
způsobená stavbou.

Chodník pro napojení cyklostezky na 
obec Dolní Březinka
Ve stejném termínu bude realizována 

stezka pro pěší a cyklisty propojující stá-
vající cyklostezku s obcí Dolní Březinka 
v místě stezky pro pěší vedoucí k silnici 
II/150, směr Ledeč nad Sázavou. Inves-
tiční náklady 226 tis. Kč, zhotovitel firma 
SWIETELSKY stavební, s. r. o., K Silu 
1143, Pelhřimov.

Veřejné osvětlení Světlá nad Sázavou, 
Dolní Březinka
V termínu do 31. 5. 2014 bude probíhat 

realizace veřejného osvětlení v obci Dolní 
Březinka v rozsahu: dvě kabelová vedení 
veřejného osvětlení, dva stožáry veřejné-
ho osvětlení, tři kabelové smyčky pro bu-
doucí zapojení dalších stožárků veřejného 
osvětlení. Spolu s tím bude realizován 
130 m dlouhý přívod elektroinstalace z dů-
vodu zrušení nadzemního vedení pro na-
pájení veřejného osvětlení spol. ČEZ Dis-
tribuce, a. s. Investiční náklady 200 tis. Kč, 
zhotovitel firma Elektroslužby, spol. s r. o., 
Průmyslová 3608, Havlíčkův Brod.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR
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  Město Světlá nad Sázavou  
 

Zásady pro použití účelových prostředků 
Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou

v roce 2014
 

Čl. 1
1)   Pro rok 2014 budou poskytnuty půjčky v celkové výši 1 000 000 Kč.
2)   Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Kód Účel půjčky + doplněné změny
Lhůta

splatnosti
Výše
úroků

                             Horní hranice půjčky v Kč

bytový dům BD/byt/objekt
obč.vyb.*

rodinný dům/RD

01
Obnova střechy (střešní krytina i střešní 
konstrukce) starší 15 let

6 let 3 %

- do 250 tis. Kč na bytový dům
(obnova střešní krytiny)

- do 350 tis. Kč na bytový dům
(celková obnova střechy)

- do 120 tis. Kč
(obnova střešní

krytiny)
- do 200 tis. Kč
(celková obnova

střechy)

02
Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stav. 
domě, vč. radiátorů

4 roky 3 %
do 50 tis. Kč
 na jeden byt

do 75 tis. Kč

03
Zřízení malé čistírny odpad. vod ke 
stávajícímu domu

4 roky 3 %
do 30 tis. Kč
 na jeden byt

do 40 tis. Kč

04
Dodatečná izolace domu staršího 15 let proti
spodní vodě

4 roky 3 %

- do 120 tis. Kč
BD s max. 8 byty
- do 150 tis. Kč

BD s 9 a více byty

do 100 tis. Kč

05
Obnova fasády domu staršího 15 let vč. 
oplechování

5 let 3 % do 35 tis. Kč na jeden byt do 100 tis. Kč

06
Zateplení obvod. pláště domu staršího 15 let,
vč. obnovy fasády

6 let 3 % do 50 tis. Kč na jeden byt do 140 tis. Kč

07
Vybudování WC a koupelny či sprchového 
koutu v bytě, kde dosud nejsou

4 roky 3 %
do 80 tis. Kč na jednu bytovou

jednotku
---

08
Zřízení fasády u novostavby 
(stáří max. 2 roky)

6 let 3 % ---- do 100 tis. Kč

09
Zřízení podezdívky oplocení u novostavby 
RD 
(stáří max. 2 roky)

5 let 3 % ---- do 30 tis. Kč

10 Výměna oken 4 roky 3 % do 40 tis. na jeden byt do 60 tis. Kč

11 Rekonstrukce výtahu 8 let 3 % do 500 tis. na jeden dům

12
Zřízení nebo výměna přípojky vody, 
kanalizace, vybudování přípojky na stávající
kanalizační řád

5 let 2 % do 50 tis. Kč do 50 tis. Kč

13 Modernizace a opravy balkónů a lodžií 6 let 3 % do 30 tis. Kč na jeden byt ---
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14 a

14 b

Oprava fasády domů na náměstí Trčků 
z Lípy (oprava původního vzhledu fasády)

Oprava fasády domů v ul. Nádražní, 
Komenského, Lánecká – obnova původního 
vzhledu fasády

5 let

5 let

0 %

2 %

 
do 40 tis. Kč na byt

do 40 tis. Kč na byt

do 150 tis. Kč

do 150 tis. Kč

51 Při půdní nástavbě bytových domů  rušící
 ploché střechy

8 let 4 % do 150 tis. Kč na jeden byt

52
Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického 
půdního prostoru

8 let 4 % do 100 tis. Kč na jednu vytvořenou bytovou jednotku

53
Zřízení malé čistírny odpadních vod při 
nové výstavbě (není možnost napojení na 
kanalizaci)

4 roky 3 % do 30 tis. Kč na jeden byt do 40 tis. Kč

54
Zřízení plynového nebo el. topení při nové 
výstavbě

6 let 4 % do 25 tis. Kč na jeden byt do 75 tis. Kč na RD

55
Zřízení vytápění pomocí technologie na 
biomasu a tepelná čerpadla

6 let 3 % do 100 tis.Kč do 100 tis. Kč

56

Rekonstrukce bytového jádra v bytech 
(s podmínkou doložení technického řešení 
a statického posouzení) vč. zařizovacích 
předmětů, bez kuchyňské linky a spotřebičů

5 let 3 % do 50 tis. Kč na jeden byt ---

*)
rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě
nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví ([§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).     
bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
objekt občanské vybavenosti – stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální
péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod.. 

3)   Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat, s výjimkou půjčky 05 – obnova fasády a půjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, 20 – obnova fasády domů na náměstí Trčků z Lípy, ul. Nádražní,
Komenského, Lánecká – obnova původního vzhledu fasády, které nemohou být poskytnuty na
jeden objekt. 

4)   Finanční prostředky z půjčky je nutno vyčerpat u titulů 01 až 14b do jednoho roku a u titulů 51
až 56 do konce roku následujícího po podpisu smlouvy o půjčce.

5)   Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu, resp. bytu.
6)   Počátek splácení jistiny a úroku včetně termínu těchto splátek jsou stanoveny ve smlouvě mezi

městem a uživatelem.
7)   Úroky se platí měsíčně podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními

splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva o
půjčce. 

8)   Dodatkem ke smlouvě o půjčce lze stanovit rychlejší splacení půjčky.
9) Objekt občanské vybavenosti bude podpořen půjčkou pouze v případě, že se bude jednat o

kombinaci bytových a nebytových prostor s podmínkou, že min. 1/3 z celkové podlahové
plochy bude tvořit plocha bytových prostor (bytových jednotek).

 

Čl. 2
Výběrové řízení

1) Osoby právnické či fyzické, které splňují podmínky statutu fondu, mohou získat půjčku z fondu na
základě výběrového řízení. Poskytnutí půjčky z fondu není nárokové. 
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2) Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhoduje Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou.

Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o poskytnutí půjček. 
 
3) Administrací výběrového řízení je pověřen Městský úřad Světlá nad Sázavou. Podmínky
výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce úřadu, zveřejněny ve Světelském zpravodaji a
na internetových stránkách města, a to neprodleně po zasedání Zastupitelstva města Světlá nad
Sázavou, které výběrové řízení vyhlásilo.

 4) Lhůty na podání přihlášek do výběrového řízení jsou pro rok 2014 do 2.6.2014 a do 31. 8.
2014.

 5) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat zejména:
a)  jméno nebo obchodní název uchazeče (v případě právnických osob - výpis  z obchodního

rejstříku)
b)   adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c)   přesné označení předmětné budovy nebo bytu: 

 adresa, číslo popisné (je-li již přiděleno), číslo parcely,
 prohlášení nebo jiný doklad o vlastnictví domu či stavby,
 stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž, nebo

v jejímž rámci je podávána žádost o půjčku,
 příslušnou projektovou dokumentaci

d)   předpokládaný rozpočet od dodavatele (při svépomoci odhad nákladů)
e)   přesný popis účelu, na který je půjčka (nebo půjčky) požadována. Při kumulaci titulů je třeba

popis uvést odděleně
f)    předpokládaný termín dokončení předmětné akce
g)   požadovaná částka úvěru (půjčky)
h)   návrh na stanovení záruky na poskytnutou půjčku ve výši půjčky, vč. úroků. V případě ručitelů

bude uveden konkrétní ručitel s tím, že na každých započatých 100 tis. Kč bude stanoven jeden
ručitel. V případě, že nebude stanoven ručitel, bude záruka na poskytnutou půjčku řešena
způsobem zástavního práva na předmětnou nemovitost ve výši půjčky, vč. úroků

i)    čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá vůči městu ani žádné jeho příspěvkové organizaci
nesplněné finanční závazky, u právnické osoby navíc čestné prohlášení o tom, že není
v likvidaci a že na ni nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz a že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky

 
6) Městský úřad, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje (dále jen MěÚ, odbor MIRR), vydává
formulář přihlášky, a to bezprostředně po vyhlášení výběrového řízení.
 
7) Městský úřad přijímá přihlášky do výběrového řízení - žádosti o půjčky z fondu prostřednictvím
podatelny. MěÚ, odbor MIRR, zkontroluje obsah přihlášky a neprodleně vyzve uchazeče o její
doplnění v případě, že přihláška není úplná. Nedoloží-li uchazeč do termínu uzávěrky potřebné
náležitosti, jeho žádost bude z výběrového řízení vyřazena. 
 
8) MěÚ, odbor MIRR, vyhodnotí předložené žádosti o půjčky, zpracuje přehled podaných žádostí a
předloží Zastupitelstvu města Světlá nad Sázavou návrh na rozhodnutí o výsledku výběrového řízení
(tj. navržené příjemce půjček z fondu a výši půjček) na jeho nejbližším zasedání po termínu, který
určilo jako uzávěrku pro podání žádostí. V případě převisu žádostí nad možnostmi fondu budou
návrhy na výši půjček kráceny. Při zpracování žádostí je MěÚ, odbor MIRR, oprávněn požadovat od
uchazečů informace, týkající se budovy a stavby, jichž se žádost o půjčku týká, stejně jako informace o
jejich případných závazcích vůči Městu Světlá nad Sázavou a jeho příspěvkovým organizacím, stejně
jako si tyto skutečnosti ověřovat. 
 

9) MěÚ, odbor MIRR, vyrozumí všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení a bez zbytečného
prodlení vyzve úspěšné uchazeče k podpisu smlouvy o půjčce.
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Čl. 3
Smlouva o půjčce

1) S uchazeči, kteří budou na základě výběrového řízení vybráni pro čerpání z fondu, uzavře
Město Světlá nad Sázavou smlouvu o půjčce a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do
konce srpna/října 2014 (dle termínu podání přihlášky). Právo na uzavření smlouvy zaniká,
nedostaví-li se uchazeč k uzavření smlouvy do konce srpna/října 2014. Podmínkou uzavření
smlouvy o půjčce je získání ručitele, či vložení zástavního práva předmětné nemovitosti do
katastru nemovitostí.
 
2) Smlouva o půjčce obsahuje tyto údaje:

 smluvní strany
 identifikace typu půjčky 
 celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba
 úrokové sazby
 lhůta splatnosti půjčky
 splacená částka celkem (jistina + úrok)
 režim splácení (úroky, jistina) včetně dne v přísl. měsíci
 výše měsíční splátky
 způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)
 závazek adresáta k užití půjčky k dohodnutému účelu
 smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 %)
 záruka za půjčku (ručitel, či zástavní právo na nemovitost)

 
3 ) Půjčku lze splatit i před termínem za podmínek stanovených v dodatku ke smlouvě o půjčce.
Schválení dodatku o půjčce si vyhrazuje zastupitelstvo.
 
4) Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než od ledna
roku následujícího po roce podpisu smlouvy o půjčce, nemá vliv na prodloužení celkové lhůty
splatnosti půjčky.
 

Čl. 4
Kontrola

 
1) Kontrolu přihlášek a jejich obsahu provádí MěÚ, odbor MIRR.
2) Kontrolu účelovosti použití prostředků ze strany uživatelů fondu provádí MěÚ, odbor MIRR.
3) Kontrolu peněžního plnění smlouvy o půjčce provádí MěÚ, odbor finanční.
4) Kontrolní výbor města Světlá n. S. je oprávněn provádět kontroly čerpání fondu.

 
Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Světlá n. S. dne 23. 4. 2014 – usnesení č. 34/2014.
 
Mgr. Jan Tourek Ing. Lenka Arnotová
      starosta      místostarostka
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                                                                              MĚSTO  SVĚTLÁ  NAD  SÁZAVOU
                                                                              náměstí Trčků z Lípy 18
                                                                              SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
                                                                              582 91 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 
Z „MĚSTSKÉHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ" pro rok 2014.

Jméno a příjmení nebo obchodní název uchazeče (v případě právnických osob výpis
z obchodního rejstříku):

.................................................................................................................................

Adresa bydliště nebo sídlo právnické osoby:
Ulice                                          čp.                          PSČ                           Město 

.................................................................................................................................

Přesné označení předmětné budovy nebo její stavby:
adresa a číslo popisné (je-li již přiděleno) a pozemek, na kterém se nachází 

.................................................................................................................................

Přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky  požadovány:
kód                          účel                                                                                 výše půjčky v Kč

01  obnova střechy (střešní krytina i střešní konstrukce) starší 15 let          _______________

02  zřízení plynového nebo el.vytápění ve stav.domě, vč. radiátorů            _______________

03  zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu                           _______________

04  dodatečná izolace domu staršího 15 let proti spodní vodě                      _______________

05  obnova fasády domu staršího 15 let vč. oplechování                               _______________

06  zateplení obvod. pláště domu staršího 15 let, vč. obnovy fasády            _______________

07  vybudování WC a koupelny či sprchového koutu 
v bytě, kde dosud nejsou                                                                               _______________

08  zřízení fasády u novostavby  (stáří max. 2 roky)                                     _______________

09  zřízení podezdívky oplocení u novostavby RD (stáří max. 2 roky)        _______________

10  výměna oken                                                                                           _______________

11  rekonstrukce výtahu                                                                                _______________

12 zřízení nebo výměna přípojky vody, kanalizace, vybudování 
přípojky na stávající kanalizační řád _______________

13   modernizace a opravy balkónů a lodžií                                                 _______________

#
#

#
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14a   oprava fasády domů na náměstí Trčků z Lípy (obnova původního

vzhledu fasády) ________________ 

14b   oprava fasády domů v ul. Nádražní, Komenského, Lánecká 

- obnova původního vzhledu fasády  ________________

51   při půdní nástavbě bytových domů rušící ploché střechy                      ________________

52   při  nástavbě a vestavbě bytů do klasického půdního prostoru              ________________

53  zřízení malé čistírny odpadních vod při nové zástavbě  
(není možnost napojení na kanalizaci)  ________________

54   zřízení plynového nebo el.topení při nové výstavbě                              ________________

55   zřízení vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelná čerpadla    ________________

56   rekonstrukce bytového jádra v bytech      ________________

Požadovaná částka půjčky celkem ….………………………………………….

Předběžný termín dokončení předmětné akce:  .........................................................................

Předběžná (popř.uzavřená) dohoda s dodavatelem akce:       ANO               NE

- obchodní jméno  ................................................................

- předběžná orientační cena dodávky  ..................................

- při svépomoci odhad nákladů  ............................................

Návrh na stanovené záruky za poskytnutou půjčku ve výši čerpání půjčky, vč. úroků:

a) jména a adresy dvou ručitelů:  ………………………………………………………………..
        
                                                     ………………………………………………………………..
b) zástavní právo                          ……………………………………………………………….

Ve Světlé nad Sázavou dne .............................

                                                                                                    ...................................................
                                                                                                           podpisy (razítko) + tel. č.

Přílohy k přihlášce:
 doklad o vlastnictví domu či stavby (aktuální list vlastnictví)
 stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž – nebo v jejímž rámci – je

podávána přihláška do „výběrového řízení“ 
 příslušná projektová dokumentace
 čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá vůči městu ani žádné jeho příspěvkové organizaci

nesplněné finanční závazky, u právnických osob navíc čestné prohlášení o tom, že není
v likvidaci a že na ní nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz a že nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky

 v případě, že o půjčku žádá např. bytové společenství, sdružení vlastníků bytů atd. souhlasné
stanovisko všech nájemníků s půjčkou, projednané a schválené v příslušných orgánech
společenství, sdružení atd. #

#

#
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Studie rekonstrukce ulice Čapkova
Vzhledem ke špatnému stavebně tech-

nickému stavu místní obslužné komu-
nikace, ulice Čapkova, je v roce 2014 
zadána ke zpracování projektová doku-
mentace její rekonstrukce.

V rámci projektu budou řešeny úpra-
vy křižovatek ulice Čapkova s ulicemi 
Nádražní a Komenského, rekonstrukce 
povrchů komunikace a chodníků, do-
plnění parkovacích míst, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, přeložka nadzem-
ního vedení telefonu. Bohužel se městu 
nepodařilo přesvědčit spol. ČEZ Distri-

buce, a. s., k provedení přeložky vrchní-
ho vedení nízkého napětí do komunikací. 
Vzhledem k úzkému průjezdnému profi-
lu mezi stávající zástavbou není možné 
vytvořit podélná parkovací stání podél 
komunikace. Ke zpomalení dopravy by 

měla být na křižovatce ulic Revoluční 
a Čapkova vytvořena zvýšená křižo-
vatková plocha bez přechodů a míst pro 
přecházení.

Šířka asfaltové komunikace bude na-
vržena 6,0 m, zbývající šíře bude využi-
ta na chodníky.

Studie vypracovaná za účelem návrhu 
rekonstrukce je k nahlédnutí na odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje 
u Vl. Krajanské, tel. 569 496 623, e-mail: 
krajanska@svetlans.cz, zveřejněna bude 
na webových stránkách města, v sekci 
Připravované projekty města.

Projektovou dokumentaci zpracovává 
firma DI PROJEKT, s. r. o., Chelčického 
686, 533 51 Pardubice.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

Úprava prostoru v sousedství sokolovny

Vzorový řez

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nová zelená úsporám 2014
V dnešním článku vám přinášíme zá-

kladní informace o programu Nová zele-
ná úsporám 2014. Program Nová zelená 
úsporám je nastaven pro období 2014–

2020 a plynule navazuje na program 
Nová zelená úsporám 2013, u něhož byl 
příjem žádostí k 20. 12. 2013 ukončen.

Ministerstvo životního prostředí uve-
řejnilo další výzvu k podávání žádostí 

o poskytnutí podpory v rámci progra-
mu Nová zelená úsporám, podprogramu 

„Rodinné domy“, v roce 2014. Cílem je 
snížení emisí skleníkových plynů, do-
sažení úspor energie na straně koneč-
né spotřeby a zlepšení stavu životního 
prostředí. Zahájení příjmu žádostí první 
výzvy je od 1. 4. 2014, ukončení příjmu 
žádostí je vyčerpáním stanovené část-
ky, nebo nejpozději do 31. 10. 2014 do 
12:00 hod. Finanční prostředky určené 
pro tuto výzvu jsou 1 900 000 000 Kč.

V programu Nová zelená úsporám je 
možné získat podporu na opatření ke 
snižování energetické náročnosti stávají-
cích rodinných domů, náhradu neekolo-
gického zdroje tepla, instalaci solárních 
termických systémů či výstavbu rodin-
ných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností. Čerpat podporu lze také na 
zpracování odborného posudku nebo na 
zajištění technického dozoru.

První výzva je zaměřena na následu-
jící opatření:

• Oblast podpory A – Snižování ener-
getické náročnosti stávajících ro-
dinných domů

• Oblast podpory B – Výstavba ro-
dinných domů s velmi nízkou ener-
getickou náročností

• Oblast podpory C – Efektivní vyu-
žití zdrojů energie

Žadateli o podporu jsou vlastníci a sta-
vebníci rodinných domů, a to jak fyzické 
osoby, tak i právnické osoby.

V rámci programu Nová zelená úspo-
rám jsou v přípravě ještě následující dva 
podprogramy:

„Bytové domy“ – S výzvou zaměře-
nou na bytové domy se uvažuje nejdříve 
v roce 2015.

„Veřejné budovy“ – Podmínky budou 
obdobné jako v novém Operačním pro-
gramu Životní prostředí.

Další informace k probírané tematice 
je možné získat například na stránkách 
Ministerstva životního prostředí http://
www.mzp.cz/, nebo přímo na speciali-
zovaných stránkách http://www.novaze-
lenausporam.cz, případně na informační 
lince 800 260 500, nebo prostřednictvím 
emailu info@sfzp.cz.

Pro naše území je příslušný Státní 
fond Životního prostředí ČR v Jih-
lavě, Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava,  
tel.: 567 213 855.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP
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Z odboru sociálních věcí

Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí z ESF 
a rozpočtu MPSV.
Závěry expertního týmu Minister-

stva práce a sociálních věcí ČR, který 
se zabýval prošetřením kauzy týrané-
ho chlapce z Brna, a také judikatura ve 
věcech péče o nezletilé děti, ať již jde 
o rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva či nálezů Ústavního soudu České 
republiky, byly základním impulsem 
pro přípravu legislativních změn v ob-
lasti péče o ohrožené děti. Následně 
byl novelizován zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí a vydá-
na prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb., 
se specifikovanými standardy kvality 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 
SPOD). V současné době je nezbytné 
uvést legislativní změny do praxe a za-
jistit efektivní, profesionální a systema-
tický výkon SPOD na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností a dalších 
orgánech SPOD.

MPSV ČR v rámci OP LZZ vyhlásilo 
projektovou výzvu „Podpora standar-
dizace orgánů sociálně-právní ochrany“ 
a město Světlá nad Sázavou podalo do 
této výzvy v září 2013 projektovou žá-
dost „Inovace výkonu SPOD na Měst-
ském úřadu Světlá nad Sázavou“. Na 
realizaci projektu, který probíhá od úno-
ra 2014 do června 2015, byla přidělena 
finanční podpora ve výši 1 647 906 Kč 
z prostředků ESF a z rozpočtu MPSV. 

Rozpočet města Světlá n. S. nebude pro-
jektem zatížen.

Harmonogram projektu obsahuje 6 
klíčových aktivit:

• tvorba vnitřních pravidel a před-
pisů pro technicko – organizační 
zlepšení práce orgánu SPOD,

• vzdělávání a supervize zaměstnan-
ců zaměřené zejména na metody 
práce s rodiči a dětmi vyžadujícími 
zvláštní pozornost,

• vznik týmu pro mládež pro koordi-
naci preventivních aktivit,

• rozšíření webu města o informativ-
ní praktické materiály např. kata-
log podporujících služeb pro rodiny 
s dětmi,

• úprava jednacích prostor pro práci 
s rodiči a dětmi různého věku,

• řízení projektu a administrativa.
Věříme, že realizace projektu přinese 

zlepšení podmínek pro výkon SPOD, ale 
hlavně i větší komfort pro rodiče a děti 
při získávání informací, při jednání na 
úřadu a při ochraně jejich oprávněných 
zájmů a práv.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

„Tento projekt je financován 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a rozpočtu MPSV“

Z odboru životního prostředí

Akce Čistá Vysočina a Čistá Sázava
Ve dnech 4. – 14. dubna proběhly 

úklidové akce Čistá Vysočina a Čistá 
Sázava. Tak jako každý rok se do kraj-
ského projektu Čistá Vysočina zaměře-
ného na úklid okolí silnic a veřejných 
prostranství zapojili obě světelské zá-
kladní školy, Akademie, VOŠ a Gym-
názium Světlá nad Sázavou, občané 
místních částí Benetice, Lipnička, Jo-
sefodol, Závidkovice a rodina Císařova 
a Rezkova ze Světlé nad Sázavou.

Řeku Sázavu a její břehy pomohli 
zbavit nečistot a odpadků, se kterými 
si příroda sama neporadí, žáci devá-
tých tříd ZŠ Komenského a ZŠ Lánec-
ká, členové rybářského svazu a Klubu 
českých turistů. Byl sesbírán odpad 
v úseku od lávky v Nádražní ulici až 
do Smrčné.

Technické a bytové služby zajistily 
likvidaci cca 900 kg odpadů, převažo-
valy plastové a kovové obaly od nápojů, 
krabičky od cigaret, pneumatiky aj.

Všem účastníkům obou akcí děkuje-
me za odvedený kus práce a zkrášlení 
prostředí, ve kterém žijeme. Poděko-
vání patří rovněž pracovníkům Tech-
nických a bytových služeb Světlá n. S., 
kteří se postarali o odvoz pytlů s odpa-
dem.

Žákyně 9. třídy ZŠ Komenského 
Věra Novotná k akci Čistá řeka Sázava 
napsala:

„Dne 11. 4. 2014 se deváté třídy ZŠ 
Komenského zúčastnily již pátého roč-
níku ekologického projektu Čistá řeka 
Sázava. Děti uklízely okolo Sázavy 
a nasbíraly spoustu věcí, které k řece 
nepatří, např. plotny od vařiče, boty 
nebo židle. I přes promočené boty 
a promrzlá těla si žáci užili spoustu zá-
bavy a zároveň měli dobrý pocit z toho, 
že úspěšně splnili svůj úkol. Za dobře 
provedenou práci jsme dostali šátky 
a drobné dobroty, za které moc děkuje-
me. Doufáme, že si tuto zkušenost užijí 
i nastupující deváťáci.“

Jitka Gögeová
referent OŽP
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Z odboru dopravy

Objížďky v okrese Havlíčkův Brod
V návaznosti na velké množství dota-

zů z řad občanů, ale i firem, týkajících se 
uzavírek v celém okrese Havlíčkův Brod, 
se opět k této tématice vracíme.

První a důležitá uzavírka se týká silni-
ce č. 150 v Chlístově, která bude neprů-

jezdná od 1. 4. do 30. 10. 2014 – jedná 
se o stavbu nové komunikace. Objízdná 
trasa je ve směru jízdy ze Světlé n. S. do 
Okrouhlice, kde za benzinovou čerpací 
stanicí řidič odbočí doprava směrem na 
Krásnou Horu, dále pak na Březinku, 
Hurtovu Lhotu a Poděbaby. Řidič vyjede 
na silnici vedoucí od Humpolce do Ha-
vlíčkova Brodu. Zde může pokračovat na 
světelnou křižovatku. Jedná se o komu-
nikaci nižší třídy, proto doporučujeme 

Objížďka Chlístova

Uzavírka (plná čára) a provoz v pravé polovině vozovky (tečky) v Havlíčkově Brodě

všem řidičům opatrnou jízdu. V opač-
ném směru, tedy z Havlíčkova Brodu do 
Světlé, objízdná trasa začíná v Perknově, 
kde řidič bude pokračovat ve směru na 
Veselý Žďár. Ve Veselém Žďáru odbo-
čí vlevo a bude pokračovat směrem na 
Okrouhlici, kde se na původní silnici 

č. 150 vrátí před mostem. Rovněž i na 
této objížďce platí opatrnost a obezřet-
nost, jedná se opět o komunikaci nižší 
třídy, kde je možné potkat autobus, pří-
padně nákladní vozidla.

Druhá úplná uzavírka od 3. 3. do 
31. 10. 2014 čeká na řidiče v Havlíčkově 
Brodě, a to na ulici Žižkova, jedná se o ko-
munikaci ve směru na Žďár n. S. a Přiby-
slav. Kdo pojedete tímto směrem, je zcela 
jistě rozumnější využít obchvat Havlíč-

kova Brodu, abyste se vyhnuli komplika-
cím ve středu města.

K těmto komplikacím patří i uzavření 
parkoviště, na které jste byli mnozí zvyk-
lí, a to především z důvodu jeho blízkosti 
na náměstí. Jedná se o parkoviště pod 
ulicí Husova, tedy pod budovou okresní-
ho soudu a Policie ČR. Důvodem je vý-
stavba parkovacího domu.

Poslední, ale velmi důležité upozor-
nění je na práci na ulici Masarykova 
a Lidická. Jedná se o průtah od Kolína 
na Jihlavu přes Havlíčkův Brod. Zde od 
1. 4. do 31. 8. 2014 bude prováděna oprava 
povrchu vozovky. Pro směr Kolín – Jih-
lava a Jihlava – Kolín bude provoz veden 
v pravé polovině vozovky, tedy nejedná se 
o úplnou uzavírku komunikace, ale může 
zde řidič narazit na kolony a zdržení.

Další uzavírka, která čeká na řidiče, 
je v obci Ledeč n. S. ve směru na Čá-
slav. Jedná se o úplnou uzavírku silnice 
č. II/339, která potrvá do 11. 5. 2014. Dále 
pak na stejné komunikaci v obci Habrek 
a Vrbka probíhá oprava povrchu vozovky, 
zde je doprava řízena světelnou signali-
zací, jezdí se jedním pruhem.

Těmito uzavírkami a omezeními do-
prava v Havlíčkově Brodě nekončí, je 
avizováno uzavření Ledečské ulice, kde 
dojde k vybudování kruhového objezdu 
a napojení nové rodinné zástavby. Zde 
bude muset řidič využít komunikaci ko-
lem nemocnice. Předpokládaný začátek 
stavby je v květnu či červnu letošního 
roku. Současně pak je v jednání uza-
vírka silnice č. 150 v Nové Vsi u Světlé 
n. S. O této uzavírce vás budeme včas in-
formovat a upozorníme na objízdné trasy.

Uvedené uzavírky přinášejí řadu kom-
plikací nám řidičům i obyvatelům obcí 
na objízdných trasách, ale musíme být 
trpěliví a případné zdržení se nám v bu-
doucnu vykompenzuje kvalitnějšími 
cestami. Například u Chlístova již ne-
budeme muset zdolávat záludné zatáčky, 
které především v zimním období byly 
velmi problematické, ale řidič již pojede 
přímo bez větších problémů a to jistě stojí 
za shovívavost nás všech. Vím, že situa-
ce je poměrně složitá, a proto k upřesně-
ní celé dopravní situace přikládám mapy, 
kde jsou vyznačeny objízdné trasy a uza-
vírky. Přeji mnoho šťastných kilometrů 
bez nehod v právě začínající motoristické 
sezoně.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy
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Z činnosti městské policie

Městská policie v měsíci březnu 2014 
řešila celkem 56 přestupků. Z tohoto 
počtu bylo na místě řešeno v blokovém 
řízení 53 přestupků, 3 byly oznámeny 
správním orgánům k přijetí dalších opat-
ření. Doručili jsme čtyři písemnosti na 
žádost ostatních orgánů. Provedli jsme 
odchyt sedmi psů. Všechny jsme předali 
majitelům. V odchytovém zařízení ne-
máme k 31. 3. žádného pejska.

Dne 5. 3. v odpoledních hodinách 
strážníci přijali oznámení, že v lese 
u místní části Mrzkovice je prováděna 
těžba dřeva bez povolení. Po příjezdu na 
místo vše zadokumentovali. Přivolaný 
hajný si věc převzal.

Dne 11. 3. v ranních hodinách stráž-
níci v ulici Lánecká zastavili řidiče vo-
zidla. Byla provedena dechová zkouška, 
která prokázala 0,40 promile alkoho-
lu. Na místo byla přivolána Policie ČR 
a celá záležitost jí byla předána.

Dne 12. 3. v dopoledních hodinách se 
strážníci společně s policií ČR a drážní 
inspekcí zúčastnili akce zaměřené na 
neoprávněný vstup chodců do kolejiště.

Dne 18. 3. odpoledne strážníci zasta-
vili řidiče vozidla, o kterém věděli, že 
má soudem vyslovený zákaz řízení. Na 
místo byla přivolána Policie ČR a celou 
záležitost si převzala.

Dne 21. 3. v nočních hodinách stráž-
níci v ulici Komenského zastavili neo-
světleného cyklistu. Provedená dechová 
zkouška prokázala 0,43 promile alkoho-
lu. Celá záležitost byla oznámena odbo-
ru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou.

Dne 22. 3. v dopoledních hodinách 
bylo přijato tel. oznámení, že v místní 
části Lipnička je ořezáván a ničen chrá-
něný strom. Po příjezdu na místo bylo 
vše zdokumentováno a následně ozná-
meno OŽP MěÚ Světlá n. S.

Dne 22. 3. ve večerních hodinách se 
strážníci zúčastnili akce „TOXI“, kterou 
organizovala Policie ČR, byla zaměřena 
na podávání alkoholu osobám mladším 
18 let. Ve Světlé n. S. bylo vše v pořádku. 

Dne 24. 3. v odpoledních hodinách 
strážníci na nám. Trčků z Lípy zastavili 
řidiče, o kterém věděli, že má blokaci ři-
dičského průkazu a nesmí řídit motorová 
vozidla. Na místo byla přivolána Policie 
ČR a vše jí bylo předáno.

Dne 25. 3. strážníci v odpoledních ho-
dinách u řeky Sázavky chytili dva muže, 
kteří zde opalovali měděné kabely. Bylo 
zjištěno, že se jedná o měď, kterou zís-

kali krádežemi, proto jim byla na místě 
odňata. Vše bylo následně oznámeno 
OSŠaŽ MěÚ Světlá n. S. a OŽP MěÚ 
Světlá n. S.

Dne 26. 3. v poledne bylo přijato tel. 
oznámení, že v ulici Lánecká se nezná-
mý muž vloupal do cizího bytu. Po pří-
jezdu na místo byl pachatel zadržen. Při 
zákroku byly použity donucovací pro-
středky. Na místo byla přivolána Policie 
ČR a vše jí bylo předáno. Tím to ovšem 
nekončí. Na scénu přichází jeden občan, 
který zde bydlí. Spravedlnost se snaží 
vzít do svých rukou. A hádejte, jaké to 
má pokračování. Je převezen do PZS 
Jihlava.

Téhož dne ve večerních hodinách 
byli strážníci požádáni o součinnost 
Policií ČR při pátrání po pachateli 
loupežného přepadení. To se odehrálo 
u budovy ČD.

Dne 31. 3. strážníci v odpoledních ho-
dinách v ulici Sázavská zastavili řidiče 
vozidla, o němž věděli, že má soudem 
vyslovený zákaz řízení motorových vo-
zidel. Na místo byla přivolána Policie ČR 
a celá záležitost jí byla předána.

V březnu jsme provedli šest měření 
rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák
velitel MP
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▶

Ulice Nové město
– dům č. p. 64
První zmínka o domku je z roku 1835, 

jako majitelé zde bydlící v roce 1857 jsou 
uváděni granátník Josef Jirkůf (40) a jeho 
žena Barbora (33), kteří v té době měli tří-
letou dceru Barboru. V roce 1867 jsou uvá-
děni Jan Živný s manželkou Marií, v roce 
1902 Marie Živná ml., která se provdala za 
Jana Škvora a v roce 1903 jsou vedeni jako 

majitelé domku. V roce 1912 je zapsána 
Albína Šulcová, dle volebního seznamu 
z června 1921 zde bydlel krejčí František 
Škvor (*1897). V roce 1926 je jako maji-
telka uváděna Emilie Vrbová a v roce 1927 
František Drahozal.

Dne 10. listopadu 1930 podal Franti-
šek Drahozal žádost o povolení přestavby 

Kriminalita na Světelsku

Podezřelý M. M. dne 19. 3. v prodej-
ně Penny Market odcizil z vystavené-
ho regálu zboží, které si uschoval pod 
bundu a s tímto následně prošel bez za-
placení přes pokladní prostor. Dále dne 
22. 3. odcizil v prodejně železářství Al-
brecht zboží, které rovněž bez zaplacení 
pronesl přes pokladní prostor. Těchto jed-
nání se dopustil přesto, že byl za takový 
čin v posledních třech letech odsouzen 
rozsudkem okresního soudu.

Doposud neznámý pachatel dne 
21. 3. odcizil v baru Tequila poškozené-
mu F. Ž. pánskou koženou peněženku 
s finanční hotovostí 14 000 Kč a osobní-
mi doklady.

Dne 22. 3. v ranních hodinách v baru 
Relaxa ve Světlé n. S. podezřelý M. D. po 
předchozí slovní rozepři fyzicky napadl 
poškozeného, kterého srazil na zem, opa-
kovaně jej udeřil pěstí do obličeje, což si 
vyžádalo lékařské ošetření a převoz po-
škozeného do nemocnice Havlíčkův Brod.

Dne 24. 3. byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro podezření z přečinu poru-

šování domovní svobody, když podezřelý 
R. K. společně se svojí přítelkyní násilně 
vnikli do bytu panelového domu v Sá-
zavské ulici, po příchodu majitelky byt 
opustili.

Dne 26. 3. podezřelý D. J. vnikl na po-
zemek obytného domu v Lánecké ulici, 
následně bez překonání překážky vlezl 
otevřeným oknem do bytu, ze kterého 
vyhodil DVD přehrávač a set-box, které 
tímto poškodil a způsobil škodu ve výši 
1 000 Kč. Jmenovanému bylo sděleno po-
dezření z přečinu porušování domovní 
svobody.

Podezřelý osmnáctiletý mladík se do-
pustil přečinu krádeže, když odcizil z are-
álu spol. Montraz, s. r. o. v Dolní Březince 
uložené závěsné zařízení nákladního au-
tomobilu zn. Rockunger, které odevzdal 
do sběrných surovin jako želený šrot a fi-
nanční hotovost z prodeje použil pro svou 
potřebu.

Neznámý pachatel dne 29. 3. v obci 
Nová Ves u Světlé vstoupil na pozemek 
objektu stodoly, která je v rekonstrukci, 
kde nezjištěným způsobem demontoval 

ochranný dřevěný rám prosklených dveří 
včetně skleněné výplně, vnikl do samot-
ných prostor, které prohledal, a odcizil 
notebook v hodnotě 10 000 Kč.

Podezřelý M. Č., odcizil dne 
30. 3. z nočního stolku neuzamčeného 
pokoje hotelu Barbora volně odloženou 
pánskou peněženku s finančním obno-
sem 8 000 Kč a platebními kartami, čímž 
se dopustil trestného činu krádeže a neo-
právněného opatření, padělání a pozmě-
ňování platebního prostředku. 

Dne 31. 3. bylo sedmadvacetiletému 
muži policejním orgánem sděleno pode-
zření z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, který vykonal ve 
Světlé n. S. jako řidič motorového vozidla 
jízdu, ač mu byl okresním soudem uložen 
mimo jiné trest zákazu činnosti spočí-
vající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel.

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

policejní stanice Ledeč n. S.

domku. Po úpravě domek obsahoval dva 
pokoje, kuchyň, předsíň, spíž a dřevník, 
obvodové zdi byly zvýšeny tak, aby světlá 
výška místností byla 2,80 m, a celé stave-
ní dostalo novou střechu a krytinu. Povo-
lení bylo vydáno 21. listopadu, práce na 
adaptaci domku trvaly od 13. dubna 1931 
do 20. prosince 1932, kdy došlo ke změně 
obývacích místností, jeden pokoj byl zvět-
šen, chodba a kuchyň byly naopak zmen-
šeny.

Podle kupní smlouvy z července 1958 
se majitelkou stala Ing. Božena Floriánová, 
v roce 1962 byla provedena oprava fasády 
štítu a oprava komínu.

V roce 1987 bylo vypracováno „Tech-
nicko-ekonomické hodnocení bytového 
fondu objektu navrženého k demolici“, 
stáří domu odhadnuto na 55 roků, vý-
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V Čechách
• před 760 lety v dubnu a květnu 1254 

došlo k mírovým jednáním mezi 
českým králem Přemyslem Otaka-
rem II. a uherským králem Bélou IV.; 
tzv. Bamberské dědictví bylo rozdě-
leno tak, že Přemysl získal Rakousy 
a Béla Štýrsko

• před 580 lety 30. května 1434 v bitvě 
u Lipan podlehlo vojsko táborů a hu-
sitů panské jednotě složené z umírně-
ných husitů a katolíků

• před 80 lety 24. května 1934 byl 
T. G. Masaryk počtvrté zvolen prezi-
dentem

Ve světě vědy a techniky
• před 200 lety v roce 1814 sestrojil 

Angličan George Stephenson parní 
lokomotivu

• před 40 lety 9. května 1974 byl uve-
den do provozu první úsek pražského 
metra – část trasy C

Ve Světlé nad Sázavou
• před 180 lety v roce 1834 byl světel-

ský špitál téměř celý přestavěn, budo-
va pak nesla nad vchodem nápis: „Co 
chudým dáš, u boha na úrok máš!“

• před 130 lety v roce 1884 byly kap-
le a kamenná zeď na starém hřbito-
vě opraveny na náklady velkostatku, 
hřbitov byl pak osázen javory

Josef Böhm

Stalo se

90 let Junáka na Světelsku

(pokračování)
Stručná historie světelského skau-

tingu (1924–2014) z pera skautského 
nestora s použitím oddílových kronik, 
různých dokumentů a vzpomínek pa-
mětníků.

1968
V únoru se bratři Josef Šilhán-Šedý vlk, 

Jan Miksa-John, Ladislav Ženíšek-Ženda, 
Vladimír Vlček-Docent, Miroslav Pla-
chý-Miki a sestry Jiřina Prosová a Zdena 
Vaňhátová zúčastnili srazu skautů a skau-
tek na staré radnici v Havlíčkově Brodě, 
kde byly schváleny stanovy Junáka. Již 
8. dubna je ve Světlé n. S. skauting obno-
ven! Do čela se staví br. Josef Šilhán, ne-
stor světelského Junáka, starší o dvacet let. 
Téhož dne je založen 1. oddíl – staronový 
Albatros – a 28. srpna 2. oddíl vodních 
skautů. V dějinách světelského skautingu 
jsou vodní skauti poprvé. Poté byl br. Ladi-
slavem Ženíškem a br. Mikšíčkem založen 
oddíl vlčat a v březnu 1969 sestrou Věrou 
Plachou-Puci čtvrtý oddíl vodních vlčat.

Optimismus po příchodu „Pražského 
jara“ a jeho „socialismu s lidskou tváří“ 
však netrval dlouho a po srpnové okupaci 

„bratrskými“ armádami Varšavské smlou-
vy byl vystřídán starostmi o další osud Ju-
náka a celé naší společnosti.

25. září dostal 1. oddíl Albatros klu-
bovnu – vagon. 26. září se konal táborový 
oheň na počest 50. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky, 23. listopadu probíhal 
v klubovně slavnostní program na počest 
3. junáckého sněmu v Praze, jehož se zú-
častnili br. Jan Miksa a br. Lad. Ženíšek. 
Br. Josef Šilhán obdržel v tomto roce na 
návrh ORJ Havlíčkův Brod čestné skaut-
ské vyznamenání Medaili díků.

1969
1. dívčí oddíl (skautky) – ved. ses. Jiřina 

Prosová, Zdena Vaňhátová a Zdena Tyčo-
vá, 2. dívčí oddíl (světlušky) – ved. A. Bra-
dáčová, H. Dolejší, 1 oddíl Albatros – ved. 
Josef Šilhán a Vladimír Vlček, 2. oddíl 
chlapeckého kmene, Vodní skauti – ved. 
Jan. Miksa, zástupci František Kukeně, 
Miroslav Plachý a Věra Plachá, 3. oddíl 
CHK (vlčata) – ved. Ladislav Ženíšek a br. 
Mikšíček.

Ve dnech 21. – 23. února v Rytířském 
sále zámku sraz kapitánů a kapitánek 
vodních skautů z Čech, Moravy a Slezska, 
v březnu byla založena vlčácká smečka při 

oddíle vodních skautů – vedoucí smečky 
vodních vlčat ses. Věra Plachá a Mauglí br. 
Mir. Mačenka a Miloš Rázl. Na sv. Jiří slo-
žili u památníku A. B. Svojsíka světlušky 
a vlčata skautské sliby.

1. května se skauti v hojném počtu zú-
častnili prvomájového průvodu a 3. květ-
na byla slavnostně otevřena klubovna 
2. oddílu vodních skautů v altánu nad ře-
kou. Slavnostního aktu se zúčastnil i před-
seda MěNV Miroslav Ptáčník. V červen-
ci se u Senožat konal společný tábor pro 
1. a 2 dívčí oddíl a 1. oddíl CHK Albatros 
a u Bechyně na břehu Lužnice první vo-
dácký tábor 2. oddílu vodních skautů (spo-
lečně s vodními skauty z Bechyně).

12. září byl v tajných volbách zvolen no-
vým vůdcem střediska br. Z. Fikar.

1970
3. února byl na střediskové schůzi no-

vým střediskovým vůdcem jednohlasně 
zvolen br. Jan Miksa, který byl do té doby 
zástupcem. Ve dnech 17. – 19. dubna opět 
sraz kapitánů a kapitánek vodních skautů 
na zámku. 26. června procházeli Světlou 
Svojsíkovci, první skauti, kteří se v letech 
1912–1918 účastnili skautských táborů 
v Orlovských lesích s A. B. Svojsíkem, 
nyní bratři v kmetském věku. S „kolosaně-
mi“ se vydali z Prahy do Orlovských lesů, 
zastavili se u památníku A. B. Svojsíka 
a Jiřího Wolkera a podepsali se do pamět-
ní listiny. V červenci tábořil 1. oddíl Alba-
tros u Horní Vsi nedaleko Horní Cerekve, 
vodní skauti na Horní Vltavě u Nové Pece 
a nedaleko i dívčí kmen.

Končilo další období činnosti Juná-
ka. Obavy, kterým otevřel cestu 21. sr-
pen 1968, se naplnily. Konec školních 
prázdnin 1970 byl ve znamení likvidace 
Junáka Ten byl nejprve násilně včleněn 
do Pionýrské organizace SSM a následně 
výnosem ministerstva vnitra zrušen. Na-
stalo dlouhé období temna zvaného nor-
malizace.

Zpracoval Miroslav Plachý-Miki

kupní cena stanovena na 156 960 Kč, 
náklady na vlastní demolici a odvoz sutin 
42 500 Kč. K demolici však došlo až téměř 
o dvacet let později.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Josef Pražma a Jiří Raur, dva Světeláci

„Dne 8. května 1945 dopoledne ob-
sadila německá branná moc za pomoci 
tanků Masarykovo nádraží v Praze II. 
Všechny osoby, které byly shromáždě-
ny ve dvou nádražních krytech, musely 
ihned kryty opustit. Ženy byly odděleny 
od mužů a dány na protější stranu dvo-
rany. Muži byli pak seřazeni do trojřadu 
a na místě jich bylo několik v přítom-
nosti žen zastřeleno. Jelikož ženy začaly 
hlasitě naříkat a křičet, byly zahnány 
do restaurační místnosti. Ze zbylých 
mužů byli podle libovůle SSmanů vy-
bráni jednotlivci, kteří byli postaveni 
stranou, pak poklusem hnáni směrem 
k budově pod hradlem č. 2, kde se muse-
li otočit. Tam jich bylo 29 ze vzdálenosti 
asi dvaceti kroků zastřeleno. Dalších 24 
mužů bylo popraveno týmž způsobem 
u nádražní dvorany. Mezi popravenými 
bylo kromě železničních zaměstnanců 
i mnoho cestujících, kteří již od 5. květ-
na čekali na odjezdy vlaků, a dva šest-
náctiletí učňové z nádražní restaurace. 
Celkem bylo tímto způsobem popraveno 
53 osob.“

(výpis ze zprávy o Pražském povstání 
v roce 1945 na internetu)

Před sedmatřiceti lety jsem si jedno-
ho májového dne prohlížel na nádraží 
Praha střed (dříve a nyní na Masaryko-
vě nádraží) zasklenou skříňku s dras-
tickými fotografiemi z máje roku 1945. 
Fotografie připomínaly události, které 
se na tomto nádraží v roce 1945 udá-
ly. U nedaleké výtopny byli postříleni 
jednotkami SS nevinní zaměstnanci ná-
draží, cestující čekající na vlaky a také 
cestující a průvodčí z přijíždějících vla-
ků. S pohnutím jsem si prohlížel na foto-
grafiích pyramidu mrtvol. Někteří mrtví 

byli oblečeni obyčejně, jiní měli unifor-
my železničářů. Na límcích uniforem 
měli kovové hvězdičky a znaky železnic.

Moje matka mi v loňském roce stihla 
na sklonku svého života nadiktovat ně-
která fakta z doby protektorátu ve Svět-
lé nad Sázavou. Četl jsem jí z dvoudíl-
ného vlastivědného sborníku Světelsko, 
kde jsem narazil na dvě jména: Josef 
Pražma a Jiří Raur.

Při čtení těchto jmen matka ihned za-
čala vyprávět:

„Studovala jsem na právnické fakultě 
Karlovy univerzity v Praze. Pak byly vy-
soké školy uzavřeny, a proto jsem pře-
stala do Prahy jezdit. Natrvalo jsem se 
vrátila do Světlé, kde jsem ale brzy za 
protektorátu nemohla učit, protože jsem 
nepodepsala listinu, kterou se vyjadřo-
vala loajalita k režimu. Do té doby jsem 
učila i dva chlapce, kteří později v roce 
1945 měli maturovat. Bylo jim dvacet 
let.“ V dolní části Lánecké ulice, v domě 
s modrou cedulkou Pojištěno u banky 
Slávie, bydlel Josef Pražma, syn četníka. 
Spolumaturant Josefa Pražmy se jmeno-
val Jiří Raur, syn prokuristy.

Začátkem května, při Pražském květ-
novém povstání, se oba vydali vlakem 
do Prahy ohledně nějaké obchodní věci. 
Bylo 8. května a ten den byla podepsá-
na kapitulace německých vojsk. Přesto 
se německé jednotky, zejména útvary 
SS, nevzdávaly a masakrovaly povstal-
ce a civilní obyvatele. Uvádí se, že ně-
kteří jednotlivci z řad německé armády 
bojovali ještě 12. května. Masarykovo 
nádraží bylo 8. května obsazeno vojsky 
SS i s pomocí tanků. Při čekání na vlak 
do Světlé byli Jiří Raur a Josef Pražma 
společně s jinými cestujícími a zaměst-
nanci drah odvedeni německými vojáky 
k výtopně a zde byli zastřeleni.

Matka byla na jejich pohřbu. Dozvě-
děla se jeden detail, že Raura nemohli 
identifikovat a jeho sestra se proto mu-
sela vydat do Prahy a svého zastřele-
ného bratra našla podle tenisek na no-
hách.

Zaznamenal Pavel Wolf
Foto: Jaroslav Vála

Akce Čistá Vysočina pohledem světelské Akademie

I letos se dobrovolníci z naší ško-
ly (studenti I. E, II. G a IV. G spolu 
s pěti vyučujícími) zapojili do akce 
Kraje Vysočina s názvem Čistá Vyso-

čina. Letošní sběr byl však ve jménu 
samých změn.

Původní termín (středa 9. 4.) jsme 
z důvodu očekávaného zhoršení počasí 

přesunuli na pondělí 7. 4. Dobře jsme 
udělali, sbírali jsme za krásného teplé-
ho a slunného odpoledne, kdy byl pobyt 
venku radostí.



Světelský zpravodaj květen 2014 strana 18

▶

Univerzita volného času ve Světlé

Zájemci o účast v Univerzitě volné-
ho času (UVČ), kterou nabízí světelská 
Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP, se 
v únoru dočkali otevření prvního kurzu. 

„Kurz kresby“ vede akad. malíř Josef 
Saska a jak sám říká, účastníci kurzu 
ho velice mile překvapili svým zájmem 
o umění. Na první hodinu se dostavilo 11 

„malířů“, většinou ze Světelska; nabídku 
kurzu ale využívají i zájemci z Prahy 
a z Chotěboře. Schází se jedenkrát za 
14 dní v odpoledních hodinách. Absol-
venti kurzu obdrží certifikát vystavený 
naší školou.

Největší zájem byl letos ale o kurz 
„Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky“. Naší škole bylo umož-
něno tento kurz pilotovat v rámci evrop-
ského programu UNIV3, neboť máme 
ve škole příbuzné obory (tříletý učební 

obor Ošetřovatel a čtyřletý studijní obor 
Sociální činnost). Tuto možnost jsme vy-
užili a v dubnu 11 účastnic kurzu úspěš-
ně absolvovalo závěrečné zkoušky.

Budeme rádi, pokud se zvýší zájem 
i o ostatní nabízené kurzy, jako např. prá-
ce s PC, cizí jazyky, vedení daňové evi-
dence na PC, drobná řemeslná tvorba, 
znaková řeč atd. Podrobné informace 
o kurzech a přihláška jsou na stránkách 
školy www.akademie-svetla.cz.

UVČ je netradiční formou zájmového 
celoživotního vzdělávání pro širokou ve-
řejnost. Je určena zejména pro ty, kteří 
chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, 
jsou otevřeni novým informacím. Kurzy 
jsou určeny všem věkovým kategoriím 
a předchozí vzdělání není podmínkou.

Text a foto: ZŠ

Absolventský večírek

V pátek 21. března proběhl již sedmý 
ročník Absolventského večírku devá-
tých tříd ZŠ Komenského. Díky tomuto 
slavnostnímu večeru jsme si uvědomili, 
že náš život na základní škole končí a my 
se rozprchneme dál. Jistě budu mluvit za 
všechny, když řeknu, že i přes smutek 
z rozdělení se nám ples líbil a užili jsme 
si plno zábavy a tance.

Věra Novotná, 9. a
Foto: Pavel Beneš

Místo nahlášených cca 40 účastní-
ků se nakonec zapojilo přesně 50 osob, 
takže se podařilo rozšířit ohlášené úse-
ky o dalších pár kilometrů a vyčistili 
jsme tak celý úsek silnice II. třídy č. 150 
z Pavlíkova až do Světlé n. S. (tedy včet-
ně původně neplánovaného úseku mezi 
Leštinkou a Mrzkovicemi). Čistého 
kabátu se tak dočkalo 5 600 metrů ko-
munikace – tedy více jak 11 kilometrů 
příkopů.

Na přesun termínu velice pohotově 
zareagoval i odvoz. Během následují-
cího dne byly všechny pytle odvezeny 

– za což příslušné instituci a jejím pra-
covníkům děkujeme.

Lesní úsek mezi Pavlíkovem a Leštin-
kou na hranici přírodní rezervace Stvo-
řidla čistíme už tradičně – letos počtvrté. 
Těžko říct, jestli letos zapracoval chy-
bějící sníh, nebo jsou už lidé k přírodě 
slušnější, ale v letošním roce se odpadů 
urodilo podstatně méně než v minulých 
letech a studenti si pochvalovali, že le-
tošní Čistá Vysočina – navíc při nádher-

ném, více než jarním počasí – byla zcela 
pohodovou akcí.

Po několika hodinách poctivé práce 
tak měla padesátka nadšenců slunce ne-

jen nad hlavou, ale – jak by řekl meteo-
rolog Zákopčaník – i v duši.

Text a foto: Mgr. Eva Bernadová 
koordinátorka akce

Kurz kresby Kurz Chůvy pro děti
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

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

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

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

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

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

Pohybové aktivity Klokánek:
 7. 5. a 28. 5. Horolezecká stěna
 21. 5. Opičí dráha

Výtvarná dílna:
 2. 5. Dětské rámečky na fotografie
 5. 5. Létající balón z polystyrénové
  koule
 9. 5. Srdíčko z lásky pro maminku
 12. 5. Stromek z papíru
 14. 5. Divadélko-pohádka pro nejmenší
 16. 5. Výroba dětského puzzle
 19. 5. Obraz ze zubní pasty
 23. 5. Fimo-modelování zvířátek
 26. 5. Malování na kamínky

 30. 5. Ke dni dětí pořádáme v MC
 Rolnička dětskou diskotéku.
 Moc se na Vás těšíme!!!

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…

Naše úspěchy v soutěži Všeználek

V letošním školním roce jsme se již 
tradičně zúčastnili vědomostní soutěže 
Všeználek. Své znalosti jsme si ověřili 
hned v několika kolech této soutěže.

Z prvního, školního kola jsme po-
stoupili do oblastního kola, které se ko-
nalo v Domě dětí a mládeže ve Světlé 
n. S. Zde jsme soutěžili s družstvy žáků 
okolních základních škol – a zvítězili 
jsme! Naše vítězství nám umožnilo zú-
častnit se kola okresního v Havlíčkově 
Brodě, kde na nás čekala velmi silná 
konkurence. I přes ni se nám podařilo 
získat krásné třetí místo. Za odměnu nás 
naše paní učitelka pozvala do pizzerie. 

Soutěž je pouze pro páté třídy, proto pře-
jeme hodně úspěchů našim spolužákům 
v příštím roce.

Š. Válová, M. Čapek,  
D. Krpálek a V. Krupička,

žáci 5. třídy ZŠ v Komenského ul.

Velikonoční dílny v ZŠ Komenského

V předvelikonočním týdnu připra-
vili žáci a učitelky 1. stupně ZŠ v Ko-
menského ulici pro děti z mateřinek 
a širokou veřejnost Velikonoční dílny 
zaměřené na vítání jara.

Tentokrát si děti nevyráběly pouze 
velikonoční drobnosti – ptačí budku, ku-
řátko, kohoutka, ale zdobily si také per-
níčky. Současně se zúčastnily i školního 
projektu zaměřeného na Mezinárodní 
den ptactva. Poslouchaly zpěv ptáků 
a hledaly jeho původce, hrály ptačí pexe-
so na interaktivních tabulích.

Dalším tématem bylo čtení dětí dětem 
– třeťáci četli mrňatům pohádky o ko-
sích bratrech. Věříme, že se všem ma-
lým hostům u nás líbilo a že měli radost 
z vyrobených velikonočních dekorací.

Učitelky ZŠ v Komenského ulici
Foto Mgr. Hana Křivská
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Medailony

Ludmila Bartůšková 
(*18. 3. 1960 v Havlíčkově Brodě)
Autorka paličkované krajky žije a tvoří 

v Úsobí na Vysočině. Ve svých obrázcích 
spojuje křehkou krásu paličkované kraj-
ky s malbou nebo tiskem, které krajku 
oživují a dávají jí nový prostor. Jsou to 
malá poetická vyprávění, zpracovaná 
s ženským citem pro kouzlo tvarů. Dáva-
jí pocit radosti, pohody a harmonie.

Stanislav Bartůšek 
(*4. 11. 1957 v Úsobí)
Malíř autodidakt žije a tvoří v Úsobí na 

Vysočině. Tvorbě se mohl profesionálně 
věnovat až po revoluci. Jeho umělecká 
tvorba je mnohostranná, od olejomalby, 
kresby, grafiky, ilustrace a práce se dře-
vem až po básnickou tvorbu. Používá sta-

romistrovskou techniku malby ve vrst-
vách, kde obrazy na podmalbě vznikají 
překrýváním barevných lazur. Malíř má 
za sebou více jak 40 výstav a jeho obrazy 
se nacházejí ve sbírkách v mnoha zemích 
světa.

Obrazy, snivé pohledy do duše, kde se 
barevné tóny vzájemně snoubí, proplé-
tají a přenášejí nás do světa snů starých 

zahrad oživlých bytostmi andělů a siluet 
astrálních postav, které nás lákají a vta-
hují do svého něžného dění. Obrazy jsou 
dveře, kterými můžeme vstoupit a toulat 
se v souznění barev a pocitů, dveře ve-
doucí ven ze světa dnešního uspěchané-
ho bytí…

S+LB
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9. května od 8.00 a 10.00 hod. v divadelním sále 
ve Světlé n. S.

Andílci za školou Kids
+ zábavný pořad TV Stars

hudebně zábavný pořad s  těmi nejhezčími 
písničkami z muzikálu „Andílci za školou“ s písněmi 
Michala Davida. Atraktivní muzikálové představení 
plné zábavných soutěží, her a  tanečků je určené 
pro celou rodinu. Diváky čeká vtipné představení, 
kde se nejen děti mohou stát součástí show.

V  pořadu účinkují děti z  Letní herecké školy 
a TV Stars, které jsou známé z filmů a televizních 
seriálů. Pořad je určen pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ.

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou 

pořádá

Zpěváček 2014. Škubánek přivezl stříbro 
a jednu finalistku

V sobotu 5. dubna se v Telči na zám-
ku uskutečnilo krajské kolo soutěže 
dětských interpretů horáckých lido-
vých písní. Z celkového počtu 80 při-
hlášených dětí byly obsazeny všechny 
věkové kategorie – do 9 let, 10 – 15 let 

(hlavní postupová kategorie) a katego-
rie nad 15 let.

Škubánek ze Světlé nad Sázavou za-
stupovala tři děvčata: Káťa Kotěrová, 
Zdeňka Palánová a Adéla Štěpánková. 
Všechny tři dívky úspěšně zazpívaly 
na samé hranicí svých možností. Při 
vyhlašování výsledků tleskali diváci 
i našim zpěvačkám. Katka vybojovala 
2. místo v nejmladší kategorii a Zdeňka 
Palánová skončila mezi finalisty hlavní 
kategorie v první desítce soutěžících.

Blahopřejeme.
Poděkování za důkladnou přípravu 

zpěváčků patří paní učitelce ZUŠ Da-
niele Hamaričové a Petře Kotěrové za 
trpělivou korepetici.

Eva Pejchalová
Foto: Petra Štěpánková
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Fešáci

i jiné styly country hudby. To byl důvod 
její velké popularity i v dalších zemích 
východní Evropy. Měla spousty nabídek 
na koncerty v zahraničí, ale nebylo jí 
povoleno vycestování. V těchto dobách 
hráli hlavně skladby Boba Dylana, Kri-
se Kristoffersona nebo Johna Denvera 

a zpívali je převážně v angličtině. Pro-
blém byl v tom, že většina obyvatel 
v naší zemi jim nerozuměla, a tak museli 
písně překládat do češtiny, přičemž se 
snažili o dodržení původního významu. 
Z těchto důvodů koncertovali v zemích 
socialistické Evropy – např. v Polsku, 
Bulharsku a východním Německu.

Později, po sametové revoluci roku 
1989, kdy se svět otevřel i pro nás, vy-
stupovali Fešáci v Rakousku, Austrálii, 
Řecku, na Krétě, ve Švýcarsku, Švédsku 
a Norsku a vždy s velkým úspěchem.

Skupina dále „žila“ a pokračovala hra-
ním ve svém stylu. Slyšet jste je mohli 
například v roce 1992 v pražské Spor-
tovní hale, kde s hostující americkou 
country hvězdou, zpěvačkou Emmylou 
Harris, Fešáci slavili 25. výročí vzniku, 
v roce 1996 s bratry Nedvědy na nej-

větším stadionu světa Strahově, v roce 
2006 s Rosanne Cash a v letech 2004 
a 2007 v Lucerně. Skupina tam také 
oslavila 35. i 40. výročí. 30. narozeniny 
kapela pro změnu slavila se svými fa-
noušky na TOUR po Austrálii. 45. výročí 
vzniku měli Fešáci sérii 20 koncertů po 

celé republice včetně Slovenska.
Hostem celé tour byl dlouholetý bý-

valý člen kapely Petr Novotný včetně 
dalších bývalých členů kapely Jindřicha 
Šťáhlavského, Karla Poláčka, Josefa Ná-
hlovského, Josefa Mladého, Hany Mladé 
a dalších hostů a přátel skupiny. K tomu-
to výročí vyšlo u Supraphonu výběrové 
dvojalbum s pětačtyřiceti nejslavnějšími 
písněmi.

Hudebníci začali zvolna stárnout, je-
jich entuziasmus a potěšení z country 
music jim však zůstaly dodnes. Do ka-
pely přišli další muzikanti, zvuk se zmo-
dernizoval, ale sound zůstal stejný jako 
dřív. U Fešáků se za dobu jejich půso-
bení vystřídalo 65 muzikantů a techniků. 
Dnes má 10 členů.

Z. Horní
(Zdroj internet)

zve nejen malé diváky, ale i dospělé příznivce 
pohádek na divadelní představení z  repertoáru 
divadla KAPSA, Andělská Hora

Zvířátka a loupežníci

Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů 
o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový 
domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při 
svém putování narazí v černém lese na kohouta, 
který hledá pomoc pro Kordulku.

Té se loupežníci usadili v  její chaloupce a ona 
jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům 
přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit.

Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví 
malé i velké diváky.

Divadelní sál ve Světlé n. S.
v pátek 23. května od 9 hod.

Délka představení 45 min. Pro děti od 2 do 10 let.
Vstupenky za 40 Kč je možno zakoupit půl 
hodiny před představením v pokladně sálu.

Kulturní zařízení KyTICe 
Světlá n. S.

V pestrém programu složenému z ne-
smrtelných písní oblíbené kapely vy-
stoupí i host Michaela Tučná. Spolu 
s ní Fešáci zavzpomínají na jejího otce 
a bývalého člena kapely Michala Tučné-
ho. Hudební vzpomínka bude patřit také 
Jindřichu Šťáhlavskému a Pavlu Brüme-
rovi.

Skupina Fešáci byla založena v še-
desátých letech a brzy se stala nejlepší 
bluegrassovou skupinou v tehdejším 
Československu. Později začala hrát 

Noc s Andersenem 2014

Každým rokem na začátku dubna pro-
puká v prostorách malých i velkých kniho-
ven neobvyklý ruch a shon. Schází se tu 
pestrá společnost kluků a děvčat, aby si 

pod laskavým dohledem knihovnic užili 
Noc s Andersenem.

V letošním roce tato velká událost při-
padla na pátek 4. dubna. Naše knihovna 
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Jarek Nohavica

Recitál jednoho z našich nejznáměj-
ších písničkářů s kytarou a heligonkou. 
Během téměř dvouhodinového koncertu 
zaznějí vedle všeobecně známých skla-
deb ostravského písničkáře i jeho aktuál-
ní novinky. Fanouškové Jarka Nohavici 
si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou 
samé překvapení a vždy naprosto nově 
dramaturgicky sestavené. Rozhodně se 
mají na co těšit! Na koncertě Nohavicu 
doprovodí vynikající polský akordeonis-
ta a pianista Robert Kuśmierski.

Téměř dvouhodinový koncert je bez 
přestávky a není vhodný pro děti do 
12 let.

Po koncertě budou mít návštěvníci 
možnost zakoupit si CD a DVD.

Vstupné: 450 Kč. Předprodej vstu-
penek bude zahájen v pátek 16. květ-
na v 8 hod. v turistickém informačním 
centru. Maximální počet vstupenek 
k zakoupení jednou osobou je 6 kusů. 
V průběhu prvního dne předprodeje ani 
dřívější rezervace a objednávky vstupe-
nek nebudou přijímány (výši vstupného 
a podmínky předprodeje určuje spolu-
pořadatel koncertu U. A. Jana Linková). 
Děkujeme za pochopení.

Z. Horní

se pro tento jediný večer a noc v roce pro-
měnila v doupě čiperných kočiček a ko-
courků. Přenocovala u nás totiž celá třída 
3. C ze ZŠ Lánecká hrdě nosící název Ko-
ťata. Pod starostlivou tlapkou jejich paní 
učitelky Petry Kotěrové a všech knihovnic 

ze světelské knihovny prožili školáci večer 
plný soutěží, her a dobré zábavy.

Čtyři skupiny s názvy Kočičáci, Čičin-
ky, Kočkosauři a Mackové se spolu utka-
ly v takových disciplínách, jako je krátké 
divadelní představení podle textu pohád-

ky o kočkách, nebo výroba velikonočních 
kuřátek ze starých CD disků či vymýšle-
ní zajímavých jmen pro kočičí mazlíčky 
a v neposlední řadě také složení nejpove-
denější básničky s kočičí tematikou. Jejich 
nesmírně vyrovnané klání přerušila jenom 
dobrá večeře částečně složená i z výbor-
ných domácích produktů maminek našich 
soutěžících koťátek.

Večer uběhl jako voda a pomalu jsme se 
chystali ulehnout do pelíšků. Tato proce-
dura se jako obvykle značně protáhla, pro-
tože malé Micinky i malí Čičáci před spa-
ním zázračně ožili a trvalo dlouho, než se 
nám konečně podařilo ukolébat je k spán-
ku. Ráno jsme vyplnili snídaní, úklidem 
a především četbou pohádek, takže se děti 
ani nenadály a už si pro ně přišli rodiče.

Letošní Noc s Andersenem se stala mi-
nulostí. Proběhla v družném a soutěživém 
duchu stejně, jako kdykoli předtím. Všich-
ni jsme byli spokojeni a už se těšíme na 
příští rok. Noc s Andersenem je zkrátka 
senza.

Eva Kodýmová
Foto: Petra Dvořáková
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Škubánkovské 
„malérečky“

V neděli 6. dubna proběhla v ZŠ Komen-
ského ve Světlé n. S. zkouška folklorního 
souboru Škubánek. Dopoledne děti nacvi-
čovaly velikonoční pásmo písní a říkadel, 
se kterým už tradičně vystupují o veliko-
noční – Bílé sobotě na Michalově statku 
v Pohledi.

Odpoledne, posilněny výborným obě-
dem jedné z maminek – paní Palánové, 
se děti proměnily v „malérečky“ a zdo-
bily vajíčka voskem dle prastarých vzorů, 
které se užívaly právě v našem kraji, na 
Horácku. Zaznamenal je Vratislav Bělík. 
Vajíčka se měnila v kraslice různých barev 
a vzorů. Radost z nich měly nejen děti, ale 
i překvapení rodiče, jimž se děti chlubily 
svými výtvory.

Text a foto: Lenka Dvořáková

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Kupka Jiří Svetozar
Válečná nevěsta

– Román se odehrává v Londýně 
za druhé světové války v době bi-
tvy o Anglii. Hana Hrachovcová si 
postupně vytvořila milostný vztah 
k bratrům Hellerovým a od obou 
dostala nabídku k sňatku. Najednou 
neví, jaká by měla být její volba. Vi-
lém Heller je seriózní, hluboce za-
milovaný obchodník, mladší Robert 
Heller žije marnotratně z podílu na 
rodinném jmění, miluje hry a hlavně 
ženy, které přitahuje nevšedním šar-
mem.

Fossum Karin
Kdo miluje jinak

– Kniha vynikajícím způsobem vy-
kresluje obraz společnosti ovládané 
podezřívavostí. Nález mrtvého chlap-
ce má negativní dopad na nefunkč-
ní, bezdětné manželství Reinhardta 
a Kristiny. Také na dosud oblíbeného 
učitele Alexe Meyera, extrovertního 
gaye žijícího ve stálém vztahu, je na-
jednou pohlíženo zcela jinak. A v ne-
poslední řadě autorka vytváří proni-
kavý portrét matky, jejíž obézní syn 
zmizel.

Gavalda Anna
Billie

– Očima hlavní hrdinky Billie pozná-
váme příběh lásky dvou puberťáků, 
zdeptaných a nehezkých ošklivých 
káčátek. Ti dva se osudově setkají při 
Mussetově hře S láskou nejsou žádné 
žerty, kterou povinně hrají ve škole. 
A díky magickému působení divadla, 
kdy si mohou vzájemně jako postavy 
na jevišti říct, že jsou krásní, tomu 
nakonec začnou věřit.

Naučná literatura
Rogge Anne
Dárky z přírody

– Více než 60 podrobně popsaných ná-
vodů, jak si vyrobit z materiálů, kte-
ré nabízí příroda v každé roční době, 
milý dárek pro potěšení nás i našich 
blízkých. Může to být něco ke kon-
zumaci i něco pro dekoraci. Každý 
návod obsahuje výčet potřebného 
materiálu, dobu potřebnou na zhoto-
vení výrobku a přesný postup práce.

Kajínek Jiří
Můj život bez mříží

– Autentické vyprávění nejznáměj-
šího českého vězně o svém dětství, 
dospívání, o svých láskách, zálibách, 
ale i o umění otevřít každý zámek. 
O vztahu k lidem, k penězům, ke 
zbraním.

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-
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Otravy oxidem uhelnatým

Jsou čím dál častější. Hasiči varují, 
buďte obezřetní a nepodceňujte 
možná rizika!
Stále častěji vyjíždějí hasiči z Ha-

vlíčkobrodska na žádost zdravotníků 
k měření koncentrace oxidu uhelnaté-
ho v domech a bytech. Bohužel už byly 
zaznamenány i případy, které měly 
fatální následky. Důrazně proto apelu-
jeme na občany, nepodceňujte možná 
rizika. Především u plynových spotře-
bičů (ohřívače vody a plynové kotle) 
zajistěte dostatečný přísun vzduchu 
a případné zdravotní obtíže v žádném 
případě nepodceňujte.

Oxid uhelnatý vešel do podvědomí 
také jako tzv. „tichý zabiják“. Jedná 
se o plyn bez barvy, chuti a zápachu, 
který je lehčí než vzduch. Jeho iden-
tifikace smyslovými orgány člověka je 
nemožná.

Největším nebezpečím tak jsou ne-
dostatečně větrané prostory, např. kou-
pelny s instalovaným plynovým kotlem 
nebo průtokovým ohřívačem. Bohužel 
trend posledních let dobře zateplit své 

domácnosti tomuto faktoru silně napo-
máhá. To, co v předchozím topném ob-
dobí plynovému spotřebiči vyhovovalo, 
např. netěsnost oken a dveří, kudy při-
sával kyslík, se náhle stává problémem. 
Pak ještě aktuální klimatické podmín-
ky v podobě inverze zapříčiní špatný 
tah komína a neštěstí je na světě. Vliv 
na tah topidla může mít například i ne-
vhodně umístěný nový výkonný ku-
chyňský odsavač par. Přestože se jedná 
o jednorázovou krátkou, ovšem silnou 
změnu proudění, tah kouřových plynů 
s obsahem oxidu uhelnatého se změní 
a místo do komínového průduchu za-
čne proudit ponechanými otevřenými 
dveřmi, kde se zároveň nepozorovaně 
rozptyluje v prostoru bytu a chodby.

Mírnější příznaky otravy můžeme 
lehce zaměnit se zcela jinými onemoc-
něními. Otrava v této formě se proje-
vuje nevolností, zvracením, bolestmi 
hlavy, bolestí na hrudi, závratěmi 
nebo slabostí. Při závažnějším stupni 
otravy potom přistupují neurologické 
příznaky, dochází k poruše vědomí. 

Nezbytné potom je na místo povolat 
záchranáře a prostory začít okamžitě 
větrat či přímo opustit a přemístit se 
do venkovního prostředí.

Jak otravě předcházet?
Nejdůležitější je samozřejmě pre-

vence. Spotřebiče v domácnosti mu-
síme instalovat a používat v souladu 
s návodem výrobce. Kontrolu a servis 
spotřebičů doporučujeme provést jed-
nou ročně oprávněnou osobou. Při 
rekonstrukci domácnosti zaměřené 
na zateplení musíme myslet na zacho-
vání dostatečného přístupu vzduchu 
k plynovému topidlu a vše konzultovat 
s odborníkem na instalaci plynových 
topidel. Pravidelně jedenkrát ročně 
musí být prováděna také kontrola spa-
lin a komínů. Domácnost lze vybavit 
detektorem CO. Toto zařízení se umis-
ťuje přímo do obytných místností a je 
napájeno z běžných baterií.

HZS Kraje Vysočina
velitel stanic Světlá n. S. a Ledeč n. S.

npor. Josef Doležal, DiS.

Wagnerová Magdaléna
Příběhy zámků v Čechách
a na Moravě

– Zámek není jen dominanta kra-
je, nebo výstavní obytný objekt 
některého z četných šlechtických 
rodů. Zámek je především místo 
s bohatou historií, sahající hlu-
boko do národní minulosti. Jeho 

„rodokmen“ často obsahuje pře-
kvapivé dramatické okamžiky 
a nezřídka bývá plný nečekaných 
zvratů a zlomových dějinných mo-
mentů.

Knihy pro děti a mládež
Pospíšilová Zuzana
Myslí ptáci na legraci?

– Zábavný rýmovaný živočichopis. 
Veselé básničky o zvířatech, kte-
rá se nápadně podobají lidem, jsou 

určeny pro děti od předškolního 
věku.

Vhrsti
O Vendulce a drakovi

– Vtipný akční příběh s pohádko-
vým podtónem. Když se starostova 
dcera Vendulka dozví, že v městské 
knihovně se usídlila lítá saň, nedá 
jí to a rozhodne se podívat se na ni 
zblízka. Z dobrodružné výpravy do 
knihovny si odnese domů nejen ne-
zapomenutelné zážitky, ale i právě 
vylíhlého dráčka, který nestihl od-
letět s maminkou.

Špaček Ladislav
Tereza

– Tereza je obyčejná šestnáctiletá 
holka, která se seznámí na face-
booku s klukem o něco starším, 

21. června v dopoledních hodinách
na náměstí

Svátek hudby 2014
13. ročník hudební slavnosti ve Světlé n. S.

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou 

připravuje

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

a společně prožívají všechny situ-
ace, do kterých se dostávají mladí 
lidé jejich věku. Společně řeší svůj 
vztah, rozchody a návraty, ale i cho-
vání k rodičům, ke kamarádům, učí 
se základům chování v restauraci, 
v tramvaji.

Eva Kodýmová
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Český den proti rakovině

S příchodem jara se přibližuje da-
tum konání celorepublikové akce 
Český den proti rakovině. Letos to 
bude 14. května, kdy se můžeme za-
koupením žlutého kvítku měsíčku 
lékařského zúčastnit již osmnáctého 
ročníku sbírky Ligy proti rakovině 
Praha.

Podle nejnovějších statistických úda-
jů se onkologickým pacientem stane ka-
ždý třetí občan České republiky a dva 
ze čtyř nemocných umírají. Dodržo-

váním jednoduchých zásad zdravého 
životního stylu však lze až 50 % všech 
onkologických onemocnění předejít!

Tématickým zaměřením letošní sbír-
ky je: prevence nádoru plic a výchova 
k nekouření. Výskyt bronchogenního 
karcinomu v ČR stále stoupá a kouření 
(aktivní i pasivní) se na jeho vzniku po-
dílí až z 90 %.

I vy se můžete zapojit do této akce, 
která si za dobu trvání získala už mno-
ho příznivců a shromáždila skutečně 

Na zámku již znají program

Ještě před rokem byl zámek ve Svět-
lé nad Sázavou chátrajícím objektem 
a město pro něj hledalo solidního kup-
ce, který by se o památkově chráněnou 
nemovitost dokázal postarat. V září 
loňského roku zámek koupili manželé 
Viktor a Helena Degerme a ihned se dali 
do jeho záchrany. Pod dohledem Národ-
ního památkového ústavu zahájili asa-
nační práce s tím, že postupně přivedou 
zámecké prostory do původního stavu, 
aby již v květnu letošního roku mohl být 
otevřen I. zámecký okruh.

Nyní již rekonstrukce prostor vý-
chodního křídla zámku pokročila nato-
lik, že majitelé zámku začali sestavovat 
kalendář kulturních a společenských 
akcí, kterými chtějí zámek oživit, přilá-
kat širokou veřejnost. V první polovině 
května začne v dosud zrekonstruova-
ných prostorech instalace Expozice his-
torického evropského skla z unikátních 
depozitárních sbírek Uměleckoprůmy-
slového muzea v Praze. Její slavnostní 
otevření se uskuteční na vernisáži v pá-
tek 30. května a současně bude pro ve-

Akce na zámku

• pá – 23. května Jan Spálený
• čt – 29. května Ivana Měkotová Ať 

se vám líbí na světě
• so – 31. května – 1. června  

Den dětí na zámku
• so – 31. května Expozice Markéty 

Práškové pro malé čtenáře
• so – 7. června Večer s hudební sku-

pinou Víkend
• pá – 4. července Slavnostní otevře-

ní expozice „Na Sázavě“ (pověsti 
Eduarda Doubka)

• so – 5. července Když se zhasne
• čt až so – 31. července – 2. srpna Sá-

zavafest – pro rodiny s dětmi bude 
připraven speciální program, rodi-
če budou moci předat své děti zá-
meckému týmu animátorů pod ne-
přetržitý dohled na několik hodin 
i na celý den

• pá – 22. srpna Hudební večer  
– rozloučení s létem

• so – 23. srpna Divadlo poezie
• čt až ne – 28. – 31. srpna  

Svět hraček
• červen – srpen Víkendové akce na 

zámku

řejnost od 31. května otevřen I. zámecký 
okruh.

Ale ještě před tím se na zámku usku-
teční několik zajímavých kulturních 
akcí. 23. května večer to bude hudební 

pořad známého českého multiinstru-
mentalisty, skladatele a textaře Jana 
Spáleného. Ve dnech od 26. do 29. květ-
na, kdy otevře své dveře nová zámecká 
kavárna, proběhnou speciální ochutnáv-
ky různých druhů kávy a při této příle-
žitosti návštěvníci uslyší povídání napří-
klad o historii každého druhu kávy. Ve 
čtvrtek 29. května se v pořadu Ať se vám 
líbí na světě, setká s malými i dospělý-
mi čtenáři světelská spisovatelka Ivana 
Měkotová. Bude to autorské čtení z její 
nové knížky. Majitelé zámku nezapo-
mínají ani na děti. Na víkend 31. května 
a 1. června připravili pro malé návštěv-

níky a jejich rodiče bohatý program na-
zvaný Den dětí na zámku, při kterém by 
měla být otevřena pohádková expozice 
pro děti nazvaná Na Sázavě. Zároveň 
od 31. května bude pro malé čtenáře ote-

vřená speciální expozice, inspirovaná 
knihami světelské spisovatelky Markéty 
Práškové. Nelze opomenout, že zámek 
bude zpřístupněn veřejnosti i během 
konání Sázavafestu, který se uskuteční 
opět v zámeckém areálu od 31. července 
do 2. srpna. Návštěvníci festivalu bu-
dou mít možnost projít si nově zrekon-
struované zámecké interiéry, posedět 
v zámecké kavárně a na nádvoří zámku 
a co víc, rodiče budou moci nechat své 
děti i na několik hodin v dětském kout-
ku pod dohledem animátorů, kde o ně 
bude dobře postaráno, a sami rodiče si 
budou moci užít festivalové programy. 
Ještě jednou velkou letní akcí na zámku 
bude 1. ročník festivalu Svět hraček, kte-
rý proběhne pod záštitou města a který 
bude trvat čtyři dny od 28. do 31. srpna. 
Bude připraven rozmanitý program pro 
děti a dospělé. Podrobně o těchto a dal-
ších akcích vás budeme informovat v let-
ních měsících.

jiv
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nemalé prostředky na pomoc nemoc-
ným. Bližší informace získáte na www.
lpr.cz nebo www.denprotirakovině.cz.

V našem městě se Květinový den le-
tos uskuteční pod patronací kulturního 
zařízení KyTICe. 14. května od 8.00 do 
17.00 hod. budete moci potkávat dvoji-
ce studentek z místní Akademie a ženy 
z Českého svazu žen, které budou na-
bízet kytičky s tyrkysovou stužkou 
a 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 onkologických pacientů, 
podporu onkologické výchovy, výzkum 
a vybavenost onkologických center.

Generálním partnerem letošního roč-
níku sbírky zůstává Česká pošta, pro-
to se budou pokladní vaky odevzdávat 
v jejích vybraných pobočkách.

V minulém roce bylo ve Světlé na-
bídnuto 1 650 květů a na konto sbírky 
jsme přispěli částkou 39 446 Kč. V celé 
České republice se podařilo získat 
14,917 mil. Kč. Připojíte se i vy k hr-
dým nositelům kvítku měsíčku lékař-
ského a postaráte se, aby Světlá letos 
žlutě rozkvetla?

Eva Kodýmová

Nový druh sportu

aneb Jak se baví světelská mládež
Asi si mnohý čtenář klade otázku, 

o jaký sport jde. Mohli bychom jej na-
zvat Volný hod nákupním vozíkem do 
dálky. A o co jde?

Je k tomu zapotřebí chvilka strachu, 
pár vozíků od Penny Marketu a jde se 
na věc. Za podpory alkoholu samozřej-
mě, protože jinak by to nebyl správný 
adrenalin. Vozíky jsou k mání během 
pár vteřin a pak už nic nebrání zběsilé 
rallye na železnou lávku spojující „Pen-
náč“ s nádražím. A tady je cíl. Vítězové 
jsou odměněni lahví něčeho ostřejšího, 
ale co s vozíky? Přece je nikdo nepoveze 
zpátky. A nyní začíná již uvedená dis-
ciplína. Košík se vezme a šup s ním do 
řeky. Kdo jej hodí nejdál, vítězí a odmě-
ní se z lahve.

A tak se nám košíky v řece pěkně vy-
jímají. Podle posledního sčítání je jich 
tam minimálně osm, což jsme napočí-
tali o Velikonocích. Byli jsme již dříve 
na tento problém upozornit v Penny, ale 
kromě telefonátu kamsi, se nic nestalo. 
Podařilo se nám zjistit, že jeden vozík 
stojí kolem 3 000 Kč. Takže sečteno 
a potrženo se nám v řece válí 24 000 Kč 
a jak se zdá, nikoho to netrápí.

A co na to řeka? Postupně se snaží 
vozíky zamaskovat větvemi, při kalné 
vodě i nánosem bahna. Před nedávnem 
proběhla akce Čistá řeka. U naší skaut-
ské klubovny zakotvili účastníci a vylo-
žili velké množství odpadu, čemuž jsme 
byli přítomni. Nicméně vozíky nikdo 
nevytáhl. A tak tam trčí dál, jak dokládá 
fotografie, a vyvstává další otázka: Ne-
stálo by za úvahu pořídit v okolí Penny 
kamerový systém? Když jej mohou mít 
jinde, proč ne zde? Možná proto, že by 
zanikl nový sport…

Takže sportu zdar a čest novým čle-
nům košíkových závodů!

J. K.
Foto: Jaroslav Vála
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Skleněné ceny ze Světlé po nejlepší letecké sportovce

V pátek 18. dubna proběhlo v Leteckém 
muzeu na letišti v Mladé Boleslavi slav-
nostní ocenění nejlepších leteckých spor-
tovců pořádané pod záštitou předsedy Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. Akce 
proběhla s podporou Podvýboru pro ino-

vace, letectví a kosmonautiku Parlamentu 
ČR, jejími pořadateli byla Letecká amatér-
ská asociace ČR, Klub leteckých novinářů, 
Český balónový svaz, Svaz modelářů ČR 
a Plachtařský Old Timer Klub ČR.

Pro tuto příležitost opět vyrobil tradič-
ní dodavatel skleněných cen, kterým je 

Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP řadu 
krásných pohárů a plastik. Slavnostně na-
aranžované vedle pódia se ceny vyrobené 
zručnými skláři školy ve společnosti letců 
a krásných historických letadel opravdu 
vyjímaly.

Nejlepším leteckým sportovcem roku 
2013 se za své výkony stal po zásluze para-
glidista Tomáš Lednik.

Dle reakcí oceněných se ceny líbily a vě-
říme, že i v následujících letech budeme 
mít čest vyhotovit takováto ocenění, a to 
nejen pro nejlepší letecké sportovce.

Text a foto: Mgr. Michal Šimek

Půjčovna lodí a koloběžek LoKo sport

Nemusíte mít v bytě loď a přesto si 
můžete udělat vodácký výlet po Sázavě. 
V dubnu byla ve Světlé n. S., v sousedství 
tenisových kurtů, zprovozněna půjčovna 
lodí a koloběžek. Pro pohodovou plavbu 

jsou k zapůjčení nafukovací kanoe Gu-
motex-Pálava a pro vodácké fajnšmekry 
nejnovější modely kajaků značky Dagger.

Cyklostezka kopírující tok řeky vedla 
k myšlence nabídnout možnost kombina-
ce plavby na lodi a návratu po cyklostezce. 
A koloběžka je i na cyklostezku skvělá vol-
ba. Vyplujete od půjčovny, na zvoleném 
místě vyměníte lodě za sportovní koloběž-
ky značky Kostka – kolobka a na zpáteční 
cestě po cyklostezce si užijete koloběhu.

Koloběžky jsou samozřejmě k půjčení 
i bez lodí. Pro znalce, kteří mají vlastní 
koloběžku, může být půjčovna příležitos-
tí, jak vyzkoušet nové modely největšího 
českého výrobce koloběžek. A pro dámy 
a pány, pro které je jízda na koloběžce za-
tím jenom vzpomínkou z dětství, se otevře 
překvapivá možnost nového sportovního 
vyžití. Jízda na koloběžce je nejen stále po-
pulárnějším výkonnostním sportem, ale 
je výbornou formou zdravého pohybu pro 
každého. Dokonce je často doporučová-
na jako doplněk k rehabilitaci bolestí zad. 
Půjčovna disponuje koloběžkami pro do-
spělé i pro děti.

Na koloběžce můžete vyzkoušet nejen 
světelskou cyklostezku. K dalším cyklo-
stezkám v okolí se můžete přiblížit nejen 
vlastní silou, nebo si vypomoci autem, ale 
s koloběžkou lze dobře cestovat i vlakem. 
Výprava po cyklostezkách mezi Světlou 
a Ledčí není jen vizí do budoucna, ale při 
dobrém plánování akce, do kterého zapojí-
te třeba i cestu motoráčkem, si můžete obě 
cyklostezky vychutnat během jednoho 
dne už dnes. A to nemluvím o ostřílených 
světelských borcích, kteří po ose koloběž-
ky podnikají i mnohem delší jízdy než do 
Ledče a zpátky. S koloběžkami lze zažít 
i vzrušující sjezdy a například Melechov 

může být k tomuto účelu zajímavou desti-
nací. V půjčovně jsou k dispozici i modely 
Hill Cross, které jsou zvlášť vhodné právě 
pro sjezd. Samozřejmostí by ale měla být 
ohleduplnost k přírodě i lidem a trasy by 

rozhodně neměly vést mimo komunikace 
a cesty.

Výpůjčky je nejlepší si na plánované 
akce objednat předem. Domluvit si mů-
žete také převzetí či vrácení koloběžek 
i mimo půjčovnu, tak, jak to vašemu pro-
gramu bude nejlépe vyhovovat. Podrobné 
informace a kontakty se dozvíte v půjčov-
ně nebo na webu lokosport.eu.

Kvalitní sportovní náčiní pro vaše ro-
dinné výlety i pro větší sportovní akce je 
ve Světlé n. S. zase o něco dostupnější. Ke 
vzniku nové půjčovny se ještě sluší dodat, 
že část uznatelných nákladů poskytl Fond 
Vysočiny v rámci grantového programu 
Doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu 2013. Realizaci záměru umožnilo 
i město Světlá n. S. schválením pronájmu 
potřebného městského pozemku.

Přeji Vám radost z pohybu v krásné pří-
rodě Vysočiny.

Jiří Hladovec, provozovatel půjčovny
776 168 022

www.lokosport.eu

Tomáš Lednik přebírá z rukou prezidenta 
LAA Jana Brzkovského pohár pro 

nejlepšího leteckého sportovce roku 2013

Část cen vyrobených skláři 
Uměleckoprůmyslové akademie
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Služátecký pohádkový les

V sobotu 7. června se ve Služátkách 
uskuteční jubilejní – desátý – ročník po-
hádkového lesa, akce, při níž si na své 
přijdou děti malé i větší, ani jejich dospělý 
doprovod však „nehodíme do smetí“. De-

setileté trvání akce je dobrým důvodem 
pro to, aby pořadatelé nabídli ještě bohatší 
a nabitější program než kdykoli před tím.

České pohádky a pověsti
Na trať směrem od služáteckého obec-

ního úřadu do zdejších hvozdů mohou 
návštěvníci vyrazit mezi 9.00 – 12.00 hod. 
Stejně jako v předchozích letech si i letos 
na své přijdou všichni milovníci pravých 
českých pohádek i místních služáteckých 
pověstí. V lese se totiž setkají výhradně 
s bytostmi, které znají z příběhů Boženy 
Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Matěje 
Štefana Kubína a dalších sběratelů národ-
ních 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 jeden den v roce a to vý-
hradně proto, aby od služáteckého obecní-
ho úřadu řídila celou akci.

Stalo se osvědčenou tradicí, že na jed-
notlivých stanovištích čekají na všechny 

účastníky, rodiče i děti, speciální pohád-
kové úkoly a ještě speciálnější pohádkové 
odměny. Návštěvníci, kteří se do Služátek 
každoročně vracejí, se vedle těch oblíbe-
ných mohou těšit na nová stanoviště, nové 

bytosti i nové úkoly. Ve Služátkách už teď 
chystají nové kostýmy.

Rytíři, hasiči, horolezci, koně 
a Fernet
Na procházku opět naváže bohatý do-

provodný program, své akční číslo před-
vedou dobrovolní hasiči, bude vystavena 
zemědělská technika a další zajímavosti. 
Jako novinku jubilejního ročníku pořada-
telé připravili vystoupení rytířské skupiny. 
Opět po roce do Služátek zavítají skaut-
ští lezci z Havlíčkova Brodu a připraví 
lezeckou stěnu, lanovku a další lezecké 
vychytávky. Po loňském úspěchu mezi 
návštěvníky přijdou „koňáci“ se svými 
vznešenými zvířaty a nabídnou projížďku. 
V programu nebude chybět ani oblíbené 
malování na obličej či soutěže o atraktiv-
ní ceny. Mimo to všechno čeká na všechny 
pohádková veselice s dobrým jídlem i pi-
tím (pro dětské účastníky zdarma). K jídlu 
i tanci zahraje kapela dobrých muzikantů 
Fernet.

Ze Světlé do Služátek autobusem 
zdarma
Do Služátek se dostanete pohodlně au-

tem. Pro milovníky ekologického cestová-
ní nabízíme kyvadlový autobus ze Světlé 
nad Sázavou. Ten ze zastávky v Komen-
ského 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.

Za pořadatele Hynek Bouchal
starosta obce

Z naší farnosti

Vážení spoluobčané a všichni lidé dobré 
vůle!

Dne 23. května si Vás Římskokatolická 
farnost sv. Václava ve Světlé n. S. dovoluje 
pozvat na netradiční večer v rámci mezi-
národní akce „Noc kostelů“. Smyslem je 
představit kostel nejen jako místo, kde se 
setkávají věřící, ale i jako kulturní památ-
ku, která je bezesporu dominantou naše-
ho města. Tento večer by měl symbolic-
ky otevřít dveře do chrámu i lidem, kteří 
běžně nenajdou odvahu vstoupit. V rámci 
kulturního programu vystoupí od 17 hod. 
žáci ZUŠ ze Světlé n. S. Po ukončení pro-
gramu bude kostel otevřen do 21.30 hod. 
Doufáme, že tento večer bude i připomín-
kou toho, že historie našeho města stojí na 
křesťanských základech, které ovlivnily 
historický a kulturní vývoj města. Srdečně 
zveme všechny naše spoluobčany a věří-
me, že návštěva našeho chrámu bude pří-
jemným zážitkem.

Za pořadatele K. Mühlfaitová

Starší žákyně volejbalového oddílu TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. se jako vítězky 
krajského přeboru Vysočiny dostaly do 
I. kola mistrovství republiky ve Znojmě, 

které bylo kvalifikací pro závěrečný tur-
naj Mistrovství České republiky v Jindři-
chově Hradci, na který měla zajištěn po-
stup tři nejlepší družstva ze znojemského 

turnaje, kde hrálo v polovině dubna osm 
družstev. Děvčata ze Světlé vyhrála šest 
zápasů, když porazila TJ Lanškroun 2:0, 
VSC Zlín 2:0, TK Volejbal Vyškov 2:0, 

Světelské volejbalistky opět na mistrovství republiky
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V březnovém Zpravodaji vyšel článek 
„Nejmenší hokejisté v Pěšinkách“, na kte-
rý bychom chtěli navázat a touto cestou 
poděkovat všem zainteresovaným lidem, 
kteří se točí kolem dětí z hokejové příprav-
ky. Plně si uvědomujeme, jaká je s dětmi 
starost, proto si velice vážíme práce hlav-
ně trenérů. Je úžasné sledovat, jaké ti malí 
hokejisté dělají pokroky, jak jsou do této 
hry zapálení. A vyvrcholení sezóny bylo 
nejen pro děti, ale i pro nás rodiče velice 
emotivní. Kdo viděl v neděli 2. března 
o přestávce během hokejového utkání 
Světlá – Chotěboř před nabitou tribunou 
diváky první představení se malých ho-
kejových nadějí v dresech Světelského 
oddílu z Pěšinek, musel být nadšený. Nám 
rodičům běhala husina po kůži, když těm-
to špuntům tleskalo ve stoje celé hlediště. 
A pro děti samotné? Tyto chvíle si s sebou 
ponesou celý život. A právě tak byla pro 
ně obrovskými zážitky první utkání proti 
Havlíčkovu Brodu, i když prohráli, první 
turnaj v Ledči n. S., kde vstřelili ve třech 
utkáních proti Jihlavě, Havlíčkovu Brodu 
a Ledči nad Sázavou první góly. 3. dubna 
se konal v Pěšinkách poslední trénink na 
ledě společně s rodiči na bruslích a s hokej-
kami. 4. dubna samotní trenéři uspořádali 
v restauraci Na Zastávce s dětmi a rodiči 

Na fotce trenéři: Jan Krajíček, Pavel Blažek, Ondřej Špatenka, Jiří Zvolánek.
Stojící: Anička Pártlová, Kryštof Kubát, Tomáš Rezler, Jan Šrámek, Lukáš Šrámek 

Matěj Dlouhý, Karolína Čapková, Adam Pártl, Ondřej Papež, Aleš Uher
Klečící: Patrik Šíma, Jan Roučka, Tomáš Kábrt, Štěpán Hrodek, David Dobrý, Daniel 

Adam, Daniel Choutka, Tomáš Vacata, Vít Koudela, Matyáš Piskač.

Olymp Praha B 2:1, VK Znojmo 2:0, 
a TJ Nový Jičín 2:0. Prohrála 0:2 pouze 
s volejbalistkami SK UP Olomouc, které 

Na snímku jsou úspěšné starší žákyně před odjezdem do Znojma. Zleva: M. Hrstková, 
V. Semerádová, A. Myšičková, Š. Semerádová, Z. Přichystalová, A. Růtová, 

L. Remarová a M. Kubíčková

byly největším favoritem, a skončila tak 
na výborném 2. místě a to jim zaručovalo 
postup do závěrečného turnaje šampioná-

tu, který se bude hrát od 2. do 4. května 
v Jindřichově Hradci. Starší žákyně hrály 
v sestavě: G. Fialová, M. Hrstková, M. Ku-
bíčková, A. Myšičková, Z. Přichystalová, 
L. Remarová, A. Růtová a sestry Veroni-
ka a Šárka Semerádovy. Postup starších 
žákyň na mistrovství republiky není jedi-
ným úspěchem světelské volejbalové líhně, 
oddíl obdržel dodatečně příjemnou zprá-
vu, že ani mladší žákyně nebudou chybět 
na mistrovství republiky. Na závěrečný 
turnaj MČR se dostaly ze třetího místa 
v krajském přeboru a šampionát jejich 
kategorie se bude hrát za účasti čtyřiadva-
ceti nejlepších družstev z celé republiky 
31. 5. a 1. 6. v Praze, volejbalistky ze Světlé 
n. S. na něm nebudou chybět potřetí v řadě. 
Družstvo mladších žákyň má složení: 
D. Kořánová, E3. Jiříková, N. Vellinga, 
J. Boudníková, S. Dejmalová, Š. Surovco-
vá, K. Kukeňová a N. Vavrochová. Účast 
hned dvou družstev ze Světlé v závěreč-
ných turnajích mistrovství republiky je tím 
nejlepším vysvědčením pro trenérku Jaro-
slavu Holoubkovou.

jiv (foto: Jaroslava Holoubková)

Hokejová přípravka

rozloučení se zimní sezónou. Za všechno 
Vám, PÁNI trenéři, patří náš obdiv a veli-
ké poděkování.

Naše poděkování patří také městu Svět-
lá nad Sázavou, hokejovému oddílu a za-

městnancům Sportovního centra Pěšinky 
za veškerou podporu, kterou se dětem 
i nám rodičům dostalo. Dresy, výstroje 
přípravu ledu – prostě veškerého zázemí.

Rodiče malých hokejistů (foto: jiv)
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Nahoře zleva: Martina Prášková, Mirka Bártová, Šárka Dřínovská, Barbora Nováková, 
Aneta Tichá, Eva Tichá

Dole zleva: Barbora Sadílková, Zuzana Chládová, Nikola Provazníková, Renata 
Kohoutová, Barbora Zahradníčková

Florbalový vzestup žen!

Druhá liga žen, divize 5 byla hlavním 
útočištěm našeho ženského florbalové-
ho týmu Světelska v sezóně 2013/2014. 
O umístění jsme jezdily bojovat zejmé-
na do Jihočeského kraje a Vysočiny, 
kde jsme navštěvovaly například České 
Budějovice, Dačice, Jihlavu nebo Sezi-
movo Ústí. První polovina sezóny byla 
velmi úspěšná. V deseti zápasech se nám 
podařilo nasbírat 12 bodů, proto vstup 

do druhé poloviny sezony po dlouhé 
dvouměsíční pauze byl motivující. Tato 
druhá polovina byla pro nás po fyzické 
stránce o něco náročnější, protože nás 
začaly omezovat zdravotní potíže. Čím 
více se blížil poslední turnaj, tím méně 
nás bylo. Ale díky skvělému kolektivu 
a vzájemné podpoře jsme neztratily na-
ději ani chuť a v druhé polovině sezony 
jsme vybojovaly devět bodů.

Náš poslední turnaj byl odehraný 
v Sezimově Ústí. Dokázaly jsme tam, že 
i ve velmi malém počtu dokážeme získat 
body! S týmem FBC Sokol Písek jsme 
vybojovaly poslední tři body, které nám 
zajistily krásné 7. místo s celkovým po-
čtem 21 bodů.

Za zmínku stojí i kanadské bodování. 
Ovšem největší zásluhu má gólmanka 
Barbora Sadílková, která nás dokázala 
podržet v obtížných situacích.
Jméno Z B A KB
Renata Kohoutová 15 4 9 13
Barbora Zahradníčková 17 10 2 12
Nikola Provazníková 15 6 4 10
Martina Prášková 15 7 1 8
Zuzana Chládová 14 7 1 8

I zbytek hráček měl skvělé výsledky, 
které nám pomohly k vítězství. Naše se-
zona byla doprovázena dobrou náladou, 
skvělým kolektivem a úspěchem, který 
si následující sezonu chceme zopakovat 
nebo dokonce i vylepšit.

Poděkování patří především městu 
Světlá n. S., firmám MB Comp, Air Cle-
aning Technologies, MAPEI a Ski Sport 
Tichý a Doležal za finanční příspěvky.

Také bychom chtěly poděkovat rodině 
Tichých za skvělou pomoc nejen při do-
mácích, ale také venkovních zápasech.

Jiří Zvolánek

Monika Sobotková v reprezentačním dresu

Brankářka úspěšného žákovského ho-
kejového družstva HC Světlá n. S. Mo-
nika Sobotková se od 27. do 30. března 
zúčastnila s dívčí reprezentací ČR do 
15 let kvalitně obsazeného turnaje Ge-
neve Future Hockey Challenge v Žene-
vě. V základní skupině tam naše mladé 
reprezentantky nejprve prohrály s Rus-
kem vysoko 1:9, potom však zbývající 
zápasy vyhrály s nulou na svém kontě, 
když porazily Švédsko 7:0 a Francii 9:0. 
Postoupily tak do čtvrtfinále, ve kterém 
zvítězily nad Slovenskem 7:3 a v semifi-
nále dokázaly porazit favorizované Rus-
ky 2:1.

Ve finále se dívky v červených dre-
sech České republiky střetly s Finskem, 
kterému podlehly až v prodloužení 3:4 
a ze Švýcarska si tak přivezly stříbrné 

medaile. Manažer týmu Martin Mašek 
účast na turnaji v Ženevě zhodnotil: 

„Ostudu jsme tam neudělali, stříbrné 
medaile jsou úspěchem a Monika Sobot-
ková se tam představila v dobrém světle, 
po utkání se Švédkami, ve kterém vychy-
tala nulu, byla vyhlášená nejlepší hráč-
kou utkání.“

Brankářka ze Světlé si svým úspěš-
ným účinkováním na kvalitním mezi-
národním turnaji, ve kterém se v brance 
střídala s Monikou Kohoutkovou z Uni-
čova, prodloužila hokejovou sezonu 
a navíc získala v reprezentačním dresu 
další cenné zkušenosti pro svoji spor-
tovní kariéru.

Text: jiv
Foto: Martin Mašek Monika Sobotková první zleva
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Turistika

Zahájení jarní turistické sezóny na 
Vysočině
Letos zahájili turisté na Vysočině ofici-

álně svoji jarní turistickou sezónu v obci 
Trnava nedaleko Třebíče, kde za účasti 
předsedkyně KČT Vysočina, starostů 
obce Trnava a městyse Budišov a dalších 
hostů pomyslně odemkli tuto část turistic-
ké sezony.

Akci svojí účastí podpořili i turisté ze 
Světlé n. S. a měli na výběr ze dvou při-
pravených tras 20 a 11 km. Krásná vyso-
činská krajina a řada zajímavostí na trase, 
z nichž bych upozornila hlavně na Syeni-
tové skály nedaleko Pocoucova, zámek 
v Budišově nebo možnost návštěvy koste-
la s věží přímo v Trnavě, které slibovaly 
pěkný zážitek. Jak už se tak ale turistům 
často stává, příroda měla opět navrch. Od 
rána foukal silný vítr a krátce po zahájení 
pochodu se přidal i déšť, který neustále 
sílil. Na kost promoklí a promrzlí turisté 
tak uvítali každou možnost, kde se mohli 
ohřát a občerstvit. Jedna z nich se naskyt-
la v Budíkovicích, v Hospůdce U Lenina, 
kde nás potěšilo zabíjačkové menu.

Přes nepřízeň počasí většina turistů 
zvolené trasy dokončila a pořadatelé si 
zaslouží poděkování za vzorně připravené 
a označené trasy i za doprovodný kulturní 
program.

Marie Bártová

5. sezona stolních tenistů v divizi

V pořadí pátá sezona v divizní soutěži se 
stolním tenistům TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. příliš nevydařila. Ve dvanáctičlenné 
tabulce skončili na 8. místě, když z dva-
advaceti soutěžních utkání osm vyhráli, 
čtyřikrát hráli nerozhodně a v deseti utká-
ních zaznamenali prohru. V jejich pětile-
té divizní historii to je nejhorší umístění. 
V předcházející sezoně 2012/2013 obsadili 
v nejvyšší soutěži Vysočiny 5. místo a rok 
předtím byli ještě o příčku lepší, tedy na 
pěkném 4. místě. Důležité však je, že di-
vizní soutěž pro svůj oddíl udrželi i pro 

Dvě stálice divizního týmu Sklo Bohemia Světlá n. S. Ladislav Vosyka a Radek Vosyka.

příští sezonu. Za individuální úspěch je 
možno považovat 6. místo Ladislava Vo-
syky v hodnocení úspěšnosti ve dvouh-
rách všech startujících hráčů v této soutěži. 
Odehrál padesát dvouher, ve třiceti zvítězil 
a dvacetkrát odešel od stolu poražen. Zá-
kladní sestava A družstva stolních tenistů 
z Pěšinek byla Ladislav Vosyka, Josef Bří-
za, Radek Vosyka a Ladislav Trýb. Vedle 
těchto hráčů si divizi ještě zahráli Tomáš 
Plecitý, Otto Bartoš a Bohumír Sedláček. 
Světelský pingpong měl v krajské soutěži 
ještě B tým, který startoval v krajském 
přeboru I. třídy, ale jeho účinkování neby-
lo úspěšné. Sestava Martin Karel, Tomáš 
Plecitý, Bohumír Sedláček, Jan Růžička, 

Jan Kubíček, Milan Kruml a Josef Petr 
skončila na posledním dvanáctém místě 
a pro příští sezonu sestoupila do II. třídy 
krajského přeboru Vysočiny. Potěšitelné 
je, že v herně stolního tenisu Sportovního 
centra v Pěšinkách vyrůstá nová generace 
světelského pingpongu. Z početné skupiny 
mladých stolních tenistů jsou na tom nejlé-
pe Daniela Růžičková a Filip Karel. Danie-
la dokončila sezonu v kategorii nejmladší-
ho žactva na skvělém 4. místě v republice 
a v mladších žákyních jí patří 26. místo. 
Filip je v nemladších žácích z celé republi-
ky klasifikován na 14. místě a mezi mlad-
šími žáky je na místě 53.

Text a foto: jiv

Úspěšný žák Filip Karel
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