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Schůze rady 23. března

Rada města:
1. Jmenovala paní Jaroslavu Chládo-

vou do funkce ředitelky Mateřské 
školy Světlá n. S., Lánecká 698, p. o., 
s účinností od 24. března 2015.

2. Schválila poskytnutí finančních darů:
a) České zemědělské akademii v Hum-

polci ve výši 19 tis. Kč
b) Krajskému šachovému svazu Vysoči-

na ve výši 5 tis. Kč.
c) Kristýně Kroužkové ve výši 

10 tis. Kč.
d) ČČK Dolní Březinka ve výši 2 tis. Kč.
e) Volejbalovému klubu H. Brod, o. s., 

ve výši 10 tis. Kč.
f) Stanici Pavlov, o. p. s., ve výši 

5 tis. Kč.
g) Sportovnímu Clubu Jedličkova ústa-

vu Praha, o. s., ve výši 17 tis. Kč.
3. Schválila pořádání akce Ocenění 

sportovců za rok 2014 dne 1. 4. 2015 
v kinosále Společenského domu ve 
Světlé n. S.

4. Schválila účetní závěrky škol a škol-
ských zařízení za účetní období 
r. 2014.

5. Schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na akci Stavební úpra-

vy komunikací na poz. parc. č. 794/21, 
794/70, 794/2, odstavná plocha na poz. 
parc. č. 794/27, k. ú. Světlá n. S. s fir-
mou TRANSCONSULT, s. r. o., Hra-

dec Králové.
6. Schválila Odpisový plán dlouhodo-

bého hmotného a nehmotného majet-
ku města Světlá n. S. na rok 2015.

7. Schválila uzavření Příkazní smlouvy 
mezi městem Světlá n. S. a Krajem 
Vysočina za účelem zajištění realiza-

ce Programu obnovy venkova Vyso-

činy v roce 2015.
8. Souhlasila s podáním žádosti o dota-

ci na vybudování přístupového sys-

tému ZŠ Komenského, ZŠ Lánecká 
a MŠ Lánecká v rámci programu 
Ochrana obecního majetku, vypsa-

ného Krajem Vysočina.
9. Schválila uzavření Dodatku č. 2 

k nájemní smlouvě na užívání ze-

mědělských pozemků mezi měs-

tem Světlá n. S. (jako propachtova-

telem na straně jedné) a společností 
FADOM, s. r. o., Dolní Město (jako 
pachtýřem na straně druhé).

10. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Stavební 
úpravy – sanace suterénního zdiva 

objektu domova pro seniory, Světlá 
n. S. – II. etapa, mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou Tost.cz, s. r. o., Le-

deč n. S.
11. Souhlasila s podáním žádosti o pří-

spěvek z grantového programu Fondu 
Vysočiny Doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu 2015 na vybudová-

ní workoutového hřiště (za budovou 
Sportovního centra Pěšinky) a s po-

dáním žádosti o příspěvek z granto-

vého programu Fondu Vysočiny Roz-

voj vesnice na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v Závidkovicích.

12. Souhlasila s uzavřením Dodatku 
č. 4 ke smlouvě o dílo na akci Sní-
žení energetické náročnosti budov 
MŠ Na Sídlišti č. p. 595, Světlá n. S., 
s firmou Tost.cz, s. r. o., Ledeč n. S.

13. RM souhlasí s uzavřením Dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Sta-

vební úpravy mateřské školy Lánec-

ká – energetické úspory stávajících 
objektů s firmou Vanderlaan, s. r. o., 
Praha.

14. Souhlasila s uzavřením smlou-

vy o dílo na vypracování pro-

Zasedání zastupitelstva 25. března

Zastupitelstvo města:
1. Schválilo veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu měs-

ta Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a těmito organizacemi:

a)  Tělovýchovnou jednotou Sklo Bohe-

mia Světlá n. S., oddíl stolního tenisu 
ve výši 20 tis. Kč.

b)  Tělovýchovnou jednotou Sklo Bohe-

mia Světlá n. S., oddíl volejbalu ve 
výši 35 tis. Kč.

c)  Tělovýchovnou jednotou Sklo Bohe-

mia Světlá n. S., florbalový oddíl ve 
výši 80 tis. Kč.

d)  Tělovýchovnou jednotou Sokol ve 
výši 25 tis. Kč.

e)  Tenisovým klubem Sklo Bohemia ve 
výši 50 tis. Kč.

f)  Šachovým klubem Sklo Bohemia 
Světlá n. S. ve výši 25 tis. Kč.

g)  KČT Sklo Bohemia Světlá n. S. ve 
výši 3 tis. Kč.

h)  Fotbalovým klubem Bohemia Světlá 
n. S. ve výši 250 tis. Kč.

jektové dokumentace Stavební 
úpravy tenisové haly na pozem-

ku parc. č. 1619, k. ú. Světlá n. S., 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
TAPA projekt, s. r. o., Havlíčkův 
Brod.

15. Souhlasila se zadáním studie od-

vodnění ulice Zelená.
16. Souhlasí s pořádáním XIX. roční-

ku akce Květinový den ve Světlé 
n. S. dne 13. května.

17. Schválila poskytnutí finančního 
daru panu Jaromíru Neuberovi, Po-

jízdná prodejna Humpolec, ve výši 
5 000 Kč. Finanční dar bude uhra-

zen z finančních prostředků osadní-
ho výboru Kochánov.

18. Schválila poskytnutí finančního 
daru Českému rybářskému svazu – 
místní organizace, Wolkerova 1141, 
Světlá n. S., ve výši 3 tis. Kč.

19. Schválila poskytnutí finančního 
daru Nadaci pro transplantaci kost-
ní dřeně Plzeň ve výši 5 tis. Kč.

Jan Tourek
starosta města

i)  HC Světlá nad Sázavou, hokejový od-

díl, ve výši 250 tis. Kč.
j)  Futsalovým klubem S. U. D. Světlá 

n. S. ve výši 20 tis. Kč.
k)  Lyžařským klubem Kadlečák ve výši 

50 tis. Kč.
l)  Centrem pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina ve výši 5 tis. Kč.
m)  FOKUS Vysočina Havlíčkův Brod ve 

výši 25 tis. Kč.
n)  Oblastní charitou Havlíčkův Brod,  

Středisko rané péče, ve výši 
50 tis. Kč.

o)  Oblastní charitou Havlíčkův Brod, 
Mateřské centrum Rolnička, ve výši 
15 tis. Kč.

p)  Háta, o. p. s., pro Centrum denních 
služeb Barborka, ve výši 15 tis. Kč.

q)  Kolpingovo dílo České republiky ve 
výši 40 tis. Kč.

r)  Svazem neslyšících a nedoslýcha-

vých v ČR ve výši 30 tis. Kč.
s)  Domovem Háj, p. o., Domov pro 

osoby se zdravotním postižením, ve 
výši 11 tis. Kč.
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t)  Folklorním souborem Škubánek ve 
výši 85 tis. Kč.

u)  Orchestrem Region ve výši 
35 tis. Kč.

v)  Pěveckým sborem Gaudeamus ve 
výši 32 tis. Kč.

w)  Vlastivědným spolkem Světelsko 
ve výši 10 tis. Kč.

x)  Základní kynologickou organi-
zací č. 129 Světlá n. S. ve výši 
15 tis. Kč.

y)  Římskokatolickou farností – děkan-

ství Světlá n. S. ve výši 20 tis. Kč.
z)  Fotoklubem SnS, o. s., ve výši 

9 tis. Kč.
aa) Leteckomodelářským klubem Svět-

lá nad Sázavou ve výši 3 800 Kč.

2. Schválilo provedení rozpočtové 
změny na pořízení strojů pro ven-

kovní fitness hřiště.
3.  Souhlasilo s jednáním s manž. 

E. a J. A. B. o uzavření smlouvy 
o výpůjčce s podmínkou budoucího 
odkupu pozemků parc. č. 1785, parc. 
č. 113, k. ú. Světlá n. S.

4.  Souhlasilo s realizací Strategie ko-

munitně vedeného místního roz-

voje území Místní akční skupiny 
Královská stezka, o. p. s., na období 
2014–2020 na svém správním úze-

mí.

5. Schválilo uzavření Darovací 
smlouvy na převod pozemků parc. 
č. 47/27 o výměře 1037 m2 a parc. 

č. 47/28 o výměře 229 m2 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. mezi Krajem 
Vysočina (jako dárcem) a městem 
Světlá n. S. (jako obdarovaným).

6.  Vzalo na vědomí informaci ohled-

ně investičního záměru firmy Rum-

pold-RCHZ, s. r. o., ohledně výstav-

by závodu na recyklaci chladících 
zařízení v průmyslové zóně ve Svět-
lé n. S.

7.  Vzalo na vědomí prezentaci projektu 
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy 
autorkami návrhu Ing. arch. Simo-

nou Fišerovou a Ing. arch. Adélou 
Středovou.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 13. dubna

Rada města:
1. Schválila poskytnutí finančního daru 

společnosti Zámek Světlá, s. r. o., Zá-

mecká 1, 592 91 Světlá n. S., ve výši 
7 tis. Kč.

2. Souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o dílo na vypracování dokumentu 
Strategický plán rozvoje města Svět-
lá nad Sázavou na období 2015–2020 
mezi městem Světlá n. S. jako objed-

natelem a firmou Přírodovědecká fa-

kulta UK, Praha – RNDr. Radim Per-
lín, Ph.D., jako zhotovitelem.

3. Souhlasila s přijetím nadační-
ho příspěvku od společnosti Col-
mex, s. r. o., Praha 3, na dodávku 
a montáž pěti kusů venkovních fit-
ness strojů ve výši 106 406 Kč, výše 
spoluúčasti města Světlá nad Sáza-

vou je 99 980 Kč.
4. Vzala na vědomí zápisy ze schůzek 

osadních výborů – místní části Lip-

nička, Dolní Dlužiny, Dolní Březin-

ka, Leštinka, Benetice, Horní Bře-

zinka, Horní Dlužiny, Josefodol, 
Mrzkovice, Závidkovice.

5. Schválila užívání veřejného pro-

stranství za účelem zřízení venkov-

ního posezení v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2015 v prostorách před pro-

vozovnou Dublin bar ve Světlé 
n. S. p. Davidu Mutlovi. Výměra 
dotčené části prostoru je 6 m2, cena 
za užívání veřejného prostranství je 
360 Kč/měsíc.

6. Schválila užívání veřejného pro-

stranství přístupové rampy u objektu 
č. p. 598 za účelem zřízení venkov-

ního posezení v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2015 v prostorách terasy v uli-
ci Sázavská 598, Světlá n. S. paní 
Monice Coufalové. Výměra dotčené 
části prostoru terasy je 10 m2, cena 
za užívání veřejného prostranství je 
600 Kč/měsíc.

7. Schválila užívání veřejného pro-

stranství za účelem zřízení venkov-

ního posezení v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2015 v prostorách před restau-

rací – pivnicí Malý Honza ve Světlé 
n. S. firmě LAMQUA, spol. s r. o., 
Praha 3 – Žižkov. Výměra dotčené 
části prostoru je 15 m2, cena za užívá-

ní veřejného prostranství je 900 Kč/
měsíc.

8. Schválila užívání veřejného pro-

stranství za účelem zřízení venkov-

ního posezení v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2015 v prostorách před provo-

zovnou Pivní bar – Meloun ve Světlé 
n. S. p. Michalu Melounovi. Výměra 
dotčené části prostoru je 10 m2, cena 
za užívání veřejného prostranství je 
600 Kč/měsíc.

9. Schválila užívání veřejného pro-

stranství za účelem zřízení venkov-

ního posezení v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2015 v prostorách před restau-

rací U Splavu ve Světlé n. S. p. Pet-
ru Koudelkovi. Výměra dotčené čás-

ti prostoru je 5 m2, cena za užívání 
veřejného prostranství je 300 Kč/
měsíc.

10. Souhlasila s vypracováním projekto-

vé dokumentace ve stupni pro územ-

ní souhlas na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v Závidkovicích.

11. Schválila uzavření Smlouvy o vý-

půjčce prostorů v zámeckém parku 
ve Světlé n. S. a v areálu MŠ Pěšinky 
v termínu od 29. 5. do 31. 5. za účelem 
konání akce Sportovní festival slac-

kline mezi městem Světlá n. S. (jako 
půjčitelem) a sl. N. W. (jako vypůjči-
telem).

12. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Rekonstrukce 
střechy objektu Sportovního centra 
Pěšinky, Pěšinky 971, II. etapa, mezi 
městem Světlá n. S. a firmou VE-

STAV group, s. r. o., Vyškov.
13. Souhlasila s vypracováním projek-

tové dokumentace v rozsahu projek-

tová dokumentace obnovy nemovité 
kulturní památky Turecký altán – do-

kumentace pro provádění stavby, 
včetně návrhu vodovodní a kanali-
zační přípojky.

14. Schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 tis. Kč Spolku Přátelé Za-

hrádky, Kejžlice.
15. Schválila poskytnutí finančního 

daru ve výši 5 tis. Kč Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, Krajské 
sdružení hasičů Kraje Vysočina, Při-
byslav.

16. Schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 tis. Kč Futsalovému klubu 
Premium, Světlá n. S.

17. Souhlasila s tím, aby město Světlá 
n. S. převzalo záštitu nad krajským 
festivalem minivolejbalu Vysočina, 
který pořádá TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S., oddíl volejbalu, dne 10. května 
ve Sportovním zařízení města Světlá 
n. S. Jan Tourek, starosta města
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Z finančního odboru

Poskytování dotací z rozpočtu města
Dne 5. února 2015 nabyl platnosti 

zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Novela význam-

ným způsobem zasáhla do procesu po-

skytování dotací a návratných finanč-

ních výpomocí z územních rozpočtů. 
Dotaci na celoroční činnost v novém 
režimu bude možné poskytnout pouze 
na základě schváleného a zveřejněné-

ho programu, který musí obsahovat 
náležitosti dle novely a na základě ve-

řejnoprávní smlouvy schválené zastupi-
telstvem města. Nové paragrafy zákona 
upravují proces poskytování dotací. 
Novelou jsou zavedeny tři možné typy 
dotací poskytovaných z územních roz-

počtů, a to na účel:

a) určený poskytovatelem dotace 
(městem) v programu – „programo-

vá“ dotace,
b)  určený žadatelem v žádosti o po-

skytnutí dotace – „individuální“ 
dotace,

c)  stanovený zvláštním právním před-

pisem.

Ad a) „Programová“ dotace
Město může poskytovat dotaci na 

podporu účelu, který samo určí ve vy-

hlášeném programu, pokud se rozhodne 
finančně podpořit určitou oblast nebo 
činnost způsobilých žadatelů.

Dotaci na celoroční činnost v novém 
režimu bude možné poskytnout pouze 
na základě schváleného a zveřejněného 
programu, který musí obsahovat nále-

žitosti dle novely a na základě veřejno-

právní smlouvy schválené zastupitel-
stvem města.

Poskytovatel zveřejní program, ve 
kterém uvede náležitosti dle novely zá-

kona, a to:

• účel, na který mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty,

• důvody podpory stanoveného úče-

lu,
• předpokládaný celkový objem pe-

něžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu na podporu stanovené-

ho účelu,
• maximální výši dotace nebo ná-

vratné finanční výpomoci v jed-

notlivém případě, nebo kritéria pro 
stanovení výše dotace, 

• okruh způsobilých žadatelů,
• lhůtu pro podání žádosti,
• kritéria pro hodnocení žádosti,
• lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
• podmínky pro poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci,
• vzor žádosti, případně obsah jejích 

příloh.

O dotaci na účel, který určil poskyto-

vatel v programu, může požádat každý 
žadatel, který splní podmínky uvedené 
v programu.

Program musí být zveřejněn nejméně 
90 dnů. Délku lhůty, v níž lze podávat 

žádosti, určuje podle svého rozhodnutí 
libovolně poskytovatel dotace.

Stejně tak je na poskytovateli dotace, 
jaká stanoví kritéria pro hodnocení žá-

dostí a jaké stanoví podmínky pro po-

skytnutí peněžních prostředků.

Ad b) „Individuální“ dotace
Individuální dotace řeší konkrétní 

potřebu žadatele. Účel dotace určuje ža-

datel o dotaci tím, že jej uvede ve své 
žádosti o poskytnutí dotace. O takovou 
dotaci lze žádat v průběhu celého roku.

O poskytnutí dotace rozhodne podle 
její výše zastupitelstvo nebo rada měs-

ta. O poskytnutí dotace je třeba písemně 
požádat.
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▶

Na poskytování individuálních dotací 
nejsou programy vypisovány.

Ad c) Dotace poskytovaná na účel sta-

novený zvláštním právním předpisem
Třetím možným typem dotací jsou do-

tace poskytované podle zvláštních práv-

ních předpisů, např. na základě školské-

ho zákona, nebo zákona o poskytování 
dotací soukromým školám.

Také na tyto dotace nejsou programy 
vypisovány.

Zastupitelstvo města Světlá 
n. S. schválilo Program pro poskyto-

vání dotací právnickým a fyzickým 
osobám na podporu sportu na rok 2015, 
který byl zveřejněn 30. dubna na webo-

vých stránkách města www.svetlans.
cz. Podle tohoto programu lze podávat 
žádosti ve lhůtě od 1. 6. do 3. 6. 2015. 

O poskytnutí dotace na základě tohoto 
programu bude rozhodnuto na zasedání 
zastupitelstva města 24. 6. 2015.

Programy pro poskytování dotací 
z rozpočtu města na rok 2016 pro oblast 
sportu, kultury a sociální oblast budou 
předloženy ZM ke schválení na zářijo-

vém zasedání a poté obvyklým způso-

bem zveřejněny.
Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Venkovní fitness hřiště
V prostoru „holandského“ hřiště, le-

žícího mezi Sázavskou ulicí a řekou, 
je umístěno celkem sedm venkovních 
posilovacích strojů (šlapací zařízení, 
elipsovité zařízení, procvičování pasu, 
procvičování chůze, jezdecké zařízení, 
surfovací zařízení a bradla). V březnu 
letošního roku byla u Nadace správného 
životního stylu podána žádost o nadač-

ní příspěvek na pořízení dalších strojů. 
Tento příspěvek byl městu přislíben a do 
konce měsíce září bude na hřišti instalo-

váno dalších pět fitness prvků (procvičo-

vání kloubů, rotoped, sedy a lehy, cviče-

ní ramenou a zad, šlapadlo).
Celkové náklady na pořízení strojů 

budou 206 386 Kč, nadační příspěvek ve 
výši 106 406 Kč, vlastní náklady města 
99 980 Kč. Prvky bude instalovat firma 
Colmex, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 
Praha 3.

Ing. Jana Satrapová
referent OMIRR

Z odboru sociálních věcí

to péče počítat. Proto jsou pěstouni řádně 
proškolováni a dle zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, mají s účinností od 
1. 1. 2013 všichni pěstouni povinnost se 
vzdělávat, tj. absolvovat během 12 ka-

lendářních měsíců 24 hodin vzdělává-

ní, dále udržovat, rozvíjet a prohlubovat 
sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími 
příbuznými a osobami dítěti blízkými, 
podporovat u dítěte pozitivní obraz rodi-
če a umožňovat kontakt dítěte s původní 
rodinou, pokud tedy z rozhodnutí soudu 
není stanoveno jinak. V souvislosti s vý-

konem této péče má pěstoun nárok na 
doprovázení, se kterým je spojena po-

vinnost každé dva měsíce umožnit pra-

covníkovi sociálního odboru nebo jiné 
příslušné organizace, se kterou pěstoun 
spolupracuje, osobní kontakt s ním a s dí-
tětem. Pěstoun má také za povinnost in-

formovat rodiče dítěte o jeho podstatných 
záležitostech. Pokud dojde k názorové 
kolizi mezi pěstounem a biologickým ro-

dičem v souvislosti se záležitostí, která se 
týká dítěte, pak rozhoduje soud.

Pěstounská péče na přechodnou dobu 
je z velké podstaty odlišným institutem 
náhradní rodinné péče od „klasické“ pěs-

tounské péče (viz výše). Jedná se o svě-

ření dítěte do péče zcela jasně dočasné. 
Dočasnost je stanovena lhůtou jednoho 
roku. Tato forma je volena zejména na 
dobu, po kterou nemůže rodič ze závaž-

ných důvodů dítě vychovávat (např. do-

časné zdravotní komplikace), na dobu, po 
jejímž uplynutí může matka dát souhlas 
k osvojení, nebo po kterou může rodič 
souhlas k osvojení dítěte odvolat, nebo na 
dobu do nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvo-

jení není třeba. Zatím nejvyužívanější 
zajištění péče o dítě tímto způsobem je 
situace, kdy se matka rozhodne předat 
dítě do osvojení. Pěstounská péče na pře-

chodnou dobu tedy nahrazuje péči o no-

vorozené dítě v dětských centrech (dříve 
nazývaných kojeneckých ústavech), kdy 
se dítě předává ihned z porodnice do péče 
pěstounů na přechodnou dobu. Za výkon 
pěstounské péče na přechodnou dobu 
bere pěstoun plat, neboť je to služba státu, 
při které musí být k dispozici prakticky 
24 hodin denně, neboť nikdy neví, kdy 
bude třeba zajistit péči o další dítě.

Při osvojení dítěte se předpokládá, že 
žadatelé o zprostředkování této náhradní 
péče se stanou zákonnými zástupci dítěte, 
tj. rodiči dítěte. S tím je spojen také zápis 
do matriky a rodného listu dítěte. Dojde 
tedy k založení takového právního vztahu, 
jako je mezi rodiči a dětmi. O osvojení se 
rozhoduje za předpokladu, že k takovému 
úkonu dají původní rodiče dítěte, dítě nebo 
oprávněná osoba za rodiče či dítě, souhlas. 
Souhlas s osvojením dává rodič vždy pou-

ze před soudem (nově od 1. 1. 2014). Mat-
ka může dát souhlas k osvojení nejdříve 
šest týdnů po narození dítěte. Otec může 
tento souhlas dát nejdříve po narození 
dítěte. Pokud u dítěte není určeno otcov-

ství (matka je rozvedená nebo svobodná) 
a žádný muž se nedomáhá u dítěte určení 
otcovství, pak dochází nejčastěji k takové 
situaci, že matka po porodu zanechá dítě 
v porodnici, kde oznámí, že se rozhodla 
přenechat dítě do osvojení. V takovém 
případě je pro dítě a zachování jeho právní 
jistoty nejvhodnější, když matka spolupra-

cuje s pracovnicí sociálního odboru, která 
ji celým procesem provede a následně ji 
doprovodí i k soudu, kde předem domluví, 
za jakým účelem se s matkou dítěte dosta-

ví. Tento souhlas lze odvolat do tří měsíců 
ode dne, kdy byl dán. Občanský zákoník 
pak uvádí specifické případy, ve kterých 
lze souhlas k osvojení odvolat i po uplynu-

tí tří měsíců. Pokud však matka nebo oba 
rodiče nespolupracují, či se je nepodaří po 
odložení dítěte vyhledat, rozhoduje o tom, 
zda je třeba souhlasu s osvojením dítěte, 
vždy a pouze jenom soud. Jedná se však 

Náhradní rodinná péče (2. část) – 
formy péče
Pěstounská péče – tento institut ná-

hradní rodinné péče je chápán jako do-

časná, ale dlouhodobější forma péče, kdy 
se předpokládá kontakt původní rodiny 
s dítětem, byť často velmi sporadic-

ký. Kontakt nemusí představovat pouze 
osobní setkávání rodiče či jiného příbuz-

ného s dítětem, ale i telefonickou či pí-
semnou formu komunikace. Pěstouni by 
měli být řádně na tuto svoji nelehkou úlo-

hu připraveni, neboť lze předpokládat, že 
časem se obnoví mezi dítětem a původní 
rodinou takové vztahy, že návrat dítěte 
zpět k původní rodině bude žádoucí a je 
třeba s ním po celou dobu výkonu takové-
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▶

Z odboru správního, školství a živnostenského

Občanské průkazy – upozornění 
občanům
V současné době se na přepážkovém 

pracovišti občanských průkazů tvoří 
dlouhé fronty čekajících žadatelů o vý-

měnu dokladů. Tato skupina je jednou 
z nejpočetnějších „desetiletých vln“. 
Náš úřad je vybaven jedním speciali-
zovaným pracovištěm pro vyřizování 
občanských průkazů, druhé pracoviště 
slouží občanům vyřizujícím cestovní 
doklady. Technická vybavenost pra-

coviště cestovních dokladů umožňuje 
i odbavování žadatelů o občanský prů-

kaz. 
Pokud není pracoviště cestovních 

dokladů zaneprázdněno vlastními kli-
enty, vypomáhá přepážce občanských 
průkazů, abychom co nejvíce zkrátili 
čekací dobu klientů. Víc pro naše ob-

čany bohužel nemůžeme udělat, ostat-
ní záleží na nich. Kultura osobního 
projevu, tolerance, slušnosti… je vizit-
kou každého z nás.

Tvrzení „Já si jdu JEN PŘEVZÍT“ 
a dožadování se vstupu před ostatní-
mi přednostně je MYLNÉ. Občanský 
průkaz při převzetí vyžaduje elektro-

nickou identifikaci žadatele. 
V praxi to znamená, že žadatel při 

převzetí občanského průkazu zadává 
bezpečnostní osobní kód a svým pod-

pisem potvrzuje převzetí. Bezpečnost-
ní osobní kód je kombinací nejméně 4 
a maximálně 10 číslic (obdoba PINu 
u platebních karet). Bez zadání bez-

pečnostního osobního kódu NELZE 
občanský průkaz předat. Některým 
občanům, zejména starším a nemoc-

ným spoluobčanům, je potřeba po-

skytnout čas a klid na provedení této 
operace a následné vyčkání, až systém 
úkon potvrdí.

Občanský průkaz musí každý žada-

tel převzít osobně, úkon nelze provést 
v zastoupení ani na ověřenou plnou 
moc. V souvislosti s výše uvedeným 
upozorňujeme i na skutečnost, že ob-

čanský průkaz je veřejnou listinou 
a nesmí docházet k neopodstatněné-

mu zkracování jeho platnosti. Běžnou 
lhůtou pro podání žádosti o výměnu 
občanského průkazu je jeden měsíc 
před vypršením platnosti stávajícího 
dokladu.

Úřední doba pro veřejnost je pon-

dělí a středa 8.00 až 17.00 hod., v pá-

tek 8.00 až 15.00 hod., přičemž po-

lední pauza je od 11.30 do 12.15 hod. 
Ostatní dny, úterý a čtvrtek, slouží ke 
zpracování žádostí, vyřizování potřeb 
dlouhodobě nemocných (hospitalizo-

vaných) a vězněných osob, k provádění 
místních šetření, absolvování školení 
a kurzů, apod. 

Bez předchozí telefonické dohody 
a závažného důvodu tak nelze žadate-

lům mimo úřední dny vyhovět.
Pro hůře pohybující se občany je na 

pokladně u hlavního vchodu do budo-

vy k dispozici invalidní vozík. Bezba-

riérovým vstupem a následně výtahem 
je přepážkové pracoviště pohodlně 
přístupné všem občanům. Děkujeme 
za pochopení.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

často o zdlouhavý proces a je nutné si uvě-

domit, že dítěti čas běží zcela jinak, rych-

leji, než nám dospělým, proto je v jeho 
nejlepším zájmu postavit se k nelehké 
volbě svěřit dítě do osvojení zodpovědně 
a alespoň na nezbytně nutnou dobu se so-

ciálním pracovníkem spolupracovat.
Tento článek je pouze zevrubným shr-

nutím informací, které se týkají náhradní 
rodinné péče. Pokud vás zajímá některá 
z forem náhradní rodinné péče více, nebo 
dokonce přemýšlíte o jejím zprostřed-

kování, pak se na odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Světlá n. S. neváhejte 
obrátit.

Michaela Kotěrová, DiS., referent OSV

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Nová zelená úsporám 2015
Od 1. dubna byly spouštěny Minis-

terstvem životního prostředí a Státním 
fondem životního prostředí výzvy pro 
rodinné domy v celé ČR a pro praž-

ské bytové domy.  U rodinných domů 
si mohou žadatelé požádat o dotaci ve 
stovkách tisíc korun, pro ty bytové pů-

jde i o miliony.
Letos bude na energetické úspory 

rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 
milionů určeno pro majitele rodinných 
domů na celém území České republiky 

a 500 milionů pro majitele bytových 
domů v Praze.

Program prošel několika změnami 
s cílem usnadnit podmínky a rozšířit 
okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově 
možné získat příspěvek i na menší 
energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, 
s podmínkou snížení spotřeby energie 
min. o 20 %. Takové snížení předsta-

vuje např. výměna oken a dveří a dílčí 
zateplení.

Další významnou změnou je zjedno-

dušení výpočtu výše dotace prostřed-

nictvím zavedení takzvaných paušálů 
na metr čtvereční.

Nově je možné požádat o dotaci i na 
výměnu elektrického topení za tepelné 
čerpadlo.

Do programu byly nyní zahrnuty 
i rodinné domy nad 350 m2.

Žádosti bude Státní fond životní-
ho prostředí přijímat elektronicky od 
15. května. Potřebné dokumenty ža-

datelé donesou osobně nebo zašlou na 
příslušné krajské pracoviště SFŽP do 
5 dnů od podání elektronické žádosti. 
Oproti minulým výzvám ubyde povin-

ných dokumentů při podání žádosti, 
protože některé z nich budou vyžado-

vány až v okamžiku doložení realiza-

ce opatření, tedy až na konci celého 
procesu. Rychlejší bude i administrace 
žádostí. 

Kompletní podmínky najdou žadate-

lé od 1. dubna 2015 na stránkách pro-

gramu http://www.novazelenauspo-

ram.cz/. Žádosti budou moci žadatelé 
podávat elektronicky od 15. května do 
31. října do 12:00 hod. tamtéž.

Příjem žádostí skončí 31. října 2015, 
pokud nebudou vymezené prostředky 
vyčerpány dříve.

Další výzvy k předkládání žádostí 
v rámci podprogramu rodinné domy 
budou pokračovat každý rok až do 
roku 2021. Výzvy pro bytové domy 
budou vyhlašovány každoročně až 
do roku 2019. Pro budovy veřejného 
sektoru se předpokládá opakované vy-

hlašování výzev od roku 2019 do roku 
2021.

Pro naše území je příslušný Stát-
ní fond Životního prostředí ČR v Ji-
hlavě, Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava,  
tel. 567 213 855.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP
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Z odboru životního prostředí

Řeka a příroda ve Světlé jsou 
uklizené
Po velikonočních svátcích na Vyso-

čině odstartoval šestý ročník úklidové 
akce Čistá řeka Sázava. Tak jako každý 
rok se v našem městě této akce zúčastni-
li žáci devátých tříd z obou světelských 
základních škol, členové místního odbo-

ru Klubu českých turistů a členové ry-

bářského svazu, kteří aktivně pomáhali 
žákům s odnosem nasbíraných odpadů 
do Mariadolu. Každý účastník akce 
dostal rukavice, pytle na odpad, malé 
občerstvení a šátek s logem akce. Cí-
lem bylo vysbírat odpadky z okolí řeky 
v úseku Světlá nad Sázavou – Smrčná. 
Přestože se rok od roku množství od-

padků u Sázavy snižuje, bylo zde na-

lezeno a sesbíráno velké množství ige-

litových sáčků, plastových lahví, obalů 
od pochutin atp. Mezi nejzajímavějšími 
nalezenými předměty, které do řeky ne-

patří, byly pneumatiky, boty a dokonce 
nafouknuté lehátko.

Do sedmého ročníku akce Čistá Vy-

sočina pořádané pod záštitou Kraje Vy-

sočina se zapojili rovněž žáci obou svě-

telských škol, studenti Akademie, VOŠ 
a Gymnázia ve Světlé n. S. a občané 
místních částí Benetice, Lipnička a Jo-

sefodol, kteří zajistili úklid v okolí ko-

munikací a na veřejných prostranstvích. 

Odpadků byly zbaveny příkopy podél 
komunikací, okolí lesů, parku, hřiště, 
břehy potoků atd.

Odvoz pytlů s odpadem zajistila Kraj-
ská správa a údržba silnic Vysočina 
a TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

Všem účastníkům obou úklidových 
akcí děkujeme za odvedenou práci. Ka-

ždoroční čištění řeky a přírody na Vyso-

čině pomáhá nejenom zkrášlit prostředí, 
v němž všichni rádi žijeme, ale bude 
snad i motivací pro ostatní k lepšímu 
chování v přírodě.

Jitka Gögeová, DiS., referent OŽP
Foto: Ing. Jan Borek

jsme byli požádáni o součinnost exeku-

torem. Provedli jsme odchyt jednoho psa, 
který byl k 31. 3. v odchytovém zařízení. 
Zájemci o psy si mohou zvířata po do-

mluvě s městskou policií v odchytovém 
zařízení prohlédnout a případně si no-

vého pejska zadarmo převzít. Jejich ak-

tuální fotografie jsou umístěny na http://

Z činnosti městské policie

Městská policie v březnu 2015 řešila 
celkem 89 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
82 přestupků, 7 bylo oznámeno správ-

ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 6 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů, ve dvou případech 
jsme spolupracovali se soudy, jednou 

www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/
ds-1032.

Dne 3. března si dva žáci základní 
školy krátili chvíle volna před vyučová-

ním tím, že kouřili ve vlakové zastávce. 
Strážník vše zadokumentoval a osobu, 
která cigarety těmto dětem prodala, vy-

řešil blokovou pokutou.
Dne 4. března ve večerních hodinách 

v prostoru tržnice strážníci kontrolovali 
dva středoškoláky, kteří u sebe měli dvě 
ubalené cigarety a sáček s usušenými 
částmi marihuany. Vše bylo zadoku-

mentováno a předáno Policii ČR.
Dne 7. března ve večerních hodinách 

strážníci kontrolovali dva muže na ná-

městí Trčků z Lípy. Ti konzumovali 
alkohol v místech, kde je to zakázáno 
tzv. alkoholovou vyhláškou. Vše bylo na 
místě vyřešeno blokovou pokutou.

Dne 10. března v 11:30 hod. bylo při-
jato tel. oznámení o muži, který leží na 
chodníku v ulici Horní. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že pil více, než měl. Po chvíli si 
ho přebírala šťastná manželka. Strážní-
kům neuniklo, že ženě ukápla slza štěstí 
a nabídli dvě balení kapesníčků. Dále 
přidali vlídné slovo, to se ale evidentně 
minulo účinkem, navíc začali docházet 
kapesníčky. Proto byla zvolena osvědče-

ná taktika loučení a ústupu.
Dne 24. března strážníci díky poznat-

ku, který získali od Policie ČR, předved-

li muže, který u sebe měl věci získané 
trestnou činností. Vše bylo předáno Po-

licii ČR.
Dne 25. března strážníci přijali v do-

poledních hodinách tel. oznámení o pro-

bíhajícím podomním prodeji v ulici Na 
Bradle. Po příjezdu na místo bylo vše za-

dokumentováno a následně postoupeno 
OSŠaŽ MěÚ Světlá n. S.

Dne 26. března v 11:25 hod. strážníci 
přijali tel. oznámení o muži, který leží 
v kolejišti u viaduktu. Po příjezdu na 
místo muže odvedli mimo kolejiště. No, 
odvedli, ono to vypadalo jako v taneč-

ních, jen s tím rozdílem, že tady chvíle-

mi nešlo poznat, kdo koho vede. Ten pán 
nadýchal 4 promile alkoholu. Na místo 
byla zavolána RZS, která ho následně 
převezla do nemocnice v Havlíčkově 
Brodě. Ještě dlouho nám znělo v uších, 
jak nám pán „děkuje“.

V březnu jsme provedli deset měření 
rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák
velitel městské policie
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Lánecká ul., dům čp. 150
První zmínka o domě pochází z roku 

1817, prvním známým majitelem je po 
roce 1838 Václav Mucha. V roce 1882 
je jako majitelka nemovitosti uvedena 
Františka Marková, od roku 1886 Alois 
a Antonie Hradeckých a v roce 1900 
Růžena Kotinková, rozená Růžičková.

Dne 6. srpna 1903 píše stavebnímu 
úřadu Václav Kotting (takto „němec-

ky“ se skutečně podepsal): „V úctě po-
depsaný hodlá na místě starého, právě 
zbouraného domu čp. 150 ve Světlé 
n/S postaviti nový dům jednopatrový 
podle plánů dvojmo přiložených. Žádá 
co nejzdvořileji za komissionelní ohle-
dání a za udělení politického povolení 
ku stavbě.“ Komise se sešla hned dru-

hého dne (!) a z 8. srpna již je proto-

kol o povolení stavby s tím, že „tuto 
stavbu dle předloženého zde úředně 
stvrzeného nástinu, který se Vám zá-

Z odboru dopravy

Z důvodu častých dotazu na registr 
vozidel se opět vracím k tématu regis-

trace vozidel. V minulém článku jsem 
se jen částečně dotkl témat polopřevody 
a vozidla v depozitu. Proto bych se chtěl 
v tomto článku zaměřit právě na tato dvě 
témata, která jsou vlastníkům vozidel 
pořád zčásti nejasná. Na ORP Světlá nad 
Sázavou je provozováno 16 561 vozidel. 
V polopřevodu je 1 244 vozidel. Vyřazeno 
z provozu po staru „depozit“ je 987 vo-

zidel. Hlavně pro majitele těchto vozidel 
jsou pak určeny následující věty.

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení 
auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Cen-

trálním registru vozidel pouze odhláše-

no předchozím provozovatelem, musíte 
podat na úřad do 30. června 2015 žádost 
o zápis vlastníka a provozovatele do re-

gistru silničních vozidel. Pokud žádost 

nepodáte, vozidlo administrativně zanik-

ne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá:
• občanský průkaz či jiný doklad to-

tožnosti;
• doklady k vozidlu (technický průkaz 

+ osvědčení o registraci vozidla);
• doklad o pojištění vozidla (tzv. zele-

ná karta);
• protokol o evidenční kontrole silnič-

ního vozidla;
• doklad o platné technické prohlídce;
• plná moc s ověřeným podpisem, po-

kud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení vyřazeného vozidla 
do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočas-

ně vyřazeno z provozu před 30. červnem 
2013 (je v depozitu), musíte přijít do kon-

ce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo 

je a jaký je účel jeho využití. Pokud ter-
mín nestihnete, vozidlo administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozděj-
ších případech dočasného vyřazení (po 
polovině roku 2013) máte rovněž povin-

nost nahlásit údaje o vozidlu, avšak ne-

hrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 
finanční sankce.

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím 
provozovatelem a zároveň dočasně vy-

řazené z provozu, musíte podat na úřad 
žádost v kratší z obou lhůt – do 30. červ-

na 2015. Rozhodující je skutečnost, že 
úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

Ministerstvo dopravy spustilo od 
13. 4. 2015 nový web: dokonceteregistraci.
cz, který Vás na základě čísla Osvědčení 
o registraci vozidla uvědomí o statusu va-

šeho vozidla. V současné době je ve statu-

su polopřevod 700 000 vozidel.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

roveň vrací, vyvésti, všech podmínek 
a nařízení v uvedeném protokollu ob-
sažených dbáti při stavbě veškerých 
dalších předpisů řádu stavebního od 
8. ledna 1889 č. 5 z. z. bedlivě šetři-
ti a dokončení stavby zde oznámiti 
povinen jste.“ Se stavbou bylo zapo-

čato 20. srpna 1903, ukončena byla 
24. července 1904 a povolení k obývá-

ní uděleno 31. července.

Podle voličského seznamu z června 
1921 v domě bydleli krejčí Václav Ko-

tink (*1874), jeho choť Růžena (*1874), 
malíř pokojů Vojtěch Kohout (*1895), 
malíř pokojů František Pech (*1880), 
jeho choť Anna (*1885) a dělník Fran-

tišek Vobořil (*1886).
V srpnu 1935 podal Václav Kotink 

žádost o povolení „zřízení výkladce 
v průčelní zdi uliční“, povolení bylo 
vydáno 10. září 1935.

Od roku 1935 byli majiteli domu Ja-

roslav a Věra Šrámkovi. V roce 1941 
zakoupil Jaroslav Šrámek od souse-

da Ferdinanda Drahozala část dvor-
ku a požádal o povolení probourat ve 
svém domě dveře na dvorek, provést 
jeho oplocení, zřídit vjezdová vrátka, 
odvést kanálkem splaškové vody do 
městské kanalizace a zřídit na dvorku 
studnu. V odpovědi ze dne 8. října 1941 
starosta Josef Radil mimo jiné píše, že Obchod Václava Kotinka
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„… v důsledku ust. zák. 166 nemůže 
býti zatím vydáno stavební povolení, 
dokud úřadem práce nebude povole-
na výjimka ze zákazu staveb. Městský 
jako stavební úřad tímto prohlašuje, 
že proti schválení stavby – zmíněných 
úprav – není ze stanoviska technické-
ho a podle stavebního řádu žádných 

námitek, bude-li povolena výjimka od 
zákazu nových staveb.“

K přestavbě a přístavbě domu do-

šlo až v období od 15. listopadu 1946 
do 20. srpna 1947. Oproti schváleným 
stavebním plánům „… byl zastavěn 
průjezd, aby bylo vyhověno sousedu 
p. Drahozalovi Ferd., čp. 60, který 
cestou soukromoprávní se domáhal 
závazku, aby při stavbě byla provede-

na plná sousední zeď. Tím bylo nutno 
provésti přestavění průjezdu a nad tím 
vzniklo rozšíření objektu,“ Stavbu pro-

vedl arch. Václav Miláček, stavitel ze 
Světlé n. S.

V přízemí domu byla prodejna texti-
lu, v patře bydleli majitelé domu Jaro-

slav a Věra Šrámkovi.

V roce 1987 se data o domě čp. 150 
ocitla ve formuláři se sáhodlouhým 
názvem Technicko-ekonomické hod-

nocení bytového fondu objektu navr-
ženého k demolici, neboť se měl stát 

– stejně jako dalších 42 objektů – obě-

tí Komplexní bytové výstavby Nové 
Město. Orientační výkupní cena byla 
vypočítána na 81 440 Kč, náklady na 
demolici a odvoz sutin na 51 600 Kč.

Demolice domů v této části Lánecké 
ulice se již neuskutečnila…

V roce 1991 došlo k rozdělení domu 
čp. 150 na dvě části a odbor výstavby 
MěÚ Světlá n. S. rozhodl o přidělení 
čísla popisného 150 části domu na st. 
p. 175/2, jehož majitelem se stal Zde-

něk Vošický, a čísla popisného 1005 
části domu na st. p. 175/1, jehož spolu-

vlastníky jsou Jaroslav Šrámek, Věra 
Miksová a Jana Dařílková.

V roce 1994 se novými vlastníky 
domu čp. 150 stali Josef a Jaroslava 

Havlovi a Jiří a Hana Janáčkovi, kteří 
ještě téhož roku podali žádost o sta-

vební povolení rekonstrukce domu pro 
komerční účely. Bylo vestavěno scho-

diště k propojení obou pater a k pří-
stavbě sociálního zařízení. V přízemí 
je prodejna obuvi KREDO, v patře za-

tím komerčně nevyužívaný prostor.

Text a foto: Jaroslav Vála

Dům čp. 150 kdysi…

 . . . a dnes

Plán zhotovený v roce 1903  
Janem Hradeckým

Plán zhotovený v roce 1935  
Josefem Radilem
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Projekt Green Life

Po velikonočních prázdninách do ZŠ 
Komenského opět zavítali na pravidel-
né jarní setkání Zuzana Koloušková 
a Milan Jeglík, aby nás informovali, 
co je nového v rezervaci Green Life na 
Sumatře. 

Povídali nám o dalším rozšíření re-

zervace nákupem nových pozemků, 
o nákupu a instalaci fotopastí a o práci 
dobrovolníků, kteří přijeli z ČR a po-

máhali chránit národní park v rámci 
Tygřích hlídek. Pak už následoval avi-
zovaný program na téma sopky. Jak 
a co děti zaujalo, napsaly samy v pří-
spěvcích.

Na závěr setkání byl naší škole pře-

dán Partnerský certifikát za podporu 
spolku Prales dětem a projektu Green 
Life na Sumatře v Indonésii. 

Děkujeme!
J. Nejedlá, ZŠ Komenského

Foto: H. Štercová

Sopka je hora nebo kopec, ale sop-

ka se liší od hory, protože vybuchuje. 
Některá sopka spí, ale také se probouzí 
a potom vybouchne.

K. Shestaková, 3. třída

Nejvíc mě zaujalo to, jak může být 
sopečná půda užitečná a jak se dosta-

nou semínka na sopku.
A. Cimrman, 4. a

Mám hrozně rád tenhle pořad, proto 
ho podporuju. Nechci, aby člověk úpl-
ně zdevastoval přírodu na Zemi. Jed-

nou bych moc rád přijel do jejich tábo-

ra na Sumatře a pomáhal.
Š. Prášek, 4. a

V Čechách
• před 120 lety 15. května 1895 byla 

v Praze zahájena Národopisná vý-

stava českoslovanská, kterou na-

vštívily dva miliony lidí;
• před 100 lety 9. května 1915 v bitvě 

u Arrasu ve Francii vykrvácela rota 
„Nazdar“ 2. pochodového pluku cizi-
necké legie, složená z českých dobro-

volníků. Z 250 jejích příslušníků 45 
padlo a 90 bylo zraněno; rota byla 
rozpuštěna a zbylí převeleni k růz-

ným francouzským útvarům;
• Před 70 lety 5. května 1945 vy-

puklo v Praze protiněmecké po-

vstání, které se rozšířilo do celých 
Čech. Do 12. května byly čes-

ké země osvobozeny; na porážce 
německých vojsk v Čechách se 
kromě Sovětské armády podílela 
vojska Rumunska, Polska, USA 
a I. československý armádní sbor.

Ve světě vědy a techniky
• před 430 lety v roce 1585 český 

renesanční učenec Tadeáš Hájek 
z Hájku vydal ve Frankfurtu po-

jednání o výrobě piva;
• před 220 lety v roce 1795 vyna-

lezl Francouz Nicolas Appert pro 

potřeby revoluční armády konzer-
vaci potravin tepelnou sterilizací.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 190 lety v roce 1825 byla na 

světelském náměstí kamenickým 
mistrem Schlesingrem postavena 
kašna; v tomto roce žilo ve Světlé 
1224 obyvatel ve 173 domech;

• před 70 lety 10. května 1945 
vstoupila do města první jednotka 
Sovětské armády nadšeně přivíta-

ná obyvatelstvem.

Josef Böhm

Stalo se

Absolventský večírek

Dne 20. března se v tanečním sále Spo-

lečenského domu uskutečnil osmý Ab-

solventský večírek devátých tříd ZŠ Ko-

menského. Všichni učitelé označují tento 
večírek za nejvíce klidný, ale přesto plný 
dobré zábavy. Na parketu to nerozjížděli 
jenom žáci, ale i všichni přítomní hosté. 
Zkrátka, večer se nadmíru vydařil.

K. Kukeňová, L. Franclová, 
ZŠ Komenského
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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.

Pondělí:	16:30	–	17:30	hod.
Předškolák - grafomotorická a logo-
pediská cvičení, poznávání tvarů, částí 
lidského těla…

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.

Výtvarná	dílna:
každé pondělí – šikovné ručičky, co mají 

rády barvičky (projekty s prsto-
vými, temperovými a voskovými 
barvami)

každá středa – tvoření na přání
každý pátek – kytička sem, kytička tam, 

kytička všude, kam se podívám 
(kytičky šité, háčkované, vystři-
hované, malované…)

Srdečně zveme všechny na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se koná v pátek 15. 5. 2015
od 8:30 h. do 11:30 h.

-

Přijďte se podívat, jak MC Rolnička funguje.
Těšíme se na Vás!

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Z domova pro seniory

Dne 16. března se uskutečnila již 
letošní třetí přednáška Univerzity slu-

nečního věku. Přednášející byla sleč-

na Magdaléna Halamová a hovořila 
o svém pobytu na Novém Zélandu. Stu-

denty přednáška zaujala a jistě se budou 
těšit na vyprávění z dalších jejích poby-

tů mimo ČR.

Ve středu 25. března nás opět na-

vštívili pejsci z canisterapeutického 
sdružení Kamarád. Psí terapeuti a naši 
obyvatelé se již dobře znají, takže se-

tkání proběhlo ke spokojenosti všech 
zúčastněných.

Dne 30. března se naši obyvate-

lé vypravili autobusem k zahradníku 
Starklovi do Čáslavi. Měli možnost 
zhlédnout jarní výstavu kytiček a na-

koupit si i pro svoji potřebu. K obyva-

telům Domova pro seniory se přidali 
i klienti Domu s pečovatelskou službou, 
takže účast byla veliká. I přes nepřízeň 
počasí si výlet všichni užili a vrátili se 
spokojení.

Dne 31. března proběhla další kavár-
nička. Obyvatelé si společně dali kávu 
a něco na zub a k tomu jim zahráli již 
tradičně pánové Černý a Somberg.

Ve čtvrtek 2. dubna jsme v našem 
modrém stánku prodávali výrobky 
obyvatel v rámci farmářských trhů. Po-

časí se sice moc nevyvedlo, ale děku-

jeme všem odvážným, kteří nás přišli 
podpořit i přes zimu a sníh.

Ve středu 8. dubna jsme podnikli vý-

let do Pohledě na Michalův statek. Opět 
nám počasí moc nepřálo, ale obyvatelé 
i náš pan průvodce byli velmi stateční 
a prohlédli si všechny budovy a zákou-

tí skanzenu. Většinu vybavení statku 
obyvatelé dříve vlastnili a s nástroji 
které zde byly vystavené, pracovali. 
Proto je velice potěšilo, že mohou opět 
vidět to, co jim kdysi bylo blízké. Panu 
Jindřichu Holubovi velice děkujeme za 
krásnou prohlídku.

Text: Monika Horáková
Foto: Martina Cimburková
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CESTA – výstava abstraktních obrazů

Jmenuji se Iva Malinová, je mi 26 let 
a pracuji jako projektant designér ve fir-
mě, která se zabývá vybavením obchodů. 
Malování abstraktních obrazů je mojí 
největší zálibou. Maluji od roku 2006. 
Během těch devíti let se nahromadilo 
množství obrazů a mám pocit, že bych se 
o ně měla podělit s okolím. Spousta lidí 
zná mé obrazy jen z webových stránek, 
ale naživo, fyzicky je to podle mého ná-

zoru úplně jiný zážitek. Uspořádat vlastní 
výstavu byl už několik let můj sen.

Obrazy

Jedná se o abstraktní umění inspiro-

vané přírodou, architekturou či životem. 
Inspirací je pro mě v podstatě vše kolem, 
občas mě v úplně nečekanou chvíli na-

padne vize obrazu a někdy naopak vez-

mu štětec a začnu malovat bez rozmyslu. 
Některý obraz celý namaluji za pár ho-

din, jiný maluji třeba i několik let a trvá 
dlouhý čas, než „dozraje“.

Používám akrylátové barvy, které 
aplikuji buď na sololit, nebo na plátna. 
Oba materiály mají své výhody i nevý-

hody. Upřednostňuji sololit, protože ná-

sledné zarámování dílo dokonale uzavře. 
Obrazy rámuji do originálních dřevě-

ných rámů, které si nechávám vyrobit 
na zakázku. Moje první obrazy jsou na-

malovány na starých prostěradlech, kte-

rá jsou natažena na rámečky vyrobené 
mým dědou.

Název výstavy představuje můj 
umělecký i osobní vývoj
K obrazům, které jsem namalova-

la, mám určitý vztah. Odráží se v nich 

pocity či zážitky, nebo okamžiky, kdy 
vznikaly. Je pro mne jednodušší darovat 
obraz dobrému příteli, než prodat cizímu 
člověku. 

Budu určitě ráda, když budu vědět, 
komu obraz prodávám. Zatím jsou jen 
dva, o kterých nevím, kde jsou.

Uskutečněné výstavy
Ještě nikdy jsem nevystavovala sa-

mostatně. Již pátým rokem se účastním 
tradiční výstavy výtvarníků neprofesio-

nálů Světelska, která se koná ve spole-

čenském sále.
Ing. arch. Iva Malinová
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Beletrie
Michel Faber
Kvítek karmínový a bílý
– Historická próza anglického spiso-

vatele bývá označována za „velký 
román devatenáctého století, na-
psaný ovšem ve století jednadvacá-
tém“, neboť zavádí čtenáře do vik-

toriánského Londýna, ale v příběhu 
prostitutky Sugar se nevyhýbá ani 
spodnímu proudu tehdejšího života, 
který v té době tak naturalisticky, 
až pornograficky zpodobněn být 
nemohl.

Blanka Hošková
Horko domácího krbu
– Martina prožila dětství v dětském 

domově, a když se jednoho dne 
setká se svým budoucím manže-

lem, spálí mosty, opustí zaměstnání 
a odejde s ním do nového domu v ji-
ném městě, aby s nadšením a plná 
lásky rozdmýchávala „teplo domá-

cího krbu.“ Až barvotisková idyla 
se však postupně změní v peklo.

Katherine Pancolová
Muchachas
– Hlavním tématem prvního dílu je 

domácí násilí, ale opět zde potká-

me i známé postavy. Nově vstu-

puje na scénu Stella, jejíž život je 
na hony vzdálen od života celebrit 
v žáru velkoměsta. Rozhodla se 
utéct od otce tyrana, který bije mat-
ku a jako vůdce místní mafie ovládá 
celé městečko. Osudy hlavních po-

KyTICe připravuje

21. června proběhne ve Světlé 
n. S. již čtrnáctý ročník tradičního 
Svátku hudby!

Hlavní myšlenkou Svátku hudby je 
podnítit nejen profesionální, ale i ama-

térské hudebníky a milovníky hudby, aby 
se setkali ve veřejném prostoru a promě-

nili na jeden den ulice ve spontánní ži-
vou hudební slavnost. Všichni účinkující 
vystupují bez nároku na honorář, vstup 
na celý program je zdarma.

Oddělení kultury kulturního zařízení 
KyTICe proto zve hudebníky Světelska, 
amatéry i profesionály, dospěláky i děti, 
soubory i jednotlivce, udělejme tedy i le-

tos v neděli 21. června na jeden den ze 
Světlé opět živé hudební město!

Jak se stát součástí tradiční hudební 
slavnosti pod širým nebem?
Stačí se přihlásit na mail: hrochova@

svetlans.cz. Následně dostanete infor-
mace, kdy a kde můžete vystoupit. Hlav-

ní scéna (s ozvučením v době od 9 do 

15 hod.) hudební oslavy bude od ranních 
hodin připravena na náměstí před radni-
cí, plánujeme ale také možnost vystou-

pení v parku a jiných veřejných prostran-

stvích. Zde je však třeba řídit se předpisy 
a vyhláškami města.

Tato kulturní akce musí být pořada-

telem nahlášena na příslušných místech, 
proto je potřeba, abyste nám o sobě dali 
vědět včas. Je to nejen v zájmu hladké-

ho průběhu programu, ale také proto, 
abychom vás mohli uvést na webových 
stránkách a na plakátech, případně vám 
poradili, jak se nejlépe k oslavám připo-

jit. Přihlásit se můžete do 21. května.

Pozvánka do městské 
knihovny
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stav se překvapivě spojí v nečekané  
pointě.

Michael Paterniti
Pravidla sýrárny
–  Píše se rok 1991 a adept spisovatel-

ského řemesla Michael není spo-

kojen se svým životem ani s bez-

prostředními vyhlídkami, právě 
dokončil školu, marně hledá uplat-
nění a o jeho povídky nikdo nestojí.

Kateřina Tučková
Fabrika
– Moravský Manchester, tak se ří-

kávalo Brnu v dobách jeho největ-
ší slávy. Látky ze zdejších texti-
lek zaplavovaly doslova celý svět 
a bouřlivý průmyslový rozmach 
v 19. století proměnil město v sebe-

vědomé a moderní centrum. Kniha 
Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví 
příběh pěti generací rodu Johanna 
Heinricha Offermanna, který do 
Brna přišel v roce 1776 jako chu-

dý vlnařský odborník. Zanedlouho 
však založil manufakturu a stal se 
jedním z nejvýznamnějších textil-
ních baronů.

Joakim Zander
Plavec
– Agent CIA pracující v hlubokém 

utajení se v elektrizujícím thrilleru 
žene přes půl světa zachránit svou 
dceru, kterou opustil jako dvoumě-

síční holčičku, a splétá přitom stá-

le napjatější pavučinu intrik a po-

chybností.

Naučná literatura
Růžena Lepšová
Výtvarné techniky 
a nápady po celý rok
– Kniha je rozdělena podle ročních 

období a nabízí desítky nápadů na 
ruční výrobu užitečných a okras-

ných předmětů.

Stanislav Knotek
Tomáš Baťa
– Kniha je vyjádřením úcty a záro-

veň i splátkou dluhu Tomáši Baťo-

vi juniorovi. I proto má dvě části. 
V první dvaatřicet osob rozličné-

ho postavení, profesí a věku nabízí 
dvaatřicet pohledů na tohoto mimo-

řádného člověka. Všichni se s ním 
osobně setkali a toto setkání v nich 
zanechalo hluboký dojem či zají-
mavou vzpomínku. Druhá část na-

bízí letmý pohled na jeho rozsáhlé 
podnikatelské dílo. Tomáš Baťa jr. 
byl nepochybně osobností světové-

ho významu.

Sbohem, zůstávám! 

Francouzská komedie autorky Isabe-

le Mergault měla premiéru loni v Pa-

říži a pražské Divadlo Kalich ji uvádí 
od dubna 2013. Stejně jako ve Francii, 
i v případě tuzemského uvedení jde 
o mimořádnou divadelní událost, ne-

boť tato hra svede poprvé dohromady 
na jedno jeviště tři skvělé komiky Ivu 
Janžurovou, Janu Paulovou a Pavla 
Zedníčka. Výjimečné herecké obsazení 
doplňují ještě Jaromír Dulava v alter-
naci s Antonínem Procházkou. Těšit se 
můžete na komedie o tom, jak šeredně 
se mýlíme v okamžicích, kdy si myslí-
me, že jsme neporazitelnými pány situ-

ace a svůj život svíráme pevně v rukou. 
Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo 
šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění 
každou chvíli.

Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, 
Pavel Zedníček, Jaromír Dulava / An-

tonín Procházka
Předprodej vstupenek od 14. května 

v TIC, 569 496 676, info@svetlans.cz

Adéla Hrochová
(zdroj: internet)

▶
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▶

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Již jenom pár dní zbývá do tradiční 
květinové sbírky Český den proti ra-
kovině. Letošní 19. ročník připadne 
na středu 13. května a proběhne jako 
každoročně na celém území Čech 
a Moravy. Tématickým zaměřením 
letošní sbírky je: nádorové onemocně-
ní reprodukčních orgánů (gynekolo-
gické nádory u žen a rakovina varlat 
u mužů).

V mezinárodních statistikách se po-

čtem nových onkologických onemoc-

nění, ale i výší každoročních úmrtí na 
nádory pohlavních ústrojí řadíme na 
přední místa v Evropě. Proto je potře-

ba na tuto závažnou skutečnost neustále 
upozorňovat. Ženy by měly využívat 
bezplatných preventivních vyšetření gy-

nekologem 1 x ročně, pro dívky ve věku 
13 až 14 let hradí zdravotní pojišťovny 
vakcinaci proti HPV. I u rakoviny varlat 
platí, že včasné odhalení je základním 
předpokladem úspěšné léčby. Muži by 
tento fakt neměli podceňovat a při ja-

kémkoli podezření navštívit lékaře.
Bližší informace získáte na www.lpr.

cz nebo www.denprotirakovině.cz.
V našem městě se Květinový den le-

tos uskuteční opět pod patronací kul-
turního zařízení KyTICe. 13. května 
budete moci potkávat dvojice studentek 
z místní Uměleckoprůmyslové akade-

mie a ženy z Českého svazu žen, které 
budou nabízet kytičky se stříbrnou stuž-

kou a letáčky. Až vás osloví nebo si je 

sami vyhledáte, vložte prosím do ozna-

čené pokladničky finanční příspěvek 
minimálně 20 Kč za jeden kvítek.

Přispívat můžete též na sbírko-

vý účet Českého dne proti rakovině 
(6500065/0300) nebo posílat dárcov-

ské SMS ve tvaru DMS KVET na čís-

lo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci – LPR – obdrží 
28,50 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onko-

logických pacientů, podporu onkologic-

ké výchovy, výzkum a vybavenost on-

kologických center.

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

Knihy pro děti a mládež
Arnošt Vít
Mlsná štika a jiné příběhy
– Autor převyprávěl známé i méně 

známé bajky a nakladatelství Mla-

dá fronta oslovilo děti ze všech kou-

tů republiky, aby si libovolnou baj-
ku vybraly, přečetly a poslaly mu 
k ní ilustraci. Došly stovky obráz-

ků a nakladatelství vybralo ty, kte-

ré nakonec skončily v téhle úžasné 

knize. Dokazují, že mezi dětmi vy-

růstají skvělí ilustrátoři.

Archie Kimpton
Šmodrcha
– Honzík Bačkora je docela obyčej-

ný kluk z jednoho docela obyčejné-

ho městečka. Když ovšem jednoho 
obyčejného dne na toulkách po oko-

lí náhodou natrefí na příšerně po-

motaného, zpřeházeného, mrzout-

ského, vypaseného a na sušenkách 
závislého MLUVÍCÍHO kocoura, 
jeho život se rázem úplně změní! 
Chtěl by si nového zvířecího kama-

ráda nechat, ale jeho čistotou po-

sedlá matka, otravná sestra a bláz-

nivý starý plukovník na to mají jiný 
názor. Dokáže Honzík svého chlu-

patého parťáka ochránit?

Eva Kodýmová

Generálním partnerem letošního roč-

níku sbírky zůstává stejně jako loni Čes-

ká pošta, proto se budou pokladní vaky 
odevzdávat na jejích vybraných poboč-

kách (též ve Světlé n. S.)
V minulém roce bylo nabídnuto ve 

Světlé 1 432 květů a na konto sbírky jsme 
přispěli částkou 34 522 Kč. V celé re-

publice se podařilo získat 14 621 700 Kč.

Připojte se i vy k těm, kteří letos napl-
ní motto sbírky: Každá koupená kytička 
je naděje navíc. Neváhej a pomoz!

Eva Kodýmová
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mek hostit kamenosochařské sympozium 
Barokní svět(lá), při kterém budou moci 
návštěvníci vidět na zámeckém nádvoří 
pracovat mladé sochaře ze škol z celé re-

publiky. Novinkou v programu světelské-

ho zámku mají být Trčkovské dny, které 

se uskuteční 11. a 12. července. Návštěv-

níci si budou moci vyzkoušet stará dobová 
řemesla a pobavit se při lidové veselici na 
nádvoří zámku. Součástí bohatého pro-

gramu bude průvod rodiny Trčků v histo-

rických kostýmech, který půjde od radni-
ce do zámku. O dalších akcích na zámku 
vás budeme průběžně informovat.

Text: Jiří Víšek
Foto: Jaroslav Vála

Z naší farnosti

riérem našeho kostela i širší veřejnost, 
která se aktivně nezapojuje do života 
farnosti.

V pátek 29. května se nejprve budou 
od 17 hod. prezentovat žáci ZUŠ ze 
Světlé n. S.

Od 20 hod. se budete mít možnost 
zaposlouchat do tónů opravených var-
han, které rozezvučí Ondřej Hromádko 
z Pardubic. 

Všichni jste srdečně zváni.

Noc kostelů
Farnost Světlá nad Sázavou (ve spo-

lupráci s kulturním zařízením KyTI-
Ce) si Vás dovoluje pozvat na kulturní 
program, který jsme pro vás připravili 
v rámci již tradiční Noci kostelů, kdy 
se otevřou brány kostelů a modliteben. 
Chrámy se veřejnosti představí jako 
kulturní památky, kterými bezesporu 
jsou. Účelem akce je seznámit s inte-

Zámek se připravuje na novou sezonu

V části empírového a části renesančního 
křídla světelského zámku zatím probíhají 
stavební práce, ale vše musí být hotovo 
do začátku letní turistické sezony, neboť 
v pátek 5. června má být otevřen nový 
prohlídkový okruh, který vzniká ve spo-

lupráci s Uměleckoprůmyslovým museem 
Praha, Národním muzeem Praha a Muze-

em Vysočiny Třebíč. Návštěvníci nejprve 
uvidí zajímavou expozici historických ho-

din z období baroka po konec 19. století. 
Vždyť měřením času se člověk zabývá od 
pradávna. Další expozice nabídne návštěv-

níkům historické zbraně z období od rané 
renesance opět do konce 19. století a jak se 
svěřila majitelka zámku Helena Degerme, 
překvapením by měla být výstava barok-

ních obrazů a polychromovaných soch 
zapůjčených Muzeem Vysočiny Třebíč. 
V jiném zámeckém křídle vznikají nové 
apartmány. Jeden z nich bude koncipován 

jako svatební a měl by být k dispozici no-

vomanželům pro jejich první svatební noc.
I letos je pro veřejnost připravena Ex-

pozice historického evropského skla a oba 
dětské okruhy. V sobotu 16. května bude 
opět otevřena zámecká kavárna Ladurée, 
prozatím s víkendovým provozem a od 
června již bude otevřena od úterý do ne-

děle vždy od 10 do 17 hodin. Tak jako 
v minulé sezoně i letos připravuje Zámek 
Světlá nad Sázavou zajímavé akce pro děti 
a dospělé. 21. a 22. května se na zámku 
uskuteční významná akce pro široký 
okruh cestovních kanceláří, jejímž cílem 
bude představení zámku a jeho okolí pro 
zvýšení turistického ruchu v našem regio-

nu. 30. května uspořádají majitelé zámku 
tradiční Den dětí, ale již v jiném formátu, 
než tomu bylo v loňském roce. Program 
bude bohatší a vstupné dobrovolné. V týd-

nu od 15. do 19. června bude světelský zá-

Řemeslníci finišují
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Byli jsme v Leškovicích

26. března se konal u památníku blíz-

ko Leškovic pietní akt k poctě padlých 
partyzánů, od jejichž smrti uplynulo 70 
let právě v týž den. V boji s mnohoná-

sobnou přesilou německých fašistů padli 
zde příslušníci štábu partyzánské brigá-

dy Mistr Jan Hus: velitel major Alexandr 
Fomin, náčelník štábu nadporučík Ivan 
Perchunov, kapitánka zdravotní služby 
Lydie Smyková, radisté seržanti Marja 
Poljakovová a Alexandr Čepurov a češ-

tí partyzáni Josef Coufal a Jan Janáček. 
Svůj poslední boj svedli na okraji lesa 

„Na dlouhé“, kde odpočívali po celonoč-

ním namáhavém pochodu z přechodné 
základny ve Vickovicích na Ledečsku. 
Jejich cílem byly Žďárské vrchy, kde 
se měli spojit s další odloučenou skupi-
nou. Během odpočinku vysílali radisté 

zprávu do štábu 4. Ukrajinského frontu 
a Němci zjistili radiolokátorem jejich 
polohu. V obklíčení pak partyzáni pod-

lehli v nočním boji k ránu 27. března 
1945 téměř čtyřicetinásobné přesile.

K shromáždění více než tří set účast-
níků promluvili místopředseda parla-

mentu a předseda Komunistické strany 
Čech a Moravy Vojtěch Filip, zástupce 
velvyslanectví Ruské federace plukov-

ník Oleg Smirnov a vedoucí funkcionáři 
Svazu bojovníků za svobodu. Byl příto-

men také hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek. Akt se konal s vojenskými 
poctami za účasti armádní delegace.

Ve všech projevech byla obsažena 
stejná idea: nikdy více válka, spojme 
své síly na obranu míru. V tak velkém 
soustředění účastníků aktu byli jistě 
lidé různého politického přesvědče-

ní. Vůle na obranu míru jim byla všem 
společná. V současné neklidné mezi-
národní situaci, kdy se naznačuje mož-

nost válečných střetů a kdy na Ukrajině, 
v Pobaltí i v jiných zemích znovu oží-
vají zárodky fašismu, je vůle po zacho-

vání míru nutnou potřebou. Věřme, že 

Nominace světelského zámku

Záchrana zámku ve Světlé nad Sá-
zavou byla nominována za Kraj Vyso-
čina na Cenu NPÚ Patrimonium pro 
futuro. Druhým uchazečem o oceně-
ní je archeologický odkryv základů 
rotundy v Tasově a významný nález 
suterénní šlechtické pohřební kaple 
s ostatky v průběhu archeologických 
prací.

V prostorách zámku ve Světlé nad 
Sázavou, v němž se snoubí prvky rene-

sance, baroka, empíru a novorenesance, 
byla od roku 1949 do roku 2011 umís-

těna střední zemědělská škola. Stav zá-

meckého komplexu byl trvale poškozen 
novodobými dispozičními úpravami 
a negativními zásahy do původních kon-

strukcí a interiérů. V roce 2013 zámek 
změnil majitele, který okamžitě začal 
s opravami a rehabilitací zámku, jejichž 
cílem bylo navrátit budově původní 
vzhled a nově ji využívat jako kulturní 
prostor se zámeckými okruhy. Odborná 
komise územního odborného pracoviště 
NPÚ v Telči tento záslužný čin majitelů 
zámku ocenila a nominovala jej v kate-

gorii záchrana památky na Cenu NPÚ 
Patrimonium pro futuro.

Cenu Národního památkového ústavu 
Patrimonium pro futuro s podtitulem 
Společenské ocenění příkladů dobré pra-

xe vyhlašuje Národní památkový ústav 
letos druhým rokem. Smyslem ceny je 
upozornit na pozitivní příklady a pří-
běhy v oblasti památkové péče, ukázat, 
co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to 
zasloužili. 

Komise odborníků, která z řady akcí 
dokončených v roce 2014 v Kraji Vyso-

čina vybrala dvě nejzajímavější a jako 
vítěze krajského kola je nominovala do 
celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na 
územním odborném pracovišti v Telči 
koncem března t. r. Komise na každém 
ze čtrnácti územních odborných pra-

covišť NPÚ vyberou do konce dubna 
krajské vítěze a nominují je na celostátní 
ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obno-

va památky, restaurování; objev, nález 
roku; prezentace hodnot; záchrana pa-

mátky).

Celostátní hodnocení bude probíhat 
v několika fázích, s výsledky hodnoce-

ní se veřejnost seznámí v září letošního 
roku.

Své favority však letos může podpořit 
i veřejnost; v letních měsících budou lidé 
moci hlasovat ve veřejné anketě. Na zá-

kladě výsledků hlasování bude při slav-

nostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ 
Patrimonium pro futuro udělena i cena 
veřejnosti.

(redakčně kráceno)
Ilona Ampapová
 NPÚ ÚOP Telč

www.svazzen.hostuju.cz
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většina našich občanů dokáže případné 
válečné provokace rázně a jednotně od-

mítnout.
Naše poděkování patří všem, kteří se 

pietního aktu v Leškovicích zúčastni-
li a také brigádníkům za vzorný úklid 
prostranství u památníku, kde se akt 
konal.

Organizátory a pořadateli byly OV 
KSČM a Svaz bojovníků za svobodu 
Havlíčkův Brod. Světelští občané byli 
zastoupeni v důstojném počtu.

ZO KSČM Světlá n. S.
Foto: Milan Bičík

Jaroslave Holíku – poslední smutné ahoj!

Ano, je to neoddiskutovatelný fakt – 
Jarda Holík již není mezi námi. Že 
odešla velká hokejová legenda hráč-

ská i trenérská, bojovník, dříč na ledě 
i mimo něj, bouřlivák, člověk s buldočí 
vůlí, rejpal i kritik, to vše jsme slyšeli 
i četli ve všech médiích.

Ale ono tady bylo ještě něco jiného, 
o čemž se mnoho nepíše. Byla to úžas-

ná přilnavost k našemu regionu, k naše-

mu městu i lidem v něm. Proto dal vale 
velkému městu Jihlavě, kde prožil větší 
část svého života. S manželkou Marií 
nejdříve jezdili na rodinnou chatu do 
Dobré n. S. a potom po koupi nemo-

vitosti, kterou původně vlastnil malíř 
F. A. Jelínek, se zamilovali do tohoto 
místa v Kochánově a byli zde nesmírně 
šťastní. Jarda si zvolil naše město i jako 
své trvalé bydliště a pokud nemusel, ne-

opouštěl jej. Všichni víme, že on nebyl 
žádný sociální případ, ale přesto to byl 
člověk, který ve svém srdíčku měl silné 
sociální cítění. I proto na jedno volební 
období kývl sociální demokracii jako 
nestraník na nabídku kandidatury do 
městského zastupitelstva.

Kochánov za pomoci rodiny, ale přes-

to nejraději sám, neustále zveleboval. 

Dřel tam, jak se říká „do úmoru“, ale 
nesmírně jej to bavilo. Trávníky musely 
být anglického stylu, sedmikráska tam 

místo neměla. Sekal trávu, čistil okapy, 
udržoval bazén, stále dělal dřevo i plno 
dalších prací. Zkrátka a dobře, vše mu-

selo být podle jeho představ.
Po mnoho let máme svoji partu, dnes 

už dědků, a pravidelně se scházíme 
v hospůdce, neboť jak říkáme – i muži 
mají své dny. Pro nás je to pondělí, stře-

da a pátek. Samozřejmě, pivo máme 
rádi (s výjimkou právě Jardy), ale tato 
podvečerní posezení dávají příležitost 
si pokecat o sportu i jiných záležitos-

tech, pohádat se, řešit věci neřešitelné 
a místy tlachat úplné nesmysly. A zde 

byl Jarda ve svém živlu a přímo jsme 
viděli, jak se tím baví. On nedělal rozdí-
ly mezi lidmi, měl rád všechny a zcela 
zřetelně jsme viděli, že i oni mají rádi 
Jardu. S patřičnou vervou si příležitost-
ně při těchto „zasedáních“ zahráli chla-

pi karty, speciálně mariáš. A to byl páně 
Holíkův koncert. Nejen karetní, ale 
i slovní, samozřejmě nepublikovatelný.

Jenomže nemoc si čím dál častěji vy-

bírala svoji daň. Výjezdy z Kochánova 
byly méně časté, naposledy jsme se 
sešli posledního ledna na oslavě naro-

zenin jednoho našeho parťáka. Přímo 
jsme viděli, jak pookřál a jak mu mezi 
námi bylo dobře.

No a co závěrem tohoto skromného 
nekrologu? Určitě to nejpodstatněj-
ší, a to, že miloval celou svoji rodinu 
a nesmírně si vážil své ženy Marušky, 
která do slova a do písmene s ním pro-

žila dobré i zlé. Ona mu vždy a hlavně 
poslední roky byla tou největší oporou 
i ošetřovatelkou. A za to všechno si jí 
váží a děkuje i ta naše parta dědků.

Milý Jardo, poslední kolektivní smut-
né ahoj a čest Tvé památce.

Jaroslav Jenčík
emeritní starosta města

WoodSlack Festival

Blíží se letní období a s ním i spousta 
venkovních aktivit. Po delší době pláno-

vání a organizace jsme rádi, že Vás mů-

žeme pozvat na jednu takovou nevšední 
venkovní aktivitu. Zveme Vás na první 
ročník WoodSlack Festivalu 2015. Fes-

tival bude probíhat v našem malebném 
zámeckém parku celý květnový víkend 
od 29. do 31. května. Sportovní festival 
je zaměřen na slackline. 

Slackline, ve zkrácené podobě slack, 
je de facto novodobá forma provazo-

chodectví, kdy na rozdíl od klasického 
provazochodectví nevyrovnáváte balanc 
tyčí, ale vlastním tělem. Lano/popruh 
při slackline není napnuté na pevno, 
ale jeho charakteristickou vlastností je 
pružnost, která umožňuje např. skákání 
triků. Slack, tak jak ho známe nyní (po-

pruh, jištění, bandáže…), je mladý sport, 
který se neustále vyvíjí, a to hlavně díky 
lidem kolem něj a komunitě, která tímto 
sportem žije, vytváří ho a modeluje.

Celý víkend budou k dispozici nata-

žené krátké sety pro začátečníky, děti, 
takže možnost vyzkoušet tento nevšední 
sport bude pro všechny bez rozdílu věku. 
V sobotu Vás zveme na atraktivní po-

dívanou na pohárový závod v trickline 
cupu, kde uvidíte závodníky na popru-

hu o šíři 5 cm točit salta, dělat provazy 
a jiné nám obyčejným lidem nepochopi-
telné věci. Dále bude na programu spe-

edline, což je ve zkratce soutěžení, kdo 
„přeběhne“ natažený popruh nejrychleji. 
V sobotu večer bude připraven program 
v Dance clubu Bazén, kde zahrají kapely 
Brak a Novoveska.

V parku bude zajištěné občerstvení 
v podobě stánku s jídlem, pivem a ne-

alkoholickými nápoji. Pokud máte chuť 
zažít tak trošku jiný víkend a vyzkoušet 
něco nového, přijďte nás navštívit a pod-

pořit do světelského parku. Budeme se 
těšit.

Nikol Wolfová
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Pohádkový les – plnou 
parou do druhé desítky!

V sobotu 6. června se ve Služátkách 
uskuteční jedenáctý ročník pohádko-
vého lesa, akce, při níž si přijdou na 
své děti i dospělí. Přes to, že pohádko-
vý les vstupuje do druhé dekády svého 
trvání, pořád se dá vylepšovat novými 
nápady a překvapeními.

České pohádky a pověsti
Na trať směrem od služáteckého obec-

ního úřadu do zdejších lesů mohou ná-

vštěvníci vyrazit mezi 9. a 12. hodinou. 
Stejně jako v předchozích letech si i le-

tos na své přijdou všichni milovníci pra-

vých českých pohádek i místních pověstí. 
Všechny pohádkové bytosti vede Režná 
paní, která byla dle místní pověsti po-

trestána 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 obec-

ního úřadu řídila celou akci.
Stalo se osvědčenou tradicí, že na jed-

notlivých stanovištích čekají na všech-

ny účastníky, rodiče i děti, speciální 
pohádkové úkoly a pohádkové odměny. 
Návštěvníci, kteří se do Služátek každo-

ročně vracejí, se vedle těch oblíbených 
mohou těšit na nové bytosti i úkoly. Ve 
Služátkách už teď chystají nové kostý-

my.

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. 
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Připravena bude též lezecká stěna, la-

novka a podobné lezecké vychytávky. 
Mezi návštěvníky opět přijdou „koňáci“ 
se svými vznešenými zvířaty a nabíd-

nou projížďku. Též cvičitelé psů před-

staví své miláčky v krátkém vystoupení. 
V programu nebude chybět ani oblíbené 
malování na obličej či soutěže o atrak-

tivní ceny. Mimo to všechno čeká na 
všechny pohádková veselice s dobrým 
jídlem i pitím (pro dětské účastníky 
zdarma). K jídlu i tanci zahraje kapela 
dobrých muzikantů Fernet.

Ze Světlé do Služátek autobusem 
zdarma
Do Služátek se dostanete pohodlně 

autem. Pro milovníky ekologického 
cestování nabízíme kyvadlový autobus 
ze Světlé nad Sázavou. Ten ze zastáv-

ky v Komenského ulici vyjede v 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 a 11.00 hod. Zpět ze 
Služátek pak v 10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 
12.30, 13.00 hod. Více informací najdete 
na www.pohadkovyles.sluzatky.cz.

Za pořadatele
Hynek Bouchal, starosta obce

Mírový běh opět ve Světlé a Přísece

Místní organizace Českého svazu žen 
ve Světlé n. S. v rámci projektu Den pro 
rodinu Vás zve k účasti na Mírovém 
běhu (Peace Run), který proběhne tě-

mito obcemi ve čtvrtek 28. května. Do 

běhu se můžete aktivně zapojit kdekoliv 
po trase. Záleží pouze na vás, zda se zú-

častníte jen symbolicky nebo absolvuje-

te delší úsek.
Peace Run (Mírový běh) je nejdel-

ší štafetový běh s hořící pochodní přes 
více než 140 zemí světa. Jeho posláním 
je překonávat kulturní a náboženské 
hranice mezi jednotlivými národy, lidmi 

nebo hranice v nás samých. Je inspira-

cí k hledání toho, co nás spojuje, co ve 
skutečnosti vyjadřuje slovo „mír“ a jak 
jej může každý z nás v běžném životě 
naplňovat.

Toto symbolizuje Mírová pochodeň 
putující od země k zemi, od člověka 
k člověku, od srdce k srdci. Mezinárodní 
tým běžců ji nese a předává všem, kte-

ří se chtějí k této myšlence připojit buď 
v rámci připraveného programu pro ško-

ly a děti, města a obce anebo jako jed-

notlivci na trase. S Mírovou pochodní 
můžete běžet nebo ji jen na chvíli podr-
žet a vložit do ní své přání pro ostatní. 
Přidáte se tak mnoha významným osob-

nostem a k milionům lidí na celém světě, 
kteří drželi pochodeň od vzniku Mírové-

ho běhu v roce 1987.
Peace Run založil atlet, filozof a umě-

lec Sri Chinmoy (1931–2007), který 
službě ideálům světového míru a harmo-

nie věnoval celý svůj život. Svou životní 
filozofií, dílem a neúnavným úsilím in-

spiroval lidi nejrůznějších národů a kul-
tur, za což obdržel mnohá mezinárodní 
ocenění.

Mírový běh, celým názvem Sri Chin-

moy Oneness-Home Peace Run, se v le-

tech 2001–2013 jmenoval World Har-
mony Run (Světový běh harmonie). Od 
roku 2014 se vrátil k původnímu názvu 
Peace Run.

Peace Run nepropaguje ani nepodpo-

ruje žádné konkrétní náboženství nebo 
politický názor. Snaží se podporovat 

Společné foto běžců a organizátorů před budovou radnice ve Světlé n. S. v květnu 2013
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7. RC rally Světlá

V sobotu 14. března se za sychravého 
a nevyzpytatelného počasí uskutečnil 
již sedmý ročník populárního závodu 
radiem řízených modelů aut v měřítku 
1:10 RC rally Světlá.

Letos poprvé však můžeme napsat 
mezinárodní. Na startu se objevili dva 
piloti až z Polska: Wocik Marcin (cel-
kově 24. místo) a Czerwinski Grzegorz 
(30. místo).

Předstartovní prognózu o vysokém 
počtu účastníků trošku pokazilo poča-

sí, ale 37 vozů na startu byla parádní 
účast. Potěšující je, že přibývá i junio-

rů do třinácti let. Letos nejmladší, tři-
apůlletý Alex „Ayrtonek“ Pavlát, bojo-

val jako lvíče a náročnou soutěž zdárně 
dokončil.

Světelák Péťa „Petarda“ Baloun měl 
v prvních dvou rychlostních zkouškách 
drobné technické problémy, a tak to 
lépe jak na 4 místo nestačilo. Jen o jed-

no místo za ním skončil Míša „Kapi“ 

Baloun. Jeho jízda měla obrovský ná-

boj, o čemž svědčí i téměř polovina jed-

né z RZ dojetá po drobném karambolu 
pouze po třech kolech.

A jak to celé dopadlo? Absolutním 
vítězem se letos stal Viktor Trnka s vo-

zem Ford Fiesta RS WRC a podvozkem 
Tamiya. Juniory vyhrál Fanda Čejchan 
se stejným nářadím. Do cíle téměř 8 
km dlouhého závodu dojelo 35 bojov-

níků, Libor a Armin Karasové bohužel 
nedokončili kvůli Liborově silné ne-

volnosti. 

Jako každý rok patří velké poděko-

vání ZŠ v Lánecké ulici za poskytnutí 
perfektního zázemí, firmě GLASSPO 
za nádherné poháry pro juniory a měs-

tu Světlá n. S. Fotky, videa i výsledky 
najdete na www.rc-ralltabor.com nebo 
na youtube.

Václav Baloun
Foto: Zdeněk Klíma

svobodu, toleranci a porozumění ve spo-

lečnosti.
Přes Světlou nad Sázavou a Příseku 

vede trasa dne 28. května, její začátek je 
v Pelhřimově a konec v Novém Městě na 
Moravě. Běžce ve Světlé můžeme oče-

kávat kolem poledne, program a časový 
rozpis bude upřesněn.

Program na přivítání běžců se koná 
s podporou Kraje Vysočina v rámci do-

tačního programu Na Vysočině fandíme 
rodině vyhlášeného Krajskou organizací 
Českého svazu žen v Kraji Vysočina ve 
spolupráci s Informačním a poraden-

ským centrem Vysočina, o. p. s.
Eva Kořínková

Ilustrační foto: Ludmila Nevímová

Co nového v TIC

Jako vždy před nadcházející turistic-
kou sezonou, připravili pracovníci tu-
ristického informačního centra několik 
novinek pro návštěvníky města.

Dětem, ale i hravým dospělým je urče-

no puzzle Sestav si svůj svět. Z magne-

tek nasbíraných na navštívených místech 
si systémem puzzle vytvoří dekorativní 
vzpomínku, kterou lze stále rozšiřovat 
nebo obměňovat. Jednotlivé dílky stojí 
30 Kč a jsou k dostání na významných 
turistických místech, v našem okolí na-

příklad na Lipnici, v Ledči nad Sázavou, 
Humpolci, Pelhřimově. Magnetky se také 
mohou třídit podle krajů nebo jednotli-
vých kategorií, jako Architektura, Hra-

dy a zříceniny, Zámky, Města, Církevní 

památky, Lidová architektura, Technické 
památky atd. Každý dílek je na zadní 
straně opatřen soutěžním kódem, takže 
soutěživí sběratelé se mohou přihlásit na 
webové stránky www.sestavsisvujsvet.cz 
a při nasbírání daného množství kódů zís-

kají atraktivní ceny.

Sortiment suvenýrů jsme rozšířili 
o dřevěné výrobky firmy Amadea, s. r. o., 
(dva druhy barevných pohlednic, přívěs-

ky ke klíčům a tři druhy magnetek), které 
jsou v prodeji za jednotnou cenu 30 Kč.

V tisku jsou dvě nové skládačky – Zá-

mek ve Světlé nad Sázavou a Stvořidla – 
a připravuje se trhací mapa Cesta ze Svět-
lé nad Sázavou do Ledče n. S.

V řadách registrovaných sběratelů tu-

ristických známek proběhlo hlasování 
o nové turistické známce Středověké pod-

zemí ve Světlé nad Sázavou a podle jeho 
výsledku výrobce rozhodl o její realizaci. 

V TIC je zdarma k dispozici omezený 
počet kusů nového Obrazového atlasu 
KČT, tradiční publikace vydávané za-

čátkem každého roku Klubem českých 
turistů. Tentokrát má podtitul Regiony 
a cyklotrasy České republiky.

Nová je také komerční mapa od nakla-

datele RAFFAEL-art s plány Světlé n. S., 
Ledče n. S. a Zruče n. S., s inzeráty míst-
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Koně jsme mohli vyrobit také díky 
vám, kteří nám přinášíte vlny, látky 
a staré oděvy na materiál. Za darované 
látky též děkujeme firmě Clipet, s. r. o.

Na internetových stránkách Domo-

va Háj si můžete některé naše výrobky 
prohlédnout, případně i objednat.

LŠ

Koně pro Kraj

Přišlo jaro a obyvatelé Komunitního 
bydlení Domov Háj opět chodí na svou 
zahrádku, aby zde mohli něco pěstovat 
a také odpočívat. Dosud v zimních mě-

sících trávili klienti každé všední dopo-

ledne v terapeutické dílně.
Terapeutickou dílnu máme v našem 

„Domečku“ proto, aby klienti mohli 
zlepšovat své schopnosti a učit se pra-

covním návykům. Dělají zde různé čin-

nosti, při kterých zdokonalují jemnou 
motoriku a učí se novým dovednostem. 
Zejména ale trénují soustavnou, alespoň 
dvě hodiny trvající pracovní činnost. 
Díky tomu pak mohou být schopni hle-

dat pracovní uplatnění, aby nebyli zá-

vislí pouze na dávkách od státu. V díl-
ně většinou vyrábíme drobné výrobky 
z keramiky, papíru, textilu i přírodnin, 
které pak máme možnost nabízet na 
farmářských trzích. 

V zimě jsme však také pracovali na 
jednom větším projektu – vyráběli 
jsme textilní koníky. „Stádo“ padesáti 
koní nyní poputuje na krajský úřad. Na 
těchto koních se však nebudou prohánět 
pracovníci krajského úřadu, ale budou 
je používat k prezentaci krajských pro-

jektů. Koně pro Kraj

ních firem a jejich rejstříkem. Jedná se již 
o sedmé aktualizované vydání, cena je 
stále 25 Kč.

V polovině dubna byl v turistickém 
informačním centru instalován nový 
kopírovací stroj C224e, který umožňuje 
černobílé i barevné kopírování, skeno-

vání předloh a tisk z PC do formátu A3 
a z ručního podavače na papír dlouhý až 
1,2 metru.

Kopírování	a	tisk	z	PC jednostr. oboustr.
černobílá A5 2 Kč 4 Kč
černobílá A4 2 Kč 4 Kč
černobílá A3 3 Kč 6 Kč
černobílá 297 x 1200 22 Kč
barevná A5 15 Kč 30 Kč
barevná A4 15 Kč 30 Kč
barevná A3 30 Kč 60 Kč
barevný z 297 x 1200 87 Kč
Skenování (do A3) 15 Kč

Samozřejmě zůstává možnost kopí-
rované, skenované, tištěné – a také do-

nesené – materiály opatřit kroužkovou 
vazbou. Její cena se odvíjí od počtu listů: 
do 30 listů 20 Kč, 31 až 100 listů 40 Kč, 
nad 100 listů 50 Kč.

Jaroslav Vála

Tradiční vyhlášení sportovců a tre-

nérů, kteří v loňském roce úspěšně re-

prezentovali město Světlá nad Sázavou, 
se konalo ve středu 1. dubna v divadel-
ním sále Společenského domu. Slav-

nostním odpolednem provázel s mi-
krofonem v ruce předseda pořádající 
komise pro koordinaci sportů při měst-
ském úřadu Tomáš Rosecký a téměř 
dvouhodinový program zpestřily svým 
vystoupením pěvecké soubory Zvonek, 
Zvoneček a taneční kroužek ze Základ-

ní školy Lánecká. Jednotlivé sportovní 
kluby a oddíly nominovaly na ocenění 
své nejúspěšnější sportovce i trenéry 
a těm poháry, diplomy a drobné dárky 

Ocenění sportovců a trenérů

předávali nejvyšší představitelé města 
starosta Jan Tourek a místostarosta Jo-

sef Hnik.
Za sportovní reprezentaci města 

v kategorii mládeže převzali ocenění 
fotbalista Lukáš Vodička, hokejista 
Daniel Piskač, stolní tenista Filip Karel, 
florbalisté Ondřej Holoubek a Kateřina 
Poláková, z atletického oddílu Miloš 
Sedlmajer a Andrea Holubová, ša-

chistka Simona Suchomelová, z oddílu 
bojových umění kung-fu Jakub Černý 
se Sandrou Honkyšovou. V kategorii 
dospělých byli oceněni fotbalista Milo-

slav Kafka ml., hokejista Jaroslav Žák, 
za turisty Jaroslav Mikeš, z oddílu 

Bruslení

Žáčci 1.B s paní učitelkou Blankou 
Zmrhalovou a žáčci 1.A s paní učitel-
kou Ivou Pejcharovou ze ZŠ Lánecká 
vyzkoušeli lední bruslení na místním 
zimním stadionu v Pěšinkách. Je prav-

dou, že pro některé děti bylo bruslení 
životní premiérou. Pro všechny to byla 
velká výzva. 

Dětem se bruslení natolik zalíbilo, že 
si jej několikrát zapakovaly. Ve středu 
8. dubna se s bruslením pro letošní škol-
ní rok rozloučily. Děkujeme tak vedení 
ZŠ Lánecká a třídním učitelkám za tuto 
aktivitu.

Rodiče a nadšení žáčci z 1.B
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Nádherná tečka skvělé sezony

Fandové a hokejisté poslali 20 tisíc 
nemocným dětem
Je to tak – stejně jako loni šel výtě-

žek z velikonočního hokejového plesu 

do havlíčkobrodské nemocnice, do je-

jího dětského oddělení. Šek na 20 ti-
síc korun – výtěžek tomboly doplněný 
o příspěvek hráčů – převzal přímo na 
plese od zástupce pořadatelského fan-

klubu Josefa Zmrhala a kapitána HC 
Světlá Ondřeje Včely zástupce primá-

ře MUDr. Miloslav Sýkora. 

Hezká tečka za skvělou sezonou – 
hokejisté obhájili titul přeborníka 
Pardubického kraje a ve vítězném 
dvojzápase s Náchodem, vítězem Hra-

deckého kraje, potvrdili neoficiální 
primát v hranicích bývalého Výcho-

dočeského kraje. Fanklub se v roce, 
kdy slaví desetiletí své existence, opět 
zhostil pořadatelské role na výbornou, 
takže i plesová sezona ve městě se do-

čkala své zasloužené tečky. Atmosféra 
v zaplněném sále dost připomínala tu, 
která panuje v Pěšinkách při domácích 
zápasech světelských hokejistů – byla 
vítězná. Bubny, dresy, čepice a šály 
vyměnili skalní fanoušci a fanynky 
za společenské šaty a místo pokřiků 

a oslavných chorálů roztančili parket. 
Došlo samozřejmě na dekorování,-
mistrů“ a tradiční půlnoční rozstřel 
o hlavní cenu tomboly – LED televizor.

Ostatně, proč plýtvat slovy, přilože-

né fotografie mají určitě větší vypoví-
dající hodnotu.

Pavel Bárta
Foto: Jan Borek

Ocenění od starosty Jana Tourka 
a místostarosty Josefa Hnika přijímá 
v kategorii mládeže florbalista Ondřej 

Holoubek.

U mikrofonu moderátora Tomáše 
Roseckého je část úspěšného A mužstva 

hokejistů HC Světlá nad Sázavou zprava: 
s pohárem kapitán Ondřej Včela, Jan 
Kubát, asistent trenéra Jiří Přibyl, Jiří 

Zvolánek, a Jakub Venc.

Josef Pejchar z Lyžařského klubu 
Kadlečák převzal ocenění za zásluhy 
o rozvoj sportu ve Světlé nad Sázavou. 
Na snímku s moderátorem Tomášem 

Roseckým .

florbalu Nikola Provazníková a Lucie 
Barešová reprezentující oddíl elektro-

nických šipek. V kategorii sportovních 
kolektivů si na podium pro ocenění při-

šli hokejisté A mužstva HC Světlá n. S., 
spojené družstvo hokejových starších 
žáků HC Světlá n. S./HC Ledeč n. S., 
družstvo starších žákyň volejbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia, družstvo žen 
Šachového klubu Světlá n. S., druž-

stvo přípravky fotbalistů FK Bohemia, 
družstvo klubu bojových umění kung-

-fu a florbalové družstvo žáků ZŠ Lá-

necká. Z řad trenérů byli oceněni Pa-

trik Cenek – fotbal, Jiří Přibyl – hokej, 
Martin Karel – stolní tenis, Jaroslava 
Holoubková – volejbal.

Ani v letošním ceremoniálu nechy-

bělo ocenění za celoživotní zásluhy 
v oblasti sportu pro město. Ocenění za 
zásluhy o rozvoj sportu ve Světlé nad 

Sázavou obdrželi fotbalová legenda 
dlouholetý brankář Petr Janota a nestor 
světelského lyžování, jeden ze zakláda-

jících členů Lyžařského klubu Kadle-

čák Josef Pejchar, který se svědomitě 
stará o technické zázemí v lyžařském 
areálu a vždy vzorně upravená sjezdov-

ka bývá převážně jeho dílem.
Text a foto: jiv

MUDr. Miloslav Sýkora (vlevo) přebírá 
z rukou Josefa Zmrhala šek na 20 tisíc 

korun, v pozadí kapitán světelských 
hokejistů O. Včela.
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Světelský volejbal nemá pouze děvčata

O úspěchy volejbalového oddílu TJ 
Sklo Bohemia Světlá n. S. se starají 
především družstva starších a mlad-

ších žákyň, vedená trenérkou Jarosla-

vou Holoubkovou. Tuto tradici v právě 
skončené sezoně 2014/2015 rozšířili 

mladší žáci, kteří v krajském přeboru 
Kraje Vysočina skončili na pěkném 
druhém místě, čtyři body za vítězným 
družstvem Spartaku Velké Meziříčí. 
Krajský přebor této kategorie se hrál 
formou deseti turnajů a každé druž-

stvo odehrálo v soutěži čtyřiadvacet 

utkání. Svěřenci trenéra Jaroslava 
Hrocha, kteří hráli v sestavě Michal 
Čapek, Petr Hájek, Ondřej Hroch, Ja-

kub Němec, Jan Němec, Radim Pecha, 
Petr Piskač, Jan Spěvák, Vincent Ve-

llinga a Richard Žáček, jich devatenáct 

vyhráli a pouze pět prohráli. Krajský 
přebor mladších žáků nebyl pro ně-

které kluky jedinou soutěží. O. Hroch, 
R. Žáček a bratři Němcovi pravidelně 
nastupovali v krajském přeboru star-
ších žáků v týmu VK Havlíčkův Brod 
a pomohli mu k třetímu místu v soutě-

Světelské volejbalistky třetí v kraji

Ženský volejbalový tým Světlé 
n. S. nastupoval v sezoně 2014/2015 
opět v soutěži Krajského přeboru Vy-

sočiny a nevedl si vůbec špatně. Z cel-
kového počtu devíti družstev se ženy 
umístily na konečném pěkném 3. místě, 
celkem odehrály 32 zápasů, z toho 19 

zápasů pro ně bylo vítězných. Před 
Světlou skončil tým Žďáru nad Sáza-

vou a tým Jihlavy. V tabulce za námi 
skončily týmy Humpolce, Pelhřimova, 
Třebíče, Polná, Náměště nad Oslavou 
a Přibyslavi. Nutno podotknout, že ne-

být rozsáhlé marodky v druhé části sou-

těže a problémů s tělocvičnou ve Světlé, 
mohly jsme směle pomýšlet i na první 
místo v kraji.

Před začátkem soutěže jsme si daly 
za cíl umístit se v první půlce tabulky 
a v první půlce soutěže jsme zjistily, že 
by to pro nás neměl být problém. Oku-

povaly jsme i první místo tabulky. Na 
podzim se hrálo skvěle, tréninková 
morálka byla znát. Pohoda panovala na 
hřišti i mimo něj. Ovšem už na začátku 
druhé půlky soutěže nám bylo jasné, že 
udržet se v rozmezí prvních třech míst 
v tabulce nebude snadné. Vše se asi 
rozhodlo 14. února, kdy jsme nastupo-

valy proti nadupanému týmu ze Žďáru 
nad Sázavou. Zápasy jsme byly nucené 
odehrát v náhradní tělocvičně v Ha-

vlíčkově Brodě, v ZŠ v Lánecké ulici, 
kde hrajeme domácí zápasy, probíhala 
rekonstrukce. Bez tréninků, bez výho-

dy domácího prostředí se s tak silným 
soupeřem vyhrát nedá (v loňském roce 

se nám tohoto nepříjemného soupeře 
podařilo u nás v tělovičně ve Světlé 
dvakrát porazit). Po těchto prohraných 
zápasech přišla řada zranění a onemoc-

nění našich hráček, a tak jsme zbytek 
jara hrály, jak se dalo, v různě posklá-

dané sestavě.
Otázkou pro toto jaro zůstává – při-

hlásit či nepřihlásit další ročník této 
soutěže? Na dubnové rozlučce se sezo-

nou bylo domluveno, že zkusíme soutěž 
opět přihlásit s tím, že se musí sehnat 
další hráčky, které by rozšířily hráčský 
kádr. Budeme doufat, že nám tělocvična 
během sezony vydrží a nebude probíhat 
další rekonstrukce. V našem městě není 

Nahoře zleva Romana Pinkasová, Alena 
Fučíková, Petra Nyklová, Zuzana 

Nováková, dole zleva Hana Nyklová, 
Markéta Výborná, Helena Štrosová, 

Dagmar Mlsnová

bohužel žádná adekvátní tělocvična, 
kde by se mohla sezona případně do-

hrát. V létě se určitě zúčastníme pravi-
delných turnajů antukové ligy i tradič-

ního „wellness“ v nedaleké Okrouhlici, 
kde každoročně tmelíme náš tým.

Během sezony se v týmu vystřídaly 
tyto hráčky: Helena Štrosová (kapitán-

ka), Alena Výborná, Markéta Výborná, 
Romana Pinkasová, Hana Štrosová, 
Alena Fučíková, dále holky z Havlíčko-

va Brodu Petra Nyklová, Hana Nyklová, 
Zuzana Nováková, Dagmar Mlsnová, 
Eva Doležalová.

Helena Štrosová

Úspěšné volejbalové družstvo mladších žáků. Stojící zleva: trenér Jaroslav Hroch, Jan 
Němec, Richard Žáček, Radim Pecha, Ondřej Hroch, Jakub Němec, Petr Hájek. Klečící 

zleva Michal Čapek a Jan Spěvák.

▶
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Divizní soutěž světelského ping-pongu

Stolní tenisté TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. nepokládají svoji sezonu v divizi 
2014/2015 za příliš povedenou. Z dvanác-

ti účastníků skončili se ziskem 41 bodů 
na 10. místě, těsně nad pásmem sestupu, 
z dvaadvaceti soutěžních utkání pouze 7 
vyhráli a jednou uhráli nerozhodný výsle-

dek, když hráli 9:9 ve Žďáře nad Sázavou. 
Je to nejhorší umístění za šest sezon 

jejich účinkování v divizi, kde hraje nej-
lepších dvanáct družstev Kraje Vysočina. 
Vždyť ve své divizní premiéře v sezoně 
2009/2010 skončili jako nováček na vý-

borném 5. místě se ziskem 49 bodů. 
Nejlepší sezonu v divizi měli stolní te-

nisté z Pěšinek tu třetí 2011/2012, ve které 

skončili na 4. místě a Ladislav Vosyka byl 
ve dvouhrách třetím nejúspěšnějším hrá-

čem soutěže, když měl poměr vyhraných 
a prohraných zápasů 59:11. 

I v právě skončené divizní soutěži byl 
nejúspěšnějším hráčem Světlé Ladislav 
Vosyka, který v hodnocení všech jedena-

devadesáti hráčů divize byl klasifikován 
na 12. místě s poměrem 45:24 vyhraných 
a prohraných dvouher. 

V tomto žebříčku úspěšnosti ve dvou-

hrách byli další světelští hráči: 20. Radek 
Vosyka, 49. Josef Bříza, 50. Vladislav 
Trýb, 52. Tomáš Plecitý. V dresu TJ Sklo 
Bohemia Světlá n. S. si za divizními sto-

ly ještě zahráli Jan Růžička, Jan Kubíček 
a jedenáctiletý benjamínek Filip Karel. 

Vítězem divize se stalo družstvo SK 
Tenis Polesí z okresu Pelhřimov a do kraj-
ského přeboru I. třída Kraje Vysočina se-

stupuji TJ Spartak Pelhřimov B a SK Telč.

Konečná tabulka divize stolních 
tenistů 2014/2015:
1. SK Tenis Polesí 82 bodů
2. TJ Spartak Pelhřimov A 80
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 79
4. TJ Třebíč 60
5. STEN marketing Havlíčkův  

Brod Ostrov B 54
6. TJ Žďár n. S. 54
7. TJ Sokol Moravské Budějovice 45
8. TJ Sokol Rovečné 44
9. TJ CHS Chotěboř A 44
10. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. A 41
11. TJ Spartak Pelhřimov B 37
12. SK Telč 26

Text a foto: jiv

ži. K tomu ještě Ondřej Hroch a Jakub 
Němec se stali vítězi krajského přebo-

ru žáků v beachvolejbalu, a kvalifiko-

vali se tak na Hry VII. letní olympiá-

dy dětí a mládeže, které se uskuteční 
v červnu letošního roku v Plzni. Mladí 
beachvolejbalisté ze Světlé n. S. tam 
budou reprezentovat Kraj Vysočina.

Konečná tabulka krajského 
přeboru mladších žáků
Kraje Vysočina 2014/2015:
1. TJ Spartak Velké Meziříčí 62 bodů
2. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. 58
3. ŠSK Demlova Jihlava 27
4. TJ Sokol Hrotovice 20
5. ŠVK Brtnice 13

jiv
Foto: Dobroslav Němec

Nejúspěšnější hráč Světlé Ladislav Vosyka

Mezinárodní úspěch světelského ping-pongu

Dva zástupce měl světelský stolní tenis 
na mezinárodním turnaji mládeže Austria 
Sparkasse Youth TT – Championships 
2015 v rakouském Linci. Filip Karel star-
toval v jednotlivcích v kategorii do 11 let 
a společně s Šimonem Bělíkem z Ostravy 
tvořili tým České republiky 1 v soutěži 
družstev. Daniela Růžičková hrála v jed-

notlivcích v kategorii do 13 let a s Lilianou 
Plachou z Kladna reprezentovaly v týmu 
ČR 3. V soutěži družstev hrané stejným 
systémem jako tenisový Davis Cup na 
úvod Karel s Bělíkem vyhráli skupinu, 
když porazili Rakousko, německý TTv 
Biederitz a San Marino a postoupili z prv-

ního místa do hlavní soutěže. Zvítězili nad 
týmem Hradce Králové a prohráli s Ru-

munskem 2:3,  v semifinále hráli s vítězem 
druhé skupiny, družstvem České republi-
ky 2 v sestavě Květoň z Pocínovic a Skot-
nice z Frýdlantu n. O. Filip s Šimonem 
zvítězili a ve finále hráli opět s Rumuny. 
Vrátili jim porážku ze semifinále a celý 
turnaj vyhráli! V jednotlivcích postoupil 
Filip Karel po vítězství nad Rakušanem 
Ramslem z kvalifikace z prvního místa 
mezi posledních 16 hráčů. Porazil Slováka 
Blaška a byl ve čtvrtfinále. V něm prohrál 
s Portugalcem Bessou a skončil v turnaji 
na děleném 5. místě. Daniela Růžičková 
s Lilianou Plachou prohrály obě utkání 
v kvalifikaci a hrály soutěž útěchy. Ve sku-

pině zvítězily nad Italkami 3:0 a naopak 
podlehly maďarskému družstvu 0:3, a hrá-

ly tak o 4. až 6. místo. Soupeřkami jim byla 
družstva Anglie a Südtirolu z Rakouska. 
Po skreči s Angličankami však odstoupily 
z turnaje. V jednotlivcích Daniela prohrála 
v kvalifikaci s Muskantorovou ze Švédska 
a Slovenkou Slobodníkovou shodně 0:3 
a podlehla i Ottové z Německa 2:3. Vše 
si vynahradila v útěše, když porazila 3:0 
Ridomovou z Dánska, ve čtvrtfinále po-

tom Kiefferovou z Lucemburska. V semi-
finále již nestačila na Norku Wetzelovou 
a v silné konkurenci tak skončila celkově 
na 23. místě. 

jiv (foto: Martin Karel)

Daniela Růžičková

Vítězové soutěže družstev Šimon Bělík 
s Filipem Karlem
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Dívky ve florbalu skončily na medailových pozicích

Další ligovou sezonu odehrály do-

rostenky florbalového oddílu Sklo Bo-

hemia Světlá n. S. naprosto skvěle. Ze 
sedmi družstev obsadily konečnou 
stříbrnou příčku Ligy dorostenek Vy-

sočiny a Jihočeského kraje. Děvčata 
ročníků 1998 až 2001 dokázala z 24 
zápasů 17x zvítězit, dvakrát remizovat 
a jen pětkrát prohrát s celkovým skóre 
131:56. Tři porážky bohužel přišly s ví-
tězným družstvem FBŠ Jihlava, které 
si v průběhu sezony doslova nakoupilo 
několik výborných hráček z jiných od-

dílů. I proto je druhé místo nesporným 
úspěchem.

S každým týmem jsme se utkali čty-

řikrát, každý zápas se hrál 3 x 13 mi-
nut čistého času na hřišti o rozměrech 
36 m x 18 m. Pokaždé jsme porazili SK 
Jihlavu, Domeček Soběslav i loňského 
vítěze FBK Tábor. Nejvyšší výhru jsme 
zaznamenali proti Soběslavi – 19:1, 
k vyšším výhrám patří ještě 9:0 nad SK 
Jihlava i Domečkem Soběslav.

V bráně se střídaly Adéla Sadílková 
a Michaela Titzová, v obraně působily 
Aneta Kratochvílová, kapitánka Tereza 
Kolouchová, Eliška Růžičková, Lenka 
Císařová a Vendy Císařová. O góly se 
v útoku staraly Nikola Slavíková, Kate-

řina Poláková, Nikola Doležalová, Ni-
kola Kroupová, Denisa Bártová, Leona 
Franclová, Daniela Kořánová, Klára 
Kapcová, Kristýna Kukeňová a Aneta 
Matušková. Tým trénoval Tomáš Ro-

secký, kterému pomáhal Libor Francl 
a František Polák.

Nejvíce kanadských bodů za branky 
a asistence získaly: Nikola Doležalová 
53 (37 + 16), Nikola Slavíková 34 (18 + 
16), Kateřina Poláková 33 (22 + 11), De-

nisa Bártová 19 (18 + 1), Leona Franc-

lová 19 (9 + 10), Tereza Kolouchová 15 
(7 + 8) a Kristýna Kukeňová 13 (5 + 8).

Pořadí:
1. FBŠ Jihlava 64 bodů
2. Sklo Bohemia Světlá n. S. 53 b
3. FBC United České Budějovice 49 b
4. FBK Tábor 45 b
5. FBC Štíři České Budějovice 18 b
6. SK Domeček Soběslav 13 b
7. SK Jihlava 4 b

Družstvo starších žákyň, ročníky 
2000 až 2003, si počínalo v lize starších 
žákyň Vysočiny a Jihočeského kraje 
naprosto suverénně. V celé sezoně jsme 

z 32 zápasů dokázali vyhrát neuvěřitel-
ných 29, pouze jednou remizovat a dva-

krát prohrát.
Nejdříve jsme se na jednodenních 

turnajích utkávali jen s Domečkem So-

běslav a Slovanem Jindřichův Hradec. 
Naštěstí se po Vánocích k nám přida-

la dvě družstva z Jihlavy – FBŠ a SK, 
takže turnaje na hřišti o rozměrech  
32 x 16 m byly pro nás mnohem zajíma-

vější. Nejvyšší výhru, ačkoliv se každý 
zápas hrál jen 2 x 10 minut čistého času, 
odnesl Jindřichův Hradec – 15:1, se 
Soběslaví se nám nejvíce povedl zápas, 
který skončil 8:0.

Kvůli podpoře týmového ducha v nej-
mladších kategoriích nevedla Florbalo-

vá unie oficiální statistiky, ale přesto 
nejvíce gólů a asistencí zaznamenaly 

Kdo je Simona Suchomelová?

Hned dvakrát si přišla na podium di-
vadelního sálu při slavnostním vyhláše-

ní nejúspěšnějších sportovců a trenérů 
města Světlá n. S. pro pohár a diplom 

úspěšná šachistka Šachového klubu 
Světlá n. S. Simona Suchomelová. Nej-
prve se jí dostalo ocenění za vynikající 
sportovní úspěchy v mládežnické ka-

tegorii jednotlivců a potom přebírala 
ocenění pro družstvo žen za třetí místo 
v Extralize žen ČR.

– Simono, kdo Vás naučil hrát šachy? 
V kolika letech jste znala tahy jednotli-
vých figur na šachovnici?

K šachům jsem se dostala náhodou. 
Bylo mi šest let a doprovázela jsem 
s taťkou bratra na šachový kroužek. 
Ten tehdy vedl šachista hrající za Svět-
lou n. S. Pavel Brož. Byl to právě on, 
kdo mě naučil základy a kdo mě k hraní 
šachů za pomocí sladkostí nalákal.

– Jak jste dospěla k tomu, že budete 
hrát šachy závodně?

Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, 
zda budu hrát šachy závodně. Už doma 
od mala mě hodně bavily a brzy jsem 
začala všechny své vrstevníky v kraji 
porážet. Dařilo se mi na turnajích re-

publikové úrovně a zanedlouho jsem 
zjistila, že i soupeřky na Mistrovství 
Evropy nebo Mistrovství světa se dají 
porazit.

– Jak často šachy hrajete, kolik hodin 
jim denně věnujete, jak vypadá Vaše 
příprava na utkání, připravujete se též 
teoreticky?

Šachové turnaje mi mnohdy zasahují 
do školního vyučování. Každý rok se-

hraji alespoň deset týdenních turnajů 
a mnoho dalších jednodenních. Takže 
většinu víkendů mám čistě šachových. 
Odhadem se šachům věnuji asi tři ho-

diny denně. Před partií se podívám, co 
můj soupeř hraje za zahájení, pokusím 
se zjistit, jaké jsou jeho největší slabiny, 
a podle toho se rozhodnu, jakými úvod-

ními tahy partii zahájím.

– Máte nějaký šachový vzor a proč?
Mám štěstí, že mými největšími ša-

chovými vzory jsou zároveň moji dva 
osobní trenéři, vynikající šachisté. Jsou 
to mistr FIDE (Mezinárodní šachové fe-

derace) Jiří Tůma, který studuje a pra-

Denisa Bártová, Lenka Titzová, kapi-
tánka Leona Franclová, Daniela Kořá-

nová, Klára Kapcová a Monika Hanza-

lová.
Úspěšnou sestavu tvořily brankář-

ky Adéla Sadílková, Michaela Titzová, 
obránci Vendula Císařová, Lenka Císa-

řová, Klára Císařová, Aneta Matušková, 
Natálie Laňková a Barbora Špatzová, 
útočnice Klára Kapcová, Denisa Bárto-

vá, Leona Franclová, Daniela Kořáno-

vá, Monika Hanzalová, Lenka Titzová, 
Kateřina Píšková, Aneta Rumanov-

ská, Jana Boudníková, Soňa Kodetová 
a Sandra Hořejšová. Tým trénoval To-

máš Rosecký ve spolupráci s Liborem 
Franclem a Petrem Kořánem.

Tomáš Rosecký
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▶ Turistika

Zahájení jarní turistické sezony 
v oblasti KČT Vysočina
O prvním jarním dnu, v sobo-

tu 21. března, se konala v pořadí už 
24. akce, tentokrát pořádaná odborem 
KČT Žďár nad Sázavou, oblastí KČT 
Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. 
Účastníci měli na vybranou ze tří tras 
dlouhých, respektive krátkých 6, 11 a 22 
kilometrů, které vedly nejbližším oko-

lím města. Podle sdělení pořadatelů se 
akce zúčastnilo 634 turistů, ze Světlé 
nás přijelo devatenáct!

Při společném fotografování se dvě turistky zatoulaly

Na trasách byla k vidění řada zajíma-

vostí, jako betonové sochy Mamuta, Ha-

mroně a Mamlase, které vytvořil žďárský 
sochař Michal Olšiak, nebo Konec světa 
nacházející se u osady Horní dvůr. Na 
historické česko-moravské hranici sto-

jí replika starorakouské strážní budky, 
v níž je umístěna figurína strážce hranice. 
Nouze nebyla ani o přírodní zajímavos-

ti, jako je Rozštípená skála, atraktivní 
skalní masiv oblíbený zejména horolezci, 
vrch Peperek, kde se kdysi těžila stříbrná 
ruda a od roku 1974 je přírodní památkou 
chránící asi tři sta metrů dlouhý skalna-

tý hřeben přerušený dvěma depresemi, 
z nichž vycházejí balvanové proudy. Za-

jímavé je i lesní jezírko Vápenice, které 
vzniklo zatopením starého vápencového 
lomu spodní vodou poté, co v něm začát-
kem 20. století skončila těžba. Příjemná 
byla také zastávka u studánky Salvátorka 
s kvalitní pitnou vodou, která prochází 
pravidelnými kontrolami kvality a řada 
lidí z okolí si sem pro ni chodí. V nabíd-

ce kulturně poznávací činnosti byla na-

příklad možnost výstupu na věž kostela 
sv. Prokopa a prohlídky Tvrze a Moučko-

va domu, dvou objektů, v nichž sídlí Regi-
onální muzeum Žďár nad Sázavou.

Text a foto: Jaroslav Vála

cuje v Praze, takže se vídáme osobně, 
a ženská reprezentační jednička s titu-

lem velmistra Kateřina Němcová, kte-

rá v současné době studuje v Americe, 
a tak spolu trénujeme výhradně přes 
internet. Musím přiznat, že tréninky 
s oběma jsou pro mě velmi přínosné.

– Na svůj věk jste toho hodně proces-
tovala, kde jste byla s touto královskou 
hrou nejdále a jaké jsou vaše největší 
úspěchy?

Nejdále jsem byla v roce 2014 na 
Mistrovství světa mládeže v Jihoafric-

ké republice ve městě Durban. Zde jsem 
získala 6 bodů z 11 možných a skonči-
la v silné i početné mezinárodní kon-

kurenci na krásném 31. místě. Českou 
republiku jsem reprezentovala na Mis-

trovství světa ve Spojených arabských 
emirátech, na Mistrovství Evropy 
v Černé Hoře, Gruzii a na Mistrovství 
Evropské unie v Rakousku. Mezi své 
největší sportovní úspěchy bych zařadi-
la stříbrnou medaili z Mistrovství Ev-

ropské unie v roce 2014.

– Čeho byste chtěla na šachovnici ješ-
tě dosáhnout?

Chtěla bych být nejlepší ženou v Čes-

ké republice. A dále se uvidí, hlavně 
bych byla ráda, kdyby mě šachy nadále 
bavily tak hodně jako teď a kdyby mi 
do života přinášely stále nový elán.“

Děkuji za rozhovor a do vašeho spor-
tu a osobního života přeji mnoho dob-

rého.
Text a foto: Jiří Víšek
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Jarní akce
od 15. 4 do 30. 6. 2015

Slevy na vybrané typy 

strojů STIHL

Autorizovaný prodejce:

 FOREST-SERVIS, s. r. o.,

 Zámecká 7
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