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▶

Rada města:
 1. Neschválila odpis pohledávky společnosti Elektro 

Edison, s. r. o., ve výši 3 000 Kč.
 2. Schválila účetní závěrku Sociálního centra města Světlá 

n. S. za účetní období roku 2015, sestavenou k 31. 12. 2015.
 3. Schválila účetní závěrku TBS Světlá n. S., p. o. za účetní ob-

dobí roku 2015, sestavenou k 31. 12. 2015.
 4. Souhlasila s pořádáním XX. ročníku akce Květinový den ve 

Světlé n. S. dne 11. 5. 2016.
 5. Schválila uzavření nájemní smlouvy týkající se proná-

jmu části pozemků parc. č. 1343 o výměře 1520 m2 a parc. 
č. 627/3 o výměře 630 m2 – oba v obci a k. ú. Světlá n. S. mezi 
Českou zemědělskou akademií v Humpolci (jako pronají-
matelem) a městem Světlá n. S. (jako nájemcem).

 6. Souhlasila s přijetím nadačního příspěvku od společnos-

ti Colmex, s. r. o., Praha 3 na dodávku a montáž 2 kusů 
venkovních fitness strojů umístěných na pozemku parc. 
č. 794/33 v k. ú. Světlá n. S. ve výši 34 418 Kč, výše spoluú-

časti města Světlá n. S. je 49 970 Kč.
 7. Schválila uzavření nájemní smlouvy týkající se proná-

jmu části pozemku parc. č. 213/2 o výměře 122 m2 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. mezi městem Světlá n. S. (jako pronají-
matelem) a p. P. V. (jako nájemcem) za účelem užívání po-

zemku jako zahrádky.
 8. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 

Výsadby ve Světlé n. S. a místních částech mezi městem 
Světlá n. S. jako objednatelem a firmou Petr Zvědělík, Jihla-

va jako zhotovitelem.
 9. Neschválila zřízení trvalého parkovacího stání na části po-

zemku parc. č. 926/104 v obci a v k. ú. Světlá n. S. pro po-

třeby p. L. D.
 10. Souhlasila se zakoupením 2 ks dubových lavic a 1 ks stolu 

z masivu do pergoly na návsi v místní části Benetice – hra-

zeno bude z rozpočtu Osadního výboru Benetice.
 11. Souhlasila s rozšířením workoutové sestavy Kentucky XS 

umístěné na pozemku parc. č. 235/31, k. ú. Světlá n. S. na 
sestavu Florida, dodavatelem tohoto rozšíření bude firma 
COLMEX, s. r. o., Praha 3.

 12. Schválila Odpisový plán dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku města Světlá n. S. na rok 2016.
 13. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu, stavební práce Rekonstrukce tenisové haly, 
Světlá n. S.

 14. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na Přístupový systém 
ZŠ Lánecká ve Světlé n. S. na základě Zásad Zastupitelstva 
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecní-
ho nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2016 s roz-

počtovými náklady 108 230 Kč.
 15. Schválila zařazení do kategorie místních komunikací ve-

řejně přístupné pozemní komunikace ve vlastnictví města 
Světlá n. S.:

• pozemní komunikace v ulici Nerudova na pozemku 
parc. č. 549/36, 549/64 v obci a k. ú. Světlá n. S. (místní 
komunikace číslo 000280c),

• pozemní komunikace v ulici Vodárenská na pozemku 
parc. č. 839/1, 837/8 v obci a k. ú. Světlá n. S. (místní ko-

munikace číslo 000065c),
• pozemní komunikace v ulici Zámecká na pozemku 

parc. č. 590/28 v obci a k. ú. Světlá n. S. (místní komuni-
kace číslo 000320c),

• pozemní komunikace v ulici Průmyslová a pozem-

ku parc. č. 1839/3, 1839/2, 1839/1 v obci a k. ú. Světlá 
n. S. (místní komunikace číslo 000170c).

 16. Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozová-

ní Muzea Světelska ze dne 21. 5. 2015 mezi městem Světlá 
n. S. (jako vlastníkem) a společností Zámek Světlá, s. r. o., 
Praha 5 – Smíchov (jako provozovatelem).

 17. Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 
dne 6. 5. 2014 mezi p. K. C. (jako půjčitelem) a městem 
Světlá n. S. (jako vypůjčitelem).

 18. Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze 
dne 14. 5. 2014 mezi Vlastivědným spolkem Světelsko (jako 
půjčitelem) a městem Světlá n. S. (jako vypůjčitelem).

 19. Vzala na vědomí analýzu stavu mimoškolních aktivit.
 20. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 101 ve výši 

7 200 Kč mezi městem Světlá n. S. a HC Světlá n. S.
 21. Schválila poskytnutí finančního daru Nemocnici Havlíčkův 

Brod ve výši 5 tis. Kč.
 22. Schválila poskytnutí finančního daru panu Jaromíru Neu-

berovi, Pojízdná prodejna Humpolec ve výši 5 tis. Kč. Fi-
nanční dar bude uhrazen z finančních prostředků Osadního 
výboru Kochánov.

 23. Schválila poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných 
hasičů Světlá n. S. ve výši 10 tis. Kč.

 24. Schválila poskytnutí finančního daru ZŠ Komenského, 
Světlá n. S. ve výši 2 tis. Kč.

Schůze rady 21. března

Rada města:
 1. Vzala na vědomí studii propojení areálů spol. CRYSTALI-

TE BOHEMIA, s. r. o., Světlá n. S.
 2. Vzala na vědomí informaci podanou firmou UDA-

NAX, s. r. o., Jihlava k řešení organizace festivalu Sázava-

fest 2016 v případě nepříznivých klimatických podmínek.
 3. Souhlasila s konáním veřejné akce Olympijské rodinné 

hry, kterou pořádá Mateřské centrum Rolnička v prostoru 
zámeckého parku ve Světlé n. S. dne 23. 4. 2016.

 4. Schválila uzavření smlouvy zakládající právo provést 
stavbu Příseka – splašková kanalizace mezi městem Svět-
lá n. S. a obcí Příseka.

 5. Vzala na vědomí podané informace o akci Sportovní festi-
val slackline v zámeckém parku ve Světlé n. S. v termínu 
od 27. 5. 2016 do 30. 5. 2016.

 6. Schválila poskytnutí finančního daru p. N. W. ve výši 
10 tis. Kč za účelem konání akce Sportovní festival slac-

kline.
 7. Souhlasila se zřízením trvalého parkovacího stání pro 

p. J. V. na části pozemku parc. č. 82/7 o výměře 12,5 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S., před bytovým domem č. p. 944 
po dobu 5 let. Poplatek za užívání tohoto vyhrazeného par-
kovacího stání je ve výši 7 500 Kč/rok.

Schůze rady 11. dubna
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▶  8. Vzala na vědomí informace o grantových programech 
Fondu Vysočiny Regionální kultura 2016, Rozvoj vesnice 
2016.

 9. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na stavební zakáz-

ku Rekonstrukce tenisové haly, Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou Tost.cz, s. r. o., Habrek.

 10. Souhlasila s dočasným umístěním pamětní desky určené 
k uctění památky obětem holokaustu (do doby revitalizace 
pozemku parc. č. 1785, k. ú. Světlá n. S.) v prostorách radnice.

 11. Vzala na vědomí seznam projektových dokumentací.
 12. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu, stavební práce Rekonstrukce povrchů 
hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá n. S.

 13. Schválila zveřejnění záměru prodeje služebního vozidla 
Škoda Felicia 1,6 RZ 1J5 0880 nejvyšší nabídce za základ-

ní cenu ve výši 10 tis. Kč včetně DPH a ekologického po-

platku.
 14. Schválila podání žádosti do grantového programu Infra-

struktura ICT 2016 na pořízení elektronické úřední des-

ky.
 15. Schválila poskytnutí finančního daru Akademii bojových 

umění Světlá n. S. ve výši 20 tis. Kč.
 16. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování odbor-

ných knihovnických služeb mezi Krajskou knihovnou Vy-

sočiny, Havl. Brod (jako poskytovatelem) a městem Světlá 
n. S. (jako příjemcem).

Přehled schválených dotací z rozpočtu města neziskovým 
organizacím v roce 2016
Město Světlá nad Sázavou je svou působností v oblasti kultury, 

sportu a dalších volnočasových aktivit tradičním a přirozeným 
centrem s bohatou historií, kulturními památkami, sportovním 
a kulturním životem se širokou nabídkou kulturních a sportov-

ních aktivit.
Zastupitelé města proto každoročně zařazují do rozpočtu ne-

malou finanční částku na podporu těchto oblastí života ve Světlé.
Také v roce 2016 zastupitelé města schválili poskytnutí finanč-

ních prostředků z vlastních zdrojů města na činnost občanských 
sdružení, spolků a dalších neziskových organizací.

Všechny dotace byly schváleny jako účelové, tzn., že prostřed-

ky poskytnuté městem musí být použity podle stanovených pod-

mínek.
Nejvyšší finanční částka je směrovaná do oblasti tělovýchovné 

činnosti, kde je určeno k rozdělení 2 000 tis. Kč, z toho je zatím 
rozděleno 1 880 tis. Kč, pro soubory v oblasti kultury je určeno 
196 tis. Kč (rozděleno 114 tis. Kč), pro oblast péče o zdravotně 
znevýhodněné občany bylo přiděleno 150 tis. Kč, z toho rozdě-

leno 122 tis. Kč, v rámci programu prevence sociálně patologic-

kých jevů bylo rozděleno 90 tis. Kč (program je určen pro školy 
ve Světlé nad Sázavou). Zbytek finančních prostředků ve výši 
160 tis. Kč je určen pro další sdružení a spolky, které působí ve 
Světlé (rozděleno zatím 35 tis. Kč).

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

V případě nedočerpání dotace jsou organizace povinné nepo-

užitou část dotace vrátit. Stejně tak v případě nedodržení účelu 
poskytnuté dotace bude dotace vrácena poskytovateli.

Přehled dotací poskytnutých městem Světlá nad Sázavou 
neziskovým organizacím v roce 2016

Název organizace výše dotace v Kč
TJ Sklo Bohemia – oddíl ASPV 3 000
TJ Sklo Bohemia – oddíl stolního tenisu 55 000
S.U.D. 30 000
TJ Sklo Bohemia – oddíl volejbalu 40 000
TJ Sokol Světlá n. S. 80 000
Tenisový klub Sklo Bohemia 100 000
Šachový klub Sklo Bohemia Světlá n. S. 65 000
Lyžařský klub Kadlečák 50 000
Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá n. S. 7 000
TJ Sklo Bohemia Florbal 220 000
HC Sklo Bohemia Světlá n. S. 620 000
Fotbalový klub Bohemia Světlá n. S. 610 000
Folklorní soubor Škubánek 82 000
Smíšený pěvecký sbor GAUDEAMUS 32 000
Vlastivědný spolek Světelsko 10 000
Bohemia Machine, s. r. o. 15 000
Spolek přátelé zámku Světlá 10 000
Základní škola Světlá n. S., Lánecká 18 000
Základní škola Světlá n. S., Komenského 17 000
Akademie – Vyšší odborná škola,  
Gymnázium, SOŠUP 23 000
Kolpingovo dílo Žďár n. S. 32 000
Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod 5 000
Oblastní charita Havl. Brod – Středisko rané péče 55 000
Oblastní charita Havl. Brod  

– Mateřské centrum Rolnička 20 000
Háta, o. p. s. – Centrum denních služeb Barborka 15 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 25 000
Potravinová banka Ledeč n. S. 1 000
Střed z.ú. Třebíč 1 000
Celkem 2 241 000

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Nepřehlédněte!

Poplatek za komunální odpad pro rok 2016

Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad 
pro letošní rok ve výši 540 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen k tr-
valému pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo v místních čás-
tech. Majitelé chat a rekreačních chalup hradí poplatek ve 
výši 540 Kč za každou stavbu.

Poplatek byl splatný dle vyhlášky města Světlá n. S. do 
31. 3. 2016.

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

Poplatek za psy pro rok 2016

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o  místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2016.

Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S., finanční odbor
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▶

Podnikání studentů do 26 let věku
Podnikání při studiu je pro mnoho mladých lidí lákavé z ně-

kolika důvodů – mohou si vydělat nemalé peníze, rozběhnout 
vlastní profesní kariéru a ještě mohou díky svému statutu stu-

denta při podnikání využít různých výhod, například v podobě 
nižších odvodů na sociálním a zdravotním pojištění či slevy na 
dani.

Dokud jste studenty, považuje se studium za vaši hlavní 
činnost a sociální a zdravotní pojištění za vás z největší části 
platí stát. Podnikání je chápáno jako vedlejší výdělečná čin-

nost, a tak jsou studenti osvobozeni od placení záloh na sociální 
a zdravotní pojištění, případně je platí v nižších částkách. To 
záleží na tom, jak úspěšné jejich podnikání je. Vydělává-li stu-

dent dost, bude v následujícím období povinen platit zálohy ve 
vypočtené výši podle výše výdělku.

Před tím, než student mladší 26 let zahájí samostatnou vý-

dělečnou činnost, nahlásí zahájení podnikání prostřednictvím 
Jednotného registračního formuláře na kterémkoliv obecním 
živnostenském úřadě. Tento živnostenský úřad na přání žada-

tele může odeslat povinné registrace na příslušné úřady, tj. na 
okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, 
u které je budoucí podnikatel evidován, a sdělí, od jakého data 
začne podnikat.

Od roku 2014 mohou podnikat i mladší 18 let, pokud soud 
uzná jejich svéprávnost k vykonávání takové činnosti. Stát tak 
vychází vstříc mladým lidem, kteří jsou schopni samostatné 
výdělečné činnosti a kteří by jinak museli podnikat „přes rodi-
če“ nebo jinou zletilou osobu.

Zálohy na zdravotní pojištění:
• při zakládání podnikání je třeba uvědomit zdravotní po-

jišťovnu o probíhajícím studiu, aby bylo podnikání bráno 
jako činnost vedlejší

• v prvním roce podnikání nemusí student platit zálohy za 
zdravotní ani sociální pojištění

• v dalších letech je třeba platit zálohy ze zdravotního jen 
tehdy, pokud měl student v předchozím roce zisk

• není stanovena minimální záloha, vypočtená záloha může 
činit třeba i pět korun; pojištění bude doplaceno zpětně ze 
skutečně dosaženého zisku po skončení roku

Zálohy na sociální pojištění:
• při zakládání podnikání nebo na konci roku s Přehledem 

příjmů je třeba uvědomit Správu sociálního zabezpečení 
o probíhajícím stu diu

• první rok není zapotřebí platit žádné zálohy
• po skončení roku je třeba odevzdat Přehled příjmů a vý-

dajů a z něj výpočtem zjistit, kolik je nutné za uplynu-

lý rok doplatit; byl li zisk nižší než určitá hranice (kolem 
cca 60 000 Kč ročně), neplatí se nic, v opačném případě 
bude třeba doplatit pojištění a začít platit zálohy podle vy-

počítaných hodnot
Daně při podnikání během studia
• Student podnikatel může kromě výhod ve vztahu k soci-

álnímu a zdravotnímu pojištění nárokovat také slevu na 
dani na studenta. Od daně z příjmu si tak mohl odečíst 
kromě slevy na poplatníka pro poslední zdaňovací obdo-

bí (tj. v daňovém přiznání za rok 2015, které se podávalo 
v roce 2016) ve výši 24 840 korun ještě slevu na studenta, 
která činila 4 020 korun.

• Zákon o daních z příjmů umožňuje rodičům, za splnění 
podmínek uvedených v § 35c, odst. 6, uplatnit daňové zvý-

hodnění na dítě. Student, i když podniká, je dle tohoto zá-

kona stále veden jako nezaopatřené dítě a rodiče si mohou 
uplatnit daňové zvýhodnění. Zákon nestanovuje žádné li-
mity pro příjmy dítěte, na které rodiče chtějí uplatnit da-

ňové zvýhodnění.
Statut studenta musí být výše uvedeným institucím dokládán 

každý rok až do dovršení 26 let.
Lenka Smítková, referent OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského

Pár slov k šikaně v dětských kolektivech – 1. část
Je Vaše dítě neustále smutné nebo naštvané? Nechce se mu 

chodit do školy a vymýšlí si výmluvy? Trpí častými bolestmi 
hlavy, břicha a nevolností? Nespí? Má častá zranění, pro která 
nemá rozumná vysvětlení? Chodí domů s poškozeným oble-

čením nebo některé kusy ztrácí? Nechce mluvit o spolužácích 
a vyhýbá se jim? Odmítá se bavit o tom, jakou legraci s nimi 
zažil? Toto všechno a ještě další „maličkosti“ jsou příklady 
signálů, které napovídají, že Vaše dítě může být obětí šika-

ny. Pokud začne trávit méně času na počítači nebo s mobilem 
nebo je naštvanější, smutnější a uzavřené, když s tím skončí, 
pak může být obětí kyberšikany.

Má Vaše dítě problém najít si opravdového kamaráda? Ne-

řeší pocity jiných dětí? Vylučuje často záměrně některé děti 
ze hry? Chodí domů s hračkami nebo oblečením, které jste 
mu nekoupili, nebo s penězi, které jste mu nedali? Byl doma 
svědkem častého slovního nebo fyzického násilí? Pak může 
být tyranem, který šikanuje druhé děti. Nemusíte se stydět, 
pokud zjistíte, že máte doma tyrana. Ale ostuda je, pokud to 
budete ignorovat.

Šikana je závažné téma zejména pro dopady na psychické 
zdraví obětí a netýká se jenom dětí, jak jsme mohli zazname-

nat v poslední době z medializovaných případů. Je otázkou, 
zda a kdy se to zlepší. 

Řešením může být, když se z přihlížejících diváků stanou 
ti, co se za šikanovaného postaví a podpoří jej. Současně je 
potřeba, aby si oběť šikany osvojila účinné strategie, které 
povedou k nezájmu agresorů. Může to být třeba ignorace urá-

žek, převedení na legraci, předstírání, že to nevadí, dopředu 
si promýšlet, co odpovědět na urážky, mít rád sám sebe, do 
školy chodit s kamarádem, zavčas odejít z místa střetu, apod. 
Strategie mohou být různé, podle konkrétních aktérů a situa-

cí. Podstatné je svěřit se s tím, co se děje, rodiči, kamarádovi 
nebo dospělé osobě ve škole. Ti mohou šikanovanému pomoci 
najít odbornou péči, pokud jejich podpora a rada nestačí.

Šikanou v dětských kolektivech se zabývali členové Týmu 
pro děti a mládež pro koordinaci preventivních aktivit na 
svém jednání dne 11. 1. 2016 na Městském úřadu Světlá nad 
Sázavou. Diskuze byla rozsáhlá a mimo jiné zde zaznělo:

Z odboru sociálních věcí
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Z odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2016

Na jednání zastupitelstva města dne 27.  4. 2016 bylo 
schváleno vyhlášení výběrového řízení pro poskytování 
půjček z  Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 
v celkovém objemu finančních prostředků 1 000 000 Kč. 

Výběrové řízení bude dvoukolové, lhůty pro podávání při-
hlášek budou do 31.  5. 2016 a do 25. 8 2016. Informace 
o druzích půjček naleznete v „Zásadách pro použití účelo-
vých prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá nad Sázavou v roce 2016“.

Přihlášky do výběrového řízení na poskytnutí půjček 
z  Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 včetně 

„Zásad pro použití účelových prostředků Městského fon-
du rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou v roce 2016“ 
jsou zveřejněny na webových stránkách města Světlá nad 
Sázavou www.svetlans.cz. 

Bližší informace obdržíte na odboru majetku, investic a re-
gionálního rozvoje Městského úřadu Světlá n. S. 

od Jarmily Němcové, tel.: 569 496 624, 
e-mail: nemcovaj@svetlans.cz   
a od Ilony Císařové, tel.: 569 496 656,  
e-mail: cisarova@svetlans.cz.

Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí OMIRR

• Podle průzkumů se s šikanou setkává 40 % žáků v různé 
roli (svědci, oběti, agresoři).

• Je předsudek, že šikany je více na velkých školách. Na-

opak jsou četnější případy z malotřídních škol.
• Vhodná je primární prevence na toto téma – zejména 

v 6. třídách, kdy do městských škol přicházejí děti z ven-

kovských škol.
• Šikana bývá dobře skrytá a promyšlená a pedagogové se 

o ní dozvídají jako poslední.
• Je vhodné, pokud učitelé s žáky často mluví i mimo pro-

bírané učivo. Nezbytné jsou aktivní dozory o přestáv-

kách.
• Při podezření na šikanu je na místě, když škola přizve 

odbornou pomoc – etopeda. Ještě účinnější by bylo, kdy-

by školy měly k dispozici svého školního psychologa, 
jako je to v některých jiných regionech.

• Pokud šikana přeroste v trestný čin, Probační a mediač-

ní služba Havlíčkův Brod pracuje jak s agresorem, tak 
s obětí.

• Bohužel ze třídy nebo ze školy odchází většinou oběť ni-
koliv agresor.

• Jednoduchou omluvou nelze šikanu uzavřít, oběť bývá 
hluboce psychicky poznamenaná. Jsou případy, kdy 
muselo dojít k hospitalizaci na psychiatrii, oběť nebyla 
schopna se učit, komunikovat s lidmi, mluvit o tom, co 
se jí stalo.

Členka Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventiv-

ních aktivit, Mgr. Hana Kubínová ze Základní školy Světlá 
nad Sázavou – Komenského, k tomuto náročnému tématu sdě-

lila následující:
Šikana je nebezpečná forma násilí jak psychického, tak fy-

zického a v nějaké formě se bohužel vyskytuje na všech dru-

zích škol.
Šikanování je chování, které má za cíl ublížit, nebo zastrašit 

žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v opakovaných fyzic-

kých nebo psychických útocích proti jednotlivci nebo skupině 
žáků, kteří se neumí bránit. V poslední době se stále častěji 
objevuje kyberšikana, která je jednou z forem psychické šika-

ny. Jedná se o zneužití ICT, zejména mobilních telefonů a so-

ciálních sítí na internetu.
Pokračování příště.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Nové podmínky pro připojení domácích elektráren
Od ledna 2016 vstoupila v platnost rozsáhlá novela energe-

tického zákona č. 458/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek 
a souvisejících zákonů, tím se s počátkem roku 2016 podstatně 
rozšířily možnosti provozování malých výroben elektřiny z ob-

novitelných zdrojů energie, tzv. mikrozdrojů.

Jedná se o možnost provozovat výrobnu elektřiny s výko-

nem do 10 kW bez licence pro výrobu elektřiny, což významně 
snižuje administrativní zátěž pro domácí střešní fotovoltaic-

ké elektrárny. Musí se jednat o výrobnu určenou pro vlastní 
spotřebu zákazníka, a to přesto, že je taková výrobna připo-

jena k distribuční soustavě. Jedinou podmínkou zákona je, že 
ve stejném odběrném místě nesmí být připojena jiná výrobna, 
provozovaná pod licencí.

Od 1. února 2016 pak platí nová vyhláška o připojování 
č. 16/2016 Sb. Pozitivem mikrozdrojů je zjednodušený způsob 
připojení do distribuční sítě. K připojení nového mikrozdroje 
má stačit revizní zpráva a ohláška příslušnému provozovate-

li distribuční soustavy. Mikrozdroj musí být vybaven zaříze-

ním, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy 
v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny 
do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího za-

řízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.
V březnu tohoto roku byla navíc v Poslanecké sněmovně PČR 

schválena novela zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle 
které nebude příjem z prodeje elektřiny vyrobené ve výrobně 
do 10 kW a provozované v souladu se zákonem bez licence pří-
jmem z podnikání. Půjde o tzv. ostatní příjem a tím se umožní 
inkasovat platby za nespotřebované přebytky elektřiny, dodané 
do elektrizační soustavy, i nepodnikatelům. Tento příjem pak 
provozovatel výrobny zahrne mezi své ostatní nepodnikatelské 
příjmy a řádně ho zdaní.

Na rozšíření možností pro provozování výroben do10 kW 
volně navazuje program Nová zelená úsporám. Program pod-

poruje dotací 35 až 100 tis. korun fotovoltaická zařízení do 
10 kW, a to připojená i nepřipojená do distribuční soustavy. Ne-

připojená zařízení mohou pouze ohřívat teplou vodu a nesmí 
být propojena s vnitřními rozvody domu. Zajímavější je pro-

to podpora zařízení propojených s distribuční soustavou, kde 
je však základní podmínkou využít alespoň 70 % výroby pro 
vlastní spotřebu.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Řeka a příroda ve Světlé n. S. jsou uklizené
Již sedmý ročník dobrovolnické akce Čistá řeka Sázava na 

Vysočině se uskutečnil ve dnech 4.–9. dubna 2016. Zbavit řeku 
a její okolí odpadků pomáhají každoročně žáci obou světel-
ských základních škol a členové Českého rybářského svazu. 
Ze světelských sportovních oddílů se zapojili – tak jako každý 
rok – pouze turisté. Každý účastník obdržel od pořadatelů akce 
malé občerstvení, šátek s logem akce a pracovní pomůcky.

Další akcí, která se v dubnu uskutečnila pod záštitou Kra-

je Vysočina, byl osmý ročník úklidové akce Čistá Vysočina, 
jejímž cílem je uklidit příkopy podél komunikací, okolí lesů 
a lesních cest, břehy vodních toků, zámecký park atp. Akce 
Čistá Vysočina se pravidelně zúčastňují obě světelské základní 

školy, studenti Akademie a občané místních částí – Benetice, 
Lipnička, Závidkovice, Josefodol.

Odvoz pytlů s odpady zajistila Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny a TBS Světlá nad Sázavou.

Přestože obě úklidové akce probíhají na Světelsku každoroč-

ně, zejména v příkopech podél komunikací a v okolí cyklostez-

ky je každý rok co sbírat.
Všem účastníkům obou akcí, kteří pomohli přírodu zbavit od-

padů, odbor životního prostředí děkuje za dobře odvedenou prá-

ci a budeme doufat, že se všichni nepořádníci nad sebou zamyslí 
a odpady odloží pouze tam, kam patří, tj. do popelnic, kontejne-

rů na tříděný odpad, odpadkových košů, na sběrný dvůr.
Jitka Gögeová, DiS.

referent OŽP

Z odboru životního prostředí
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Uzavírka silnice třetí třídy č. III/1305 v úseku Leština 
u Světlé–Dobrnice–hranice kraje
Od 2. 5. 2016 do 31. 5. 2016 bude úplná uzavírka silnice 

č. III/1305 v km 0,0–3,285 od obce Leština u Světlé–Dobrni-
ce–hranice Kraje Vysočina a Středočeského kraje. O uzavírku 
požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava. Dů-

vodem je kompletní oprava povrchu vozovky na uvedené ko-

munikaci.
Bude dotčena autobusová linka 600560 – vzhledem k zajiště-

ní obslužnosti školy v Dobrnicích bude umožněn průjezd stav-

bou autobusům zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu.
Trasa objížďky povede ve směru Ledeč nad Sázavou po sil. 

č. II/130 přes Kynice až po křižovatku se silnicí č. III/1308 
a dále po ní do obce Číhošť. Zde po sil. č. III/1309, přes Tu-

nochody a Hlohov až po křižovatku se silnicí č. III/33837 přes 
hranici okresu Kutná Hora až po křižovatku se silnicí č. II/338. 

Zde vpravo přes Dobrovítov až do Zbýšova po křižovatku 
se silnicí č. III/33837, dále po ní až po křižovatku se silnicí 
č. III/1305 a dále přes Chlum ve směru Leština u Světlé až po 
uzávěru. Délka objízdné trasy 24,8 km.

Tímto se omlouváme za vzniklé problémy.

Chystané uzavírky ve správním obvodu  
ORP Světlá nad Sázavou
Z důvodů množících se dotazů na náš odbor, kdy a jaké nás 

čekají uzavírky tento rok na našem ORP, sdělujeme následující.
První úplná uzavírka, která se chystá a připravuje, je na sil-

nici č. 150 v obci Babice. Její předpokládaný začátek je během 
měsíce června, předpokládaný konec koncem měsíce srpna. 
Důvodem je úplná rekonstrukce mostku přes Křivoláčský po-

tok.
Druhá úplná uzavírka rovněž na silnici č. 150 bude v obci 

Ledeč nad Sázavou. Předpokládaný termín uzavírky kvůli vý-

stavbě nového železničního viaduktu je v měsících červenec, 
srpen, září letošního roku.

Třetí úplná uzavírka bude na silnici č. 347 mezi obcemi Čejov 
a Kejžlice, předpokládaný termín uzavírek bude se zhotovite-

lem staveb upřesněn a občany budeme včas informovat pro-

střednictvím webu případně městského rozhlasu nebo Světel-
ského a Ledečského zpravodaje.

Na závěr bych také upozornil na uzavírku, která měla již pro-

bíhat od začátku měsíce května, a to uzavření mostu přes vodní 
dílo Želivka na silnici č. 150 mezi obcemi Bezděkov a Brzoti-
ce. V současné době však zatím uzavírka na tomto mostě není 
a čeká se na informace zhotovitele stavby firmu SDS EXMOST 
Brno, aby upřesnil trasu uzavírky. I zde jako i u ostatních sho-

ra zmiňovaných uzavírek se bude jednat o objízdných trasách, 
které budou v řádech desítek km.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy

Z činnosti městské policie

Městská policie v  březnu 2016 řešila celkem 99 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 81 
přestupků, 18 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme dvě písemnosti na žádost 
ostatních orgánů, jednou jsme spolupracovali se soudem. 
Provedli jsme odchyt jednoho psa, toho jsme předali jeho 
majiteli. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 3.  žádného 
pejska. 

V  březnu jsme provedli dvě kontroly, zda není podáván 
alkohol osobám mladším osmnácti roků, vše bez závad. 
Rychlost jsme měřili jedenáctkrát. 

Zdeněk Novák 
velitel MP

Z hiStorie
Každoročně si 8. května připomínáme Dnem vítězství ko-

nec 2. světové války a obnovení Československé republiky. 
Události květnových dnů roku 1945 zachycuje stručněji či po-

drobněji každá obecní a školní kronika. My se ale začtěme do 
řádků Pamětní knihy Staničního úřadu Světlá n. S. Ta byla za-

ložena v září 1945 a v prvních poválečných letech psána před-

nostou stanice inspektorem Josefem Černým, který svůj úřad 
na světelském nádraží nastoupil v tomtéž měsíci, proto osobně 
inkriminované události ve Světlé nezažil a vycházel ze zprávy 
adjunkta státních drah Augustina Dlaboly.

Dne 4. V. 1945: Podle nezaručených zpráv proniká Rudá ar-
máda nezadržitelně vpřed. Prochází prý Velkým Meziříčím, 

obsadila Žďár na Moravě. Je skutečně slyšeti dělostřelbu. Ces-

tující z východu vypravují všelijaké věci o zmateném ústupu 
německých armád z Moravy. Večer téhož dne cestující z Prahy 
vyprávějí, že v Praze a po celé trati Kolín – Čáslav jsou odstra-

ňovány německé nápisy. Tuto zprávu jsme zachytili ze stanice 
v 18 hodin dálkovým telefonem z Čerčan. Akce měla odezvu 
v celém městě, kde do rána 5. května byly strhány aneb zama-

zány téměř všechny německé nápisy.
Nastal památný den 5. V. 1945. Tohoto dne povstala Praha… 

V 17 hodin došel nám z Prahy následující, pravděpodobně pod-

vržený telegram revolučního znění. Kvůli zajímavosti zde uvá-

díme doslovně: „Z ministerstva dopravy. Z rozkazu J. Kame-

Z Pamětní knihy Staničního úřadu ve Světlé n. S.
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nického1 zrušují se dosavadní jazykové předpisy a zavádí se 
jak ve vnitřním, tak ve vnějším styku řeč česká. Vyvěste ihned 
československé prapory. Dr. Kamenický.“ V prvním nadšení 
nikdo o pravdivosti depeše nepochyboval. V půlhodině byly 
před udivenými zraky našich německých hlídačů strhány a za-

mazány všechny německé nápisy a vynesena již ráno připra-

vená československá vlajka… K zhotovení vlajky byla použita 
háková vlajka, která byla rozstříhaná. V městě se konal ma-

nifestační průvod a nesena státní vlajka. Nadšení dostoupilo 
vrcholu kolem 19 hod. 30 min. Skupina odvážných mužů, mezi 
kterými byli také železničáři, vydala se na nádraží, kde pouze 
s 1 nebo 2 chatrnými pistolemi odzbrojila celkem 10 vojen-

ských železničářů, zabránila krveprolití odzbrojením 2 aut SS, 

Stalo se

V Čechách
• před 150 lety 30. května 1866 byla na jevišti Prozatím-

ního divadla v Praze poprvé uvedena opera Bedřicha 
Smetany Prodaná nevěsta

• před 140 lety 26.  května 1876, měsíc po dokončení 
svého životního díla Dějiny národu českého, zemřel 
v Praze František Palacký; jeho pohřeb 31. května se 
stal národní manifestací

Ve světě vědy a techniky
• před 190 lety v roce 1826 Němec Otto Unverdorben 

získal suchou destilací indiga anilin, později základní 
surovinu pro výrobu syntetických barev

• před 160 lety v roce 1856 byly v jílových usazeninách 
jeskyně v údolí Neandertal v Severním Porýní – Vest-
fálsku objeveny kostry primitivního člověka, o deset 
let později označeného jako typ Homo Nendertaleu-
sis

Ve Světlé nad Sázavou
• před 250 lety v  roce 1766 byl ředitelem světelského 

panství Jan Baloun
• před 70 lety v posledních svobodných volbách v květ-

nu 1946 ve Světlé vyhráli komunisté (759 hlasů), druzí 
byli národní socialisté (419 hlasů), pak lidovci (271 hla-
sů) a sociální demokraté (145 hlasů)

Josef Böhm

zmocnila se asi 40 zbraní různého druhu a držela v zajetí asi 
40 německých vojáků po celou noc…2

V městě utvořen revoluční národní výbor.3 K připravované-

mu vyhození transportu tanků a vojska, který zůstal v podve-

čer státi v Leštině, nedošlo, protože tento se vůbec neodvážil 
pokračovati v noční jízdě. Na nádraží se krčí v poštovním 
překladišti poslední němečtí uprchlíci z města v domnění, že 
nadešlo pro ně účtování. Jednalo se vesměs o ženy a děti. Je-

jich odsun na Prahu se osobním vlakem děl v pořádku, ačkoliv 
naši lidé byli prozatím pány situace a věděli již o zvěrstvech 
v Praze. Asi ve 3 hodiny v noci vyslechnut na místním poštov-

ním úřadě příkaz velitele SS z Jihlavy, aby byli smrtí potres-

táni všichni účastníci odzbrojování, především národní výbor. 
Téměř všichni členové národního výboru a vedoucí odboje se 
uchýlili mimo město. Bohužel bylo zapomenuto na nádraží 
a tomuto nebyl důvěrný rozkaz jihlavského velitele tlumočen. 
Tím se také stalo, že byl dne 6. V. ráno spolu s přednostou sta-

nice4 vyslýchán 1 výpravčí vlaku vojenským velitelem nádra-

ží, avšak díky jeho nerozhodnosti a neinformovanosti nedošlo 
k odvetným opatřením. Část zbraní byla vrácena hned dne 6. 
V. Na vrácení zbytku zbraní a odcizeného majetku odzbroje-

ných vojáků byly dány městu 2 dny s pohrůžkou, že nebudou-li 
všechny zbraně do úterý dne 8. V. do 16 hodin vráceny, bude 
proti městu použito vojenské opatření. K tomu nedošlo z toho 
důvodu, že v úterý celé německé vojenské osazenstvo želez-

niční spolu s velícím poručíkem po poledni narychlo odjelo 
směrem na Jihlavu. Velitel vojenské posádky v zámku se po 
celou dobu choval k akci dosti zdrženlivě.5

V pozdní odpoledne přijela další skupina vojska a ubytovala 
se v protějším hotelu. Velitel této skupiny upozornil přednostu 
stanice, že uskladněná munice v železničním skladišti jakož 
i nádražní budova budou v noci vyhozeny do vzduchu. Podle 
nezaručených zpráv měl býti do vzduchu vyhozen i zámek. 
Toto bylo sděleno i obyvatelstvu blízko nádraží a v blízké obci 
Přísece. Po dlouhém jednání s velitelem byla tato akce odsu-

nuta na středu. K provedení však nedošlo. V časných ranních 
hodinách prolétla zpráva, že Rusové obsadili Havlíčkův Brod 
a pochodují směrem na Světlou. Německé posádky se zmoc-

nila panika. Stačila však část zbraní a munice zneškodniti 
a naházeti do řeky Sázavy, načež se rychle odsunula směrem 
západním. Kolem 10 hodiny dopolední bylo město prosté od 
Němců, obyvatelstvo si na chvíli oddychlo. Avšak železniční 
služba nebyla i nadále mimo nebezpečí. Od středy ráno do pá-

tečního rána nastalo jakési bezvládí. Skupiny Němců prchaly 

Poražená německá armáda Sovětský tank na světelském náměstí
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▶ na vlastní pěst dnem a zejména nocí směrem západním a vý-

kon služby na stanici vyžadoval největšího vypětí sil a veliké 
obezřetnosti dopravního personálu.

První předzvědné ruské oddíly se objevily v městě sice už 
ve čtvrtek odpoledne, avšak hlavní síly projely město teprve 
v pátek dne 11. V. 1945 v 1 hodinu v noci…

Josef Böhm

Vysvětlivky:
1  Dr. Jindřich Kamenický (1879–1959) byl v letech 1941–1945 

ministrem dopravy ve všech protektorátních vládách; roku 
1946 byl za kolaboraci odsouzen k pěti letům těžkého žaláře.

2  Akci povstalců na nádraží velel poručík v záloze Josef Kačí-
rek, v letech 1932–1945 učitel místní měšťanské školy.

3  Předsedou Revolučního národního výboru ve Světlé byl 
Josef Kudrna, v letech 1939–1948 učitel místní měšťanské 
školy. Již 21. května byl ustaven ve Světlé řádný národní 
výbor v čele s Josefem Radilem, kterého v srpnu vystřídal 
v čele města Pavel Šindelář a toho po několika dnech Alois 
Tejkal.

4  Přednostou stanice byl od listopadu 1934 do září 1945 vrchní 
adjunkt státních drah František Bára.

5  Velitelem posádky Wehrmachtu umístěné tehdy ve světel-
ském zámku byl major Holz.

 

ŠkolStví

V listopadu 2015 se předškolní děti z mateřských škol ze 
Světlé nad Sázavou poprvé vydaly na místní zimní stadion do 
Školičky bruslení. Kdo neměl svoje brusle, chrániče a helmy, 
vše si zde mohl vypůjčit. Takto vybavené děti se vydaly na le-

dovou plochu pod vedením trenéra pana Krajíčka a jeho týmu 
spolupracovníků.

Školička bruslení

Na všech lekcích do března 2016 se dětem věnovali a hravou 
formou jim vysvětlovali základy bruslení. Začátečníci nejprve 
bruslili s hrazdičkami, které později odkládali.

Těšíme se na 2. ročník Školičky bruslení a chceme poděkovat 
panu Krajíčkovi a jeho týmu za sportovně strávená dopoledne. 
Věříme, že sport a pohyb se stane pro děti samozřejmostí.

učitelky MŠ
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MC rolnička, Pěšinky 971

Kontakty:  Iva Vosyková 724 564 289  
  Tereza Lebrušková 732 538 839  
  (www.hb.charita.cz)

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vní-

mání režimu a sebe sama v kolektivu
• „Chobotnice“  – Společné aktivity dětí a  rodičů podpo-

rující rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání 
a fantazie

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin: 
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalo-

vou

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“ – Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení 
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/materskecentrum.rolnicka

V týdnu před Velikonocemi se sešli rodiče s dětmi ve třídách 
u Berušek a u Motýlků na „Velikonočním tvoření“. Společně se 
pustili do vytváření jarních dekorací. Děti měly radost z návště-

vy rodičů ve školce a z ozdobených kraslic, kterými si poté oz-

dobily velikonoční stůl. Paní učitelky a děti potěšil velký zájem 
rodičů o tuto akci. Těšíme se na další setkání.

učitelky MŠ

Krásný slunečný pátek 22. 4. strávili žáci prvního stupně 
ze ZŠ v Komenského ulici na hřišti. Absolvovali běh na 60 m, 
skok do dálky, člunkový běh, hod na koš a hod medicinbalem. 
Nejlepší sportovci z každé kategorie byli odměněni diplomem.

Poděkování patří učitelkám tělesné výchovy Mgr. Soně Mi-
kešové a Mgr. Michaele Pešoutové a žákům 9. A.

ZŠ Komenského ul.

Každým rokem se žáci naší školy zúčastňují v dubnu akce 
Čistá Vysočina.

Kdo všechny ty odpadky do přírody vyhazuje?
ZŠ Komenského ul.

Jarní tvořeníčko v MŠ na Sídlišti

Sportovní den Čistá vysočina
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Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou uspořádal o veliko-

nočních prázdninách zájezd do Vodního světa v Kolíně. Výlet 
se konal ve čtvrtek 24. března 2016. Podle ohlasů dětí i jejich 
rodičů se akce vydařila. Nápad s plaváním zaujal a určitě ho 
v budoucnu zopakujeme.

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se v DDM uskutečnilo okrskové 
kolo vědomostní soutěže Všeználek.

Soutěžili žáci pátých tříd z těchto škol: ZŠ Lánecká, ZŠ Ko-

menského Světlá nad Sázavou a ZŠ Dobrnice.

Do okresního kola (5. května 2016) v Havlíčkově Brodě po-

stupují dvě nejúspěšnější družstva:
 1. ZŠ Dobrnice: Tereza Píšková, David Svárovský, Anna 

Marie Pavelková
 2. ZŠ Lánecká: Lucie Pazderková, Simona Pavelková, Klára 

Cihlářová, Kateřina Kotěrová
Dětem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole sou-

těže.

Pozvánka na volejbalové turnaje
Děti z volejbalového kroužku DDM a jejich vedoucí Vás sr-

dečně zvou na tyto turnaje: 28. 05. 2016 – FINÁLE 2 HAVL-

BALL 2015/2016 a 6 HAVLBALL 2015/2016 – Lipnice n. S. Tě-

šíme se, že nás přijdete podpořit a budete nám držet palce!

Nabídka kroužku společenského tance v DDM
Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou otevře od října 2016 

kroužek společenského tance pro chlapce a děvčata školního 
věku do 15 let. Kroužek povedou zkušení lektoři z Havlíčkova 
Brodu, manželé Lacinovi.

Pod jejich vedením se děti naučí základům standardních 
i latinsko-amerických tanců. Bližší informace v DDM Světlá 
nad Sázavou, Lánecká 699, tel: 569 452 679, mobil: 736 642 847 
nebo 737 710 312.

Databáze lektorů/vedoucích kroužků volného času 
v DDM Světlá nad Sázavou
Pro zájemce z řad široké veřejnosti zakládáme databázi lek-

torů a spolupracovníků DDM.
Databáze lektorů je určena všem zájemcům, kteří:

 1. Rádi pracuji s dětmi a dospělými.
 2. Jsou ochotni se podělit o své sportovní, řemeslné, technic-

ké, rukodělné, výtvarné, hudební i jiné dovednosti.
 3. Jsou starší 18 let (pod odborným dohledem lze přijmout 

i studenty starší 16 let).
Jedná se o placené vedení kroužků DDM pro děti i dospělé.
Stručný životopis a popis Vašich nabízených dovedností za-

sílejte na adresu:
DDM Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, Světlá n. S., 582 91.

Olga Fialová

Co se děje v DDM

První čtvrtletí letošního kalendářního roku bylo pro žáky 
i pracovníky Uměleckoprůmyslové akademie obdobím plným 
usilovné práce. Společnými silami se podařilo zrealizovat řadu 
akcí, které přispívají k dalšímu smysluplnému rozkvětu školy.

Naši žáci maturitních ročníků po úspěšném absolvování tra-

dičních maturitních plesů finišují v přípravě na svou zkouš-

ku dospělosti, která bude probíhat právě v těchto květnových 
dnech. Dle jejich průběžných studijních výsledků celý proces 
vypadá více než příznivě.

Dne 2. 2. 2016 proběhly tzv. přijímačky nanečisto. V nich si 
žáci 9. ročníků mohli ověřit své znalosti matematiky a českého 
jazyka. Zájem byl ohromný, naše velkokapacitní posluchárna 
praskala ve švech. Se stejným ohlasem se setkal i následný os-

mitýdenní přípravný kurz, který využili nejen žáci Světelska, 
ale dojížděli na něj i jednotlivci ze vzdálené Kutné Hory či 
Zruče nad Sázavou.

V druhé polovině března se žáci lipnického Kamenosochař-
ského střediska zúčastnili 14. ročníku výstavy kamenoprů-

myslu a geologie KAMENÁR v Trenčíně. Ladislav Štoksa 
a Martin Hůzl zde před zraky veřejnosti sekali hlavu čerta dle 
vlastního návrhu a hlavu komiksového hrdiny do hořického 
pískovce.

V březnu také akademie oficiálně vstoupila mezi takzvané 
Rorýsí školy. Tento titul jsme získali díky neutuchajícímu en-

tusiasmu Mgr. Evy Bernadové a jejích žáků, kteří se soustavně 
v rámci environmentálních aktivit věnují ochraně ohrožených 
druhů ptactva a navyšují jeho hnízdní možnosti výrobou a in-

stalací ptačích budek.
Tradičně, jako již v řadě předchozích let, naši skláři vyho-

tovili skleněné plastiky pro nejlepší letecké sportovce kalen-

dářního roku 2015. Několik desítek skleněných ocenění bylo 

Střípky z pestrého života Uměleckoprůmyslové akademie
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▶

předáno těm nejúspěšnějším v pátek 1. dubna v důstojném pro-

středí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi 
za přítomnosti řady významných představitelů politické scény 
a světa aviatiky.

Trojice žáků světelského gymnázia Jakub Cakl, Tereza No-

hejlová a Lenka Vlášková z III. G pod vedením své vyučující 
PhDr. Jany Michkové dosáhla pěkného úspěchu v 25. roční-
ku krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií Čes-

ké a Slovenské republiky, které mělo letos téma Od diktatury 
k diktatuře (roky 1945–1948). Byť nezvítězili, přesto za sebou 
nechali týmy všech ostatních zúčastněných středních škol ha-

vlíčkobrodského okresu, čímž se z našeho regionu stali těmi 
nejlepšími. To svědčí o skutečné kvalitě vzdělávání na našem 
malém gymnáziu rodinného typu.

Svou návštěvou nás také v pátek 8. dubna poctil nový před-

stavitel Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze 
Ron Sheau-Jung Lu spolu s panem Benem Wu a v doprovodu 
manželek. Hosty přivítal ředitel školy ve své kanceláři a při 
krátkém srdečném rozhovoru došlo k pozvání zástupců Tchaj-
pejské hospodářské a kulturní kanceláře na oslavy padesátého 
výročí školy v září 2016. Poté si návštěva prohlédla část pro-

vozních prostor školy včetně školní huti, kde si Ron Sheau-

-Jung Lu spolu s chotí vyzkoušeli práci se sklářskou píšťalou.
Jedním z cílů návštěvy vedle udržování přátelských kontak-

tů bylo i pořízení dárkových předmětů reprezentujících sklář-
skou výrobu a hosté vybrali řadu pěkných výrobků z brouše-

ného i ručně malovaného skla.
V pátek 15. dubna proběhly jednotné přijímací zkoušky v po-

době centrálně zadávaného testu z českého jazyka a matema-

tiky. Velkou posluchárnu a další prostornou učebnu naplnilo 
množství žáků, kteří chtějí studovat v dalším školním roce na 
gymnáziu či v oboru Sociální činnost. Doprovázející rodiče 
měli zajištěný program v podobě prohlídky školy či diskuze 
s jejími pracovníky. Velký zájem o studium nás samozřejmě 
těší a motivuje do další práce.

V těchto dnech škola žije mimo běžného provozu také pří-
pravami výše uvedeného 50. výročí jejího založení. Oslavy 
proběhnou v září 2016 a budou spojeny s tradiční výstavou 
Bienále 2016. Jejich součástí bude vedle vydání pamětní knihy 
a tradičního katalogu výstavy také řada doprovodných akcí. 
Světelská veřejnost a příznivci naší školy se tedy mají na co 
těšit.

S využitím tiskových zpráv zpracovali 
MŠ a LZ

Kdo jsme?
Především jsme rodiče. Rodiče dětí předškolního věku, kteří 

spojili své síly k realizaci společného záměru – vzniku alterna-

tivní školy. Myšlenka o jejím založení se zrodila u Mgr. Pavly 
Sedláčkové (absolventky MU, ředitelky a zakladatelky Lesní 
školky Dvoreček ve Vilémově, studentky waldorfské a intui-
tivní pedagogiky a lektorky seminářů o výchově dětí), která 
bude ve škole působit jako hlavní pedagožka (raději říkáme 
průvodkyně). Pavla s myšlenkou založení školy oslovila chotě-

bořské rodiče, z nichž vznikl tým, který novou školu postupně 
vytváří. S podporou paní ředitelky ZŠ Buttulova by se nová 
škola mohla časem stát alternativní větví této ZŠ.

Co děláme?
Nabízíme dětem láskyplné bezpečné prostředí bez znám-

kování, zkoušení a srovnávání (bez stresového prostředí), 
o kterém je známo, že výrazně usnadňuje a urychluje učební 
procesy. Zachováváme tak vnitřní motivaci učit se. Každé dítě 
má v sobě obrovskou touhu poznávat a bádat. My se snažíme 
tuto přirozenou vlastnost podporovat. Naši průvodci prošli in-

tenzivním vzděláváním a mají výjimečné schopnosti, k dětem 
přistupují s otevřeným, přátelským a respektujícím přístupem.

Respektujeme individualitu dítěte, každé dítě potřebuje 
jinou míru podnětů, jiné tempo v různých předmětech. Pod-

nětné, zdravé a přátelské prostředí pro naše děti vytváříme 
v blízkosti anebo přímo v přírodě. Děti budou stále „jednou 
nohou venku“. Tím zachováme nebo vybudujeme intenzivní 
vztah k přírodě.

Budeme se učit životem, skutečnými situacemi na skuteč-

ných věcech. Například si sami na malém školním políčku vy-

pěstujeme obilí, sklidíme, vymlátíme, nameleme a upečeme 
chléb. Hraní bude stále nezbytnou součástí školního dne. Děti 
se zábavnou, poutavou a přirozenou formou naučí vše potřeb-

né.
V naší škole nechceme klasické vyučovací hodiny a přestáv-

ky, žáci budou pracovat v blocích („epochách“), kde bude při-
hlíženo k jejich aktuálním fyzickým a psychickým potřebám 
a zájmům. Určité odlišnosti budou i ve výuce písma. Naši žáci 
se nejprve seznámí s tiskacím písmem, které je pro ně srozu-

mitelnější a přijatelnější. Již od prvního ročníku chceme začít 
s výukou anglického jazyka – první tři roky bez psaní a čte-

ní – především pomocí jazz chants (zapojení rytmu, pohybu 
a praktické slovní zásoby). Do prvního ročníku chceme také 
zahrnout výuku hry na zobcovou flétnu.

Necháváme se inspirovat různými pedagogickými směry, po 
celém světě rozšířenými a roky ověřenými. Využíváme pře-

devším prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky. Konkrétní 
vyučovací den i použité metody vždy přizpůsobíme potřebám 
celé skupinky dětí i momentálním potřebám jednotlivců.

Nabízíme rodičům, aby se spolupodíleli na tvoření naší ško-

ly, účastnili se výletů, exkurzí či sami umožnili dětem nahléd-

nout do své profese či záliby. Zhruba jednou za měsíc budeme 
pořádat setkání pro celé rodiny, které budou odrazem ročního 
období, tradičních svátků či místních zvyklostí. (např. Martin-

ská slavnost, Adventní spirála, Vítání jara, Svatojánská slav-

nost). Pravidelně se budeme scházet s rodiči, abychom společ-

ně shrnuli předešlý měsíc a naplánovali ten následující. Mnohé 
z programů školy budou otevřené i pro sourozence, prarodiče 
nebo přátele.

Nová alternativní škola otevírá své brány v Chotěboři od září 2016
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▶

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se konala ve Světlé n. S. v Galerii Na 
Půdě přednáška spisovatele a nakladatele Ivo Stehlíka s ná-

zvem „Nebojte se domácího vzdělávání“. Charizmatický před-

nášející, rodák z Ledečska žijící ve Volarech na Šumavě, vy-

učoval společně s manželkou své dvě dcery doma. Posluchače 
postupně seznámil s historií domácího vzdělávání u nás i ve 
světě, s legislativou, povinnostmi rodičů a dětí, alternativními 
přístupy/směry ve vzdělávání a s výhodami i nevýhodami do-

mácího vzdělávání. Současně se podělil o praktické poznatky 
své vlastní i dalších přátel, kteří vzdělávali doma nebo domá-

Nebojte se domácího vzdělávání – ivo Stehlík

Co je náš cíl?
Naším cílem je vybudovat fungující alternativní školu, do 

které se budou naše děti každé ráno těšit. Chceme tedy přispět 
ke spokojenosti našich dětí i rodičů.

Praktické informace:
První skupinka 15 dětí ve věku 6 – 8 let (smíšená 1. a 2. třída) 

bude otevřena v září 2016. V prvním školním roce 2016/2017 
budou děti zapsány na domácím vzdělávání při ZŠ Buttulova, 

kde budou také jednou za půl roku přezkušováni na základě 
svého portfolia. Společná výuka bude probíhat 5 dní v týdnu 
v dopoledních hodinách. Na odpoledne připravujeme družinu 
a v případě zájmu i kroužky. Při zájmu bychom pro žáky ze 
vzdálenějších lokalit mohli zajistit školní minibus.

Pro více informací sledujte náš FB: https://www.facebook.
com/alternativniskolanachoteborsku Na tvorbě našich webo-

vých stránek pracujeme. Ivana Prášková

Druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu Open 
Worldwide Stage se konal v sobotu 16. dubna 2016 v Adalber-
tinu v Hradci Králové. Akci pořádalo Integrační centrum pro 
cizince Diecézní charity Hradec Králové.

Samotný festival zahájila v 17.00 hodin Vlaďka Dobešová, 
koordinátorka aktivit Integračního centra pro cizince Diecéz-

ní charity Hradec Králové. Mezi účastníky byli teenageři ze 
Sýrie, Ruska či Ukrajiny – klienti víkendového klubu Nytočka 
Rodovodu a multikulturního klubu dětí a mládeže při Integrač-

ním centru pro cizince, či nadaný ukrajinský houslista Nikita 
Minčuk. Českou republiku zastoupila naše klientka Dája z eN-

Céčka – nízkoprahového centra pro děti a mládež Světlá nad 
Sázavou, působícího pod Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 
Zazpívala po jedné písni z muzikálu Jesus Christ Superstar 
a Bídnici. O kytarový doprovod se postarala Jana Dománko-

vá. Dalšími českými zástupci byli klienti z klubu Střelka Farní 
charity Dvůr Králové.

Festival Open Worldwide Stage 2016 byl zakončen v 19 ho-

din, kdy vystoupili dva hosté, kteří se na hudební scéně po-

hybují delší dobu. Byli jimi zpěvačka Oxana Evsina z Ruska 
a Michal Horák z Hradce Králové.

Silvie Kameníková, eNCéčko

eNCéčko na hudebním festivalu open Worldwide Stage 2016

cí školou prošli. Po přednášce pan Stehlík odpovídal na velké 
množství dotazů. Diskuze se aktivně účastnili i další přítomní 
doma vzdělávající rodiče.

Z historie
Domácí vzdělávání je nestarším i nejdéle aplikovaným vzdě-

láváním vůbec. Bylo praktikováno ve sběračských a loveckých 
společnostech. Učení bylo svobodné, bez užívání trestů, když 
dítě chtělo, zeptalo se. Ke konci středověku navštěvovalo školy 
maximálně 5 % dětí. Je zajímavé, že teprve až za 100 let po 
zavedení povinné školní docházky Marií Terezií navštěvovalo 
školu u nás pouze 90 % dětí, a např. v Bosně a Hercegovině jen 
20 % dětí.

Povinnosti

Rodiče zapíší dítě na vybranou základní školu. Dítě absol-
vuje pohovor v pedagogicko-psychologické poradně. Na prv-

ním stupni ZŠ může vzdělávat preceptor (vzdělávající), který 
dosáhl ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou. Pro 
druhý stupeň ZŠ je nutné vysokoškolské vzdělání minimálně 
bakalářské. Žáci v domácím vzdělávání mají povinnost jednou 
za pololetí přijít do školy na přezkoušení. Učivo prvního stupně 
je možno přezkoušet na jakékoli základní škole. Přesto předná-

šející doporučuje školy, které mají s tímto typem vzdělávání již 
zkušenost.
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Výhody
Dnešní psychologové vědí, že aby se dítě mohlo učit, potřebu-

je bezpečné, láskyplné prostředí a musí se učit smysluplné věci. 
Tyto základní podmínky domácí vzdělávání jednoznačně spl-
ňuje. V domácí škole lze stavět na pevných základech, nepokra-

čuje se ve vykládání nové látky, dokud se žák důkladně nenaučí 
starou. Jako nespornou výhodu většina vyučujících rodičů vidí 
rychlost výuky. I v sedmé třídě lze požadovanou učební látku 
zvládnout za dopoledne. Dítě, které je o 3 roky doma déle, si 

V uplynulých dnech jsme se poctivě připravovali na veliko-

noční svátky. V úterý 22. 3. jsme se pustili do výroby mazanců. 
Vyrobili jsme mazance o trochu menší, než je zvykem, aby si 
každý z obyvatel mohl ten svůj odnést na pokoj.

Odpoledne potěšilo naše obyvatele vystoupení folklorního 
souboru Škubánek, za které velmi děkujeme.

Ve čtvrtek 24. 3. jsme se zúčastnili farmářských trhů na ná-

městí, kde jsme prodávali výrobky našich obyvatel. Ten samý 
den odpoledne obyvatelky malovaly různými technikami va-

jíčka a pánové pletli s pomocí klienta z chráněného bydlení po-

mlázky. Za pomoc při pletení pomlázek děkujeme jak klientovi, 
tak personálu chráněného bydlení.

Dne 29. 3. se uskutečnila III. letošní přednáška Univerzity 
slunečního věku na téma „Aby stáří nebolelo“. Přednášející 
byla paní Iva Georgievová a za její přednášku děkujeme.

V úterý 30. 3. proběhla hudební kavárnička za doprovodu na-

šeho oblíbeného dua Karlíci.
Dne 31. 3. jsme se autobusem vypravili do Čáslavi k zahrad-

níku Starklovi. Počasí nám tentokrát přálo, a mohli jsme si tak 
v klidu vybrat rostlinky na balkon i do zahrady. Poté, co jsme 
chviličku poseděli na slunci u místního stánku s občerstvením, 
jsme se vydali k domovu.

Dne 6. 4. jsme zhlédli zajímavou výstavu uměleckých drá-

teníků v Galerii Na Půdě. Z jejich děl byli obyvatelé nadšeni.
Monika Horáková

Z Domova pro seniory

každý nás může něco naučit

Pan Zdeněk prožil celý svůj život v různých ústavech. Nyní 
bydlí v komunitním bydlení Domov Háj ve Světlé nad Sáza-
vou. Celý život potřebuje něčí podporu, něčí pomoc. Jed-
nu věc však umí úplně perfektně. Naučil se jí již v dětství 
v ústavu v Chotělicích. Je to pletení pomlázek. Před kaž-
dými Velikonocemi plete desítky pomlázek, které prodává 
na trzích, nebo ještě raději je rozdává.

V dnešní době mnoho lidí již pomlázku uplést neumí. Pro-
to se okolo Velikonoc objevují různé dílničky a workshopy, 
ve kterých se to zájemci mohou naučit. Pan Zdeněk chodí 
do Sociálního centra na jednu takovou velikonoční dílnič-
ku pomáhat. Jak sám říká „učí babičky a  dědečky“ plést 
pomlázky. A  tak seniorům znovu připomíná tento starý 
zvyk. Je moc rád, že může být někomu užitečný, někoho 
něco naučit. Kdybyste tedy potřebovali příští rok poradit, 
jak se plete pomlázka, zeptejte se pana Zdeňka. Rád vám 
to předvede.

LŠ

lépe utvoří vlastní názor a později v kolektivu má menší ten-

denci ke stržení šikanou či drogami. V dospělosti si vybuduje 
větší rovnováhu mezi učením, zábavou a dalšími povinnostmi. 
Tím, že déle pobývá přímo v rodině, lépe se připraví na budoucí 
svazek muže a ženy. Čím déle se učí doma, tím je schopnější se 
učit samo a být zodpovědnější samo za sebe.

Domácí vzdělávání je aktuálním tématem, což potvrdila 
i účast 25 posluchačů. Děkujeme kulturnímu centru, které vy-

hovělo naší potřebě, a pana Iva Stehlíka pozvalo. V současné 
době přednášející dokončuje knihu, která se zabývá podrobně 
tématem domácího vzdělávání, s názvem „Nebojte se domácí-
ho vzdělávání“.

Ivana Prášková
Foto: KyTICe
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kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

7. června − 6. července v Galerii Na Půdě

autorská výstava obrazů  
Jarmily Čerevkové a dřevořezeb lukáše 
Čerevky
Jarmila Čerevková od roku 2007 
prošla několik kurzů malování, 
jako první byl kurz psychografie 
pastelkami. Později se zaměřila 
na malbu pastelem a v současné 
době maluje převážně dekora-
tivní květinové motivy olejem na 
plátno. Lukáš Čerevka absolvo-
val SUPŠ obor umělecký řezbář 
a nyní se tomuto oboru věnuje jen příležitostně.

letní kino
v průběhu celého léta na parkovišti za kinosálem

Program letního kina zveřejníme na stránkách www.kyticesvet-
la.cz nebo na www.facebook.com/kyticesvetla. Začátek promí-
tání cca ve 21:30 hodin. Vstupenky bude možné zakoupit na mís-
tě půl hodiny před začátkem promítání. V případě nepříznivého 
počasí se promítání přesouvá do kinosálu. Změna programu vy-
hrazena.

10. června od 18 hod. promítání v městském kině

Muž na laně
Drama / Životopisný / Dobrodružný / Thriller 
USA, 2015, 123 min

Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člo-
věk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového 
obchodního centra a  v  jeho stopách se již nikdy nikdo ne-
bude mít možnost vydat. Petit pod vedením svého mento-
ra Papa Rudyho (Ben Kingsley) je se svými společníky a za 
asistence netradiční skupiny dobrovolníků z  celého světa 
nucen překonávat nepopsatelné problémy a  vypořádat se 
se zradami, neshodami i bezpočtem rizik, která uskutečnění 
celé akce ohrožují, mají-li mít šanci realizaci svého bláznivé-
ho plánu správně zorganizovat a následně také provést.

Předprodej vstupenek od 20. 5. 2016 v turistickém informač-
ním centru, tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické 
rezervace vstupenek v první den předprodeje přijímáme od 
9 hodin.

21. června proběhne ve Světlé n. S.  
již patnáctý ročník tradičního

Svátku hudby
Hlavní myšlenkou Svátku hudby je 
podnítit nejen profesionální, ale 
i amatérské hudebníky a milovníky hudby, aby se setkali ve 
veřejném prostoru a proměnili na jeden den ulice ve spon-
tánní živou hudební slavnost. Všichni účinkující vystupují 
bez nároku na honorář, vstup na celý program je zdarma.

Oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe proto zve hu-
debníky Světelska, amatéry i profesionály, dospěláky i děti, 
soubory i jednotlivce, udělejme tedy i letos v úterý 21. červ-
na 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 informace, kdy a kde můžete vystoupit. 
Hlavní scéna (s ozvučením v době cca od 13 do 18 hod.) je na 
hudební oslavy připravena na náměstí před radnicí, plánuje-
me ale také možnost vystoupení v baru Na Terase.

Tato kulturní akce musí být pořadatelem nahlášena na pří-
slušných místech, proto je potřeba, abyste nám o sobě dali 
vědět včas. Je to nejen v zájmu hladkého průběhu programu, 
ale také proto, abychom vás mohli uvést na webových strán-
kách a na plakátech, případně vám poradili, jak se nejlépe 
k oslavám připojit. Přihlásit se můžete do 20. května.

Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S. 
zve nejen malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek na hudební 
divadelní pohádku z repertoáru Divadla KAPSA, Andělská Hora

o Budulínkovi
Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dě-
deček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šla-
mastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu 
neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku. Ta nelenila a Budu-
línka unesla do své nory. Kdo ví, co by se s malým nezbedou sta-
lo, kdyby dědeček s babičkou společně nevyrazili na záchrannou 
výpravu.

Divadelní sál ve Světlé n. S. ve středu 25. května od 9 hod.

Vstupenky za 50 Kč je možno koupit půl hodiny před začátkem 
představením v pokladně kina.
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Beletrie
Divné dny
 – Kniha Divné dny s podtitulem Láska v pěti novelách při-

náší pět příběhů žen, do jejichž spokojených životů náhle 
zasahuje krize v pěti různých podobách.

Blanka Faltová: 
Fronta na lásku 
– Sabina Lojdová, dívka nadaná, krásná a podmanivého po-

hledu, se v sedmnácti poprvé zamiluje. Bohužel do ne-

správného člověka. Až donedávna byla bezproblémovou 
studentkou, ale po smrti rodičů je posedlá rebelií, odmlou-

vá babičce, která se o ni stará, a po častých neshodách utí-
ká z domu. Cítí, že musí jít za hlasem svého srdce a na nic 
se neohlížet.

Daniela Kovářová: 
Sbohem, cizinko 
– Kdo byla Ria Vágnerová, která na počátku knihy zemře 

při autonehodě? Byla pouze matkou, sestrou a manželkou, 
anebo její život skrýval dosud neodhalená tajemství?

Gard Sveen: 
Poslední poutník 
– Jak souvisí vražda bývalého odbojáře s kosterními pozůs-

tatky z druhé světové války? Kdo byla Agnes Gernerová, 
krásná dívka, která přijela do Osla na podzim roku 1939? 
Ve svém domě v lepší osloské čtvrti je v létě 2003 brutálně 
zavražděn zestárlý podnikatel Carl Oscar Krogh, bývalý 
člen odboje.

Naučná literatura
Zdeněk Mahler:
...ale nebyla to nuda 
– Vzpomínková knížka doktora Zdeňka Mahlera vychází 

v prvním vydání! Tvoří ji osobité poznámky, glosy a úva-

hy vybrané z pečlivě vedených deníkových záznamů auto-

ra, který patří k nejvýraznějším osobnostem naší kultury. 
Celek díla mapuje nejen jeho osobní a tvůrčí život, ale zá-

roveň reflektuje události velké části minulého století s pře-

sahem do století současného.

Antioxidanty: 
Snadná cesta ke zdraví 
– Antioxidanty jsou přirozené obranné látky, sloužící k boji 

proti volným radikálům, a je možné je tělu dodávat pro-

střednictvím stravy. Zpomalení procesu stárnutí organis-

mu tedy můžeme napomoci správnými stravovacími ná-

vyky. Z uvedených poznatků jsme vycházeli při výběru 
receptů pro tuto kuchařku. Najdete zde tedy jídla zdravá, 
ale zároveň velice chutná, která vám pomohou zpomalit 
stárnutí a obohatí váš jídelníček.

Knihy pro děti a mládež
Zofia Staniszewska: 
Netiketa – dobré mravy na internetu 
– Kniha Netiketa Dobré mravy na internetu je průvodcem 

dětí a mládeže po internetovém světě. Zábavnou a srozu-

mitelnou formou zasvěcuje do tajemství netikety, tedy pra-

videl slušného chování na internetu, učí je, jak kultivovaně 

Dubnové knižní novinky

blogovat a psát příspěvky na sociálních sítích, jak používat 
smartphony a tablety, ukazuje rizika kyberšikany a způ-

soby jak ji řešit, aby se internet stal bezpečnějším místem.

Katarzyna Kolodziej: 
Jak se bydlí se strašidly 
– Kousek za městem začíná les a v něm stojí bílý zámeček 

s hnědou střechou. Ačkoli v něm nikdo nebydlí, chuligáni 
se mu vyhýbají obloukem. Žádný ani nezkusí rozbít nějaké 
to okno nebo čmárat sprejem po stěnách. Zbloudilí turisté 
a houbaři přísahají, že viděli v oknech budovy světla a do-

konce i stíny neurčitých postav. Nikdo si však nedovede 
vysvětlit, proč se ani v létě neotevře jediné zámecké okno 
a v zimě nejsou na sněhu kolem sídla vůbec žádné stopy.

Julian Clary: 
Oprsklovi 
– První kniha stejnojmenné série. Pan a paní Oprsklovi jsou 

navlas stejní jako vy nebo já: bydlí v domku, mají práci 
a rádi se smějí. Je tu ovšem maličkatý rozdíl: jsou to totiž 
hyeny.

Zuzana Ryšavá: 
Niky 
– Osmnáctiletá Niky je se svým životem docela spokojená, 

ale její matka se rozhodne podruhé vdát a přestěhuje se do 
milionářské čtvrti. Niky získává kromě nového otce i ne-

vlastního bratra Hynka, který ji brzy seznamuje se svý-

mi nejlepšími přáteli Bárou a Martinem. Zatímco dívky se 
snadno spřátelí, vztah Niky a drzého, arogantního Marti-
na je o něco komplikovanější. Přes počáteční nesnášenli-
vost a hádky mezi nimi vzniká zvláštní křehké přátelství.

Eva Kodýmová 
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Co váS ZaJíMá

Na přelomu března a dubna zakrylo celou západní stranu 
světelského zámku lešení. Pracovníci firmy STAVBA – fi-

nal, s. r. o. Havlíčkův Brod tak zahájili postupnou opravu fasá-

dy zámku. Majitelka zámku paní Helena Degerme to shrnula 
takto: „Probíhá kompletní obnova empírové fasády včetně ob-

novy západního průjezdu, to by mělo být hotovo ke konci květ-
na, tak aby před začátkem turistické sezony měl vstup do zám-

ku nový vzhled. Empírové křídlo považujeme za hlavní vstup 
pro návštěvníky zámku, navíc je tato část zámku viditelnější 

při přístupu z náměstí (od mostu), než východní barokní kří-
dlo. Proto se nejdříve začalo s opravou fasády této části, aby 
měl zámek reprezentativní vstup.“ Pracovníci firmy provádějící 
opravu nejprve na mnoha místech fasády sejmuli omítku, která 
nedržela, a pomocí tlakové vody museli dokonale očistit boha-

té štukování. Světelský zámek tak postupně získá atraktivnější 
vzhled a bude přitažlivější nejen pro návštěvníky.

Text a foto: jiv

Zámek se převléká do nového 

Zámek ve Světlé nad Sázavou se náležitě připravil na novou 
turistickou sezonu. Svědčí o tom téměř do puntíku připravený 
bohatý program, kterým by chtěla majitelka zámku paní Hele-

na Degerme přilákat domácí i zahraniční turisty a pochopitelně 
i návštěvníky ze Světlé a jejího okolí. Vedle již dříve otevře-

ných čtyř prohlídkových okruhů, přístupných od června do 
září, se na zámku uskuteční zajímavé kulturní akce. Tou první 

bude 21. května slavnostní otevření zmodernizované expozice 
Království panenek, kterou se světelský zámek zapojí do letní 
hry Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy. Jedná 
se o společný projekt pěti památkových objektů Středočeského 
kraje a Kraje Vysočina, do kterého se vedle světelského zámku 
zapojily zámek ve Zruči nad Sázavou, objekt bývalé Občanské 
záložny ve Vlašimi, Spolkový dům Trhový Štěpánov a Hrad 
Ledeč nad Sázavou. Pravidla hry budou oficiálně představena 
na tiskové konferenci, která se uskuteční v den slavnostního 
otevření expozice, na kterém přislíbila účast „panenková pat-
ronka“, populární herečka Bára Štěpánová. Druhou významnou 
kulturní akcí nové turistické sezony bude v sobotu 11. června 
Muzejní noc na zámku ve Světlé, kterou se zámek zapojí do 
celostátního Festivalu muzejních nocí. Návštěvníci budou moci 
navštívit všechny zámecké expozice a místa běžně nepřístup-

ná, včetně sklepení. Na 25. června je připravena dětská akce 
Pohádkový les a v červenci to bude akce pro celou rodinu s mo-

tivem výročí 700 let od narození Otce vlasti Karla IV. nazvaná 
Slavnosti Karla IV. Program nabídne speciální kostýmované 
prohlídky zámku, zábavný program pro děti, jarmark s dobo-

vými stánky, divadelní, taneční a hudební vystoupení.
Text a foto: jiv

Co nového na zámku
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Zámecký altán

Kdysi a dnes

V roce 1871 byla podle trendů té doby hrabětem Františ-

kem Josefem Salm-Reifferscheidtem provedena rozsáhlá 
rekonstrukce zámeckého parku. Park obohatil o romantické 
stavby, některé se dochovaly do dnešní doby i na místě, kde 
byly původně vybudovány, například ocelový klenutý most 
(Čertův) nad kamenitou strží pod přelivem Horního rybníka 
a tři ocelové altánky. Ale altánek u tenisového kurtu, který 
byl z bříz, a altánek na hrázi rybníka se do dnešní doby ne-

dochovaly. Po roce 1950 byl zámecký park zpřístupněn veřej-
nosti, postrádal pravidelnou údržbu a začal pustnout.

Text: M. Štos
Foto: archiv

Otevřelo se jaro, a když v kalendáři uvidíme měsíc květen, 
víme bezpečně, že se přiblížil i Květinový den. Tradiční sbírka 
Ligy proti rakovině má letos kulaté jubileum – uskuteční se již 
po dvacáté. Ve středu 11. května budeme mít možnost zakou-

pit si kvítek měsíčku lékařského a podpořit tak důležitý a tolik 
potřebný projekt.

Tentokrát má stužka na kytičce barvu růžovou a sbírka je 
zaměřena na prevenci nádorů prsu u žen i u mužů. Jde o jed-

no z nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění 
v evropské populaci s výskytem 63 případů na 100 000 žen. 
Proto Liga oslovuje ženy s výzvou, aby věnovaly pozornost 
svým prsům, nezanechávaly možnosti preventivních vyšetření 
a v případě podezření bezodkladně navštívily lékaře. Bližší in-

formace získáte na www.lpr.cz nebo www.denprotirakovine.cz.
Generálním partnerem sbírky je jako vždy Česká pošta, v na-

šem městě drží patronát nad touto akcí KyTICe – Kulturní za-

řízení Světlá nad Sázavou. Vybrané peněžní prostředky se pak 
odevzdávají na místní pobočce České pošty.

V minulém roce byly dívky ze světelské Akademie i členky 
Českého svazu žen velmi úspěšné, podařilo se jim vybrat cel-
kem 39 599 Kč, i když se všechny kytičky neprodaly. Doufáme, 
že letošní rok nezůstane v ničem pozadu a že se našim tradič-

ním pomocnicím povede alespoň stejně dobře. To ovšem záleží 
také na počasí.

Podmínky zakoupení kytičky se nemění: minimální cena za 
kytičku je 20 Kč, finanční obnos dárce sám osobně vloží do 
označeného pokladního vaku. Přispívat můžete také na sbír-
kový účet Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo 
posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na telefonní číslo 
87777.

Všem, kteří v průběhu Květinového dne přispějí svou finanč-

ní částkou, ze srdce děkujeme a přejeme jim, aby jejich zdra-

ví bylo pevné. O to se však do značné míry musíme zasloužit 
sami, každý z nás. Koupení kytičky a přečtení informačního 
letáčku je jen prvním malinkým krůčkem.

Eva Kodýmová

květen, to znamená květinový den
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Parním vlakem vysočinou

Rok se s rokem sešel a druhý ročník slacklinového festivalu 
klepe na dveře. Když se ohlédnu za loňským ročníkem, musím 
konstatovat, že naše očekavání byla naprosto předčena. Počasí 
se na nás usmálo a na výbornou dopadly i závody ve speedline 
a tricklinový pohár. Ze všech koutů republiky přijeli závodní-
ci i účastníci v hojném počtu. Až z Polska docestovala trickli-
nerka Justyna Wallis, ze Slovenska trickliner Samuel Sádecký. 
Českou špičku tricklinu představoval např. Lukáš Černý a Mi-
chal Pírek. Festivalu se zúčastnila i prezidentka české asociace 
slacklinu a přední světová slacklajnerka/highlinerka Anička 
Kuchařová.

Tímto krátkým ohlédnutím za prvním ročníkem bych chtě-

la poděkovat znovu všem, kteří se na festivalu s námi podíleli 
a podpořili nás v našem snažení: Město Světlá nad Sázavou, 
Prima drogerie, kterou všichni spíše známe jako „U Holoubků“, 
Dublin Bar, Zoo Bar, dobrovolní hasiči, Pivnici Na Zastávce, 
Srubové domy a roubenky Haniš. Jmenovitě poděkování patří 
Adéle Hrochové, Zbynďovi Říhovi, Terezii Douchové, Honzo-

vi Malinovi, Petru Novotnému, Petru Kocourkovi. Velké díky 
náleží letitému kamarádovi a spoluorganizátorovi, který zastá-

vá tu racionálnější stránku našeho týmu, Tomáši Blažkovi. Jen 
díky lidem, kteří při nás stáli a podporovali nás, jsme dokázali 
udělat festival, který se líbil a namotivoval nás v tom kolotoči 
připravit druhý ročník sportovně – kulturního festivalu Wood-

Slack Festival 2016.
V letošním ročníku jsme pro Vás připravili o trochu více zá-

bavy než loni a doufáme tak, že oslovíme širší spektrum lidí. 
Kromě závodů v disciplíně speedline (běh po popruhu) a tric-

klinového poháru jsou připraveny lajny všech délek a výšek 
nejen pro lajnery, ale i pro širokou veřejnost. Díky spolupráci 

s projektem Expediční kamera a Královskou stezkou jsme do 
našeho programu mohli zařadit i letní kino a promítání out-
doorových filmů přímo v parku pod širým nebem. Na sobotní 
večer – po vyhlášení všech výsledků – je v městkém lesopar-
ku naplánován koncert tří kapel (Vasilův Rubáš, Novoveska, 
Tuesday Tunes). Celý víkend bude přímo v prostorách parku 
k dispozici občerstvení, za které letos vděčíme opět klukům ze 
Zoo Baru a nově i Alešovi Vopěnkovi a Lukáši Holubovi. Celý 
víkend budete mít možnost vidět nevšední druh zábavy, který 
se stává stále více populární nejen mezi mladou generací, ale 
i mezi staršími. Budete mít možnost vyzkoušet si vlastní balanc, 
roztáhnout piknikovou deku na trávě, podívat se na film pod ši-
rým nebem, poslechnout si trochu hudby a na dosah ruky bude 
i něco teplého do žaludku s možností spláchnout to dobrým 
pivem.

Jménem svým a lidí, co se na festivalu letos podílí, zveme 
všechny na druhý ročník WoodSlack Festivulu 2016. Rozhodně 
se máte na co těšit a kromě dobré atmosféry a nových zážitků, 
nám svou návštěvou pomůžete po malých krůčkách budovat 
tradici tohoto festivalu.

Nikol Wolfová

Orientační program WoodSlack Festivalu 2016

Pátek
volné chození
cca od 20:30 letní kino pří-
mo v parku

Sobota
celodenní volné chození
10:00 závody ve speedline
12:00 kvalifikace trickline
14:30 semifinále trickline
16:30 finále trickline
19:00 koncerty

Neděle
volné chození

WoodSlack Festival 2016

Na výroční členské schůzi ČSŽ v prosinci 2015 požádala 
předsedkyně p. Eva Lukešová o odstoupení z funkce z důvodu 
věku a z rodinných důvodů.

Chtěly bychom jí touto cestou poděkovat za dlouholetou a ne-

zištnou práci ve funkci předsedkyně.
Díky Evo za Tvé nadšení a elán a především za všechen čas, 

který jsi práci pro ČSŽ ve Světlé nad Sázavou věnovala.  Pře-

jeme Ti pevné zdraví a doufáme v Tvoji další činnost v této 
organizaci.

Poděkování patří také všem aktivním členkám výboru. 

Informace ČSŽ
ČSŽ ve Světlé nad Sázavou dále oznamuje, že nový Občan-

ský zákoník ukládá změnu v názvu organizace a zároveň za-

psání této změny do veřejného rejstříku. 
Výbor ČSŽ ve Světlá nad Sázavou

Poděkování paní evě lukešové

Ilustrační foto: Jiří Víšek
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Tento klub byl založen v roce 1999 pod hlavičkou Městského 
úřadu ve Světlé n. S. Jeho hlavním cílem je sdružovat důchodce 
ke společným akcím, zájezdům apod.

V průběhu minulého období se však počet členů snížil a bylo 
uvažováno o jeho zrušení. Zbývající členové se pokusili o zno-

vuobnovení a začali se hlásit další. Naše členka p. Jelínková 
pro nás zajišťuje nejdůležitější práci, tj. zájezdy vhodné pro dů-

chodce, a to se jí skutečně daří.
V loňském roce jsme absolvovali zájezd do Třeboně, Stráže 

nad Nežárkou, zámečku a sídla Emy Destinové. Zvládli jsme 
i Prahu s prohlídkou celého Národního divadla a návštěvou 
Muzea voskových figurín.

V prosinci jsme navštívili zámek u nás ve Světlé, byli jsme 
překvapeni provedenými rekonstrukcemi celého objektu 
a s chutí jsme si prohlédli výstavy starého skla a hodin.

Letošní rok jsme zahájili uskutečněním týdenního rekon-

dičního pobytu v Sezimově Ústí, kterého se zúčastnilo 35 lidí, 
všichni se vrátili nadmíru spokojeni.

V květnu pořádáme zájezd do Zlína a Kroměříže a už dnes 
je hodně zájemců. Na podzim se ještě někam podíváme. Toto 
všechno můžeme uskutečnit i díky příspěvku z rozpočtu města.

Budete vítáni všichni, kdo chcete rozšířit naše řady.

 Výbor Klubu důchodců

informace o klubu důchodců ve Světlé n. S.

Kostel svatého Václava už dva roky mění svůj venkovní 
vzhled. Předloni se oděla věž kostela do blyštivého měděného 
hávu, ochoz obstupující zvony byl opláštěn dřevem, zároveň 
byly vyztuženy boční štíty věže, jež byly rozrušeny viditelnými 
trhlinami. Loni se dočkala opravy vnější omítka na levé severní 
lodi, současně byla zrenovována římsa nad spodní částí střechy.

Letos v dubnu začal kostel znovu obrůstat lešením, neklam-

né znamení, že rekonstrukce bude mít i v tomto roce pokračo-

vání. Novotou by měla už v brzké době zářit celá omítka, vy-

měněno bude šest oken v průčelí, další viditelnou změnou pak 
bude renovace ciferníku věžních hodin. Proměna vnější podo-

by kostela bude již brzy dokonána, podrobnější informace si tak 
necháme na některé z příštích čísel Zpravodaje.

Jan Prášek

Zase práce jak na kostele

Počátkem dubna letošního roku byly do malebného prostředí 
pravého břehu Sázavy v Pěšinkách osazeny nové krásné lavič-

ky umožňující romantický výhled na plynoucí vodu. Při kaž-

dodenní cestě kolem jsem přemýšlel, jak dlouho asi vydrží tak 
pěkné. Místní vandalové nezklamali. Snad po necelých dvou 
týdnech dřevěné sedáky „vylepšili“ naši „umělci“ svými pod-

Škodiči mezi námi

pisy. Co k tomu dodat? Inu, když je v hlavě vymeteno a dotyčný 
postrádá úctu k tomu, co udělal druhý a slouží k radosti všech, 
pak je udržení hezkého prostředí věc věru těžká. To ostatně 
posuďte z přiloženého snímku.

M. Š.
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SPort

Sportovní oddíl AZ tým Světlá nad Sázavou, Sportovní za-

řízení města Světlá nad Sázavou a Tenisový klub Sklo Bohe-

mia Světlá nad Sázavou připravily na sobotu 2. dubna I. ročník 
běhu pro zdraví nazvaného Běh cyklostezkou, jehož trať dlouhá 
5000 m vedla po cyklostezce od tenisové haly ke mlýnu v Mrz-

kovicích a zpět. Před startem ředitel závodu Jindřich Procházka 
a hlavní pořadatel Tomáš Rosecký mohli konstatovat, že k závo-

du se přihlásilo 78 startujících nejen z havlíčkobrodského okresu, 
ale též Humpolce, Čáslavi a Zruče nad Sázavou. Ještě ráno před 
prezentací neměli představu, kolik se přihlásí běžců, zda to ne-

bude propadák. Start závodu byl hromadný, ale pořadí v cíli se 
hodnotilo podle věkových kategorií a pochopitelně muži i ženy 
odděleně. Z osmasedmdesáti startujících bylo 29 žen, nejstar-
ším účastníkem byl sedmdesátiletý Jaroslav Málek z Chotěboře, 
který doběhl v celkové klasifikaci na 34. místě v čase 26:37 min. 

Pořadí deseti nejlepších v cíli v celkové klasifikaci: 1. P. Mi-
láček (Ledeč n. S. kategorie M2) 18:32 min., 2. F. Tichý (Světlá 
n. S. M3) 19:45 min., 3. D. Mašek (Světlá n. S. M1) 20:15 min., 
4. V. Hemerka (Josefodol M1) 20:26 min., 5. L. Šopor (Světlá 
n. S. M1) 20:59 min., 6. M. Lejnar (Zruč n. S. M2) 21:11 min., 
7. L. Gabko (Josefodol M1) 21:27 min., 8. M. Pecha (Čáslav M1) 
21:27 min., 9. V. Trýb (Ledeč n. S. M1) 21:28 min., 10. J. Berky 
(Termesivy M3) 21:30 min. A kdo byl na stupních vítězů v jed-

notlivých kategoriích? M1 (muži do 34 let) 1. D. Mašek, Světlá 
n. S., 2. V. Hemerka, Josefodol, 3. L. Šopor, Světlá n. S., M2 
(muži 35 až 49 let) 1. P. Miláček, Ledeč n. S., 2. M. Lejnar, Zruč 
n. S., 3. J. Růžička, Světlá n. S., M3 (muži 50 a více let) 1. F. Ti-
chý, Světlá n. S., 2. J. Berky, Termesivy, 3. J. Schwarz, Chotěboř, 
Ž1 (ženy do 39 let) 1. A. Kubátová, Závidkovice, 2. M. Coufalo-

vá, Dolní Březinka, 3. P. Barcoch, Havlíčkův Brod, Ž2 (ženy 40 
a více let) 1. L. Vermešová, Světlá n. S., 2. J. Remarová, Chotě-

boř, 3. K. Kolářová, Mrzkovice.
Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům, bez kterých 

by se tento závod, rozmnožující nabídku sportování veřejnosti 
ve Světlé nad Sázavou, nedal v takovém rozsahu uspořádat.

I. ročník Běhu cyklostezkou podpořily: Kukuřičný mlýn Mrz-

kovice, Crystalite Bohemia, s. r. o., MBCOMP, Martin Bezouš-

ka, Caesar Crystal Bohemiae, a. s., ACrystal, s. r. o., Bohemia 
Machine, s. r. o. a Město Světlá nad Sázavou.

Text a foto: jiv

vydařený Běh cyklostezkou

Na snímku nejlepší trojice v celkové klasifikaci.  
Zleva druhý František Tichý (Světlá n. S.), vítěz Petr Miláček 

(Ledeč n. S.), třetí v cíli Daniel Mašek (Světlá n. S.)

Dvanáctiletý Filip Karel z oddílu stolního tenisu TJ Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou se od 4. do 10. dubna zúčast-
nil s dalšími čtyřmi talenty z České republiky Šimonem Bě-

líkem z Ostravy, Ondřejem Květoněm z Domažlic, Barborou 
Březinovou z Frýdlantu nad Ostarvicí a Nelou Hanákovou ze 
Vsetína výběrového kempu Evropské asociace stolního tenisu 
v Lucembursku. V kempu bylo 38 hráčů z 12 zemí Evropy. Za 
účasti čínských hráčů a sparingpartnerů, pod vedením hlav-

ního trenéra Li Xiaodonga z Číny, byl program kempu velice 
pestrý, zaměřený na rozvoj vyšších pingpongových dovedností.  
Jeho součástí byl též turnaj, který vyhrál ostravský Šimon Bě-

lík a vysloužil si tak pozvánku na turnaj Mezinárodní tenisové 
asociace ITTF do Dauhá v Kataru. Filip Karel obsadil v turnaji 
skvělé páté místo. Pro mladého stolního tenistu z malého oddí-
lu ze Světlé nad Sázavou byla účast na kvalitním mezinárodním 
kempu v Lucemnbursku nesporně oceněním jeho talentu a po-

bídkou do další tréninkové píle.
Text a foto: jiv

Filip karel byl na kempu v lucembursku
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▶

Účastníci turnaje

O víkendu 2.–3. dubna 2016 se malí svě-

telští hokejisté zúčastnili prestižního turnaje 
World Talent Tournament na novém zimním 
stadionu v Telči, který organizovala Hockey 
Talent Academy.  V kategorii U8 startovalo 
deset týmů – SHL SELECT, WEST SELECT, 

EAST SELECT, SLOVAKIA TALENTS, HC HVěZDA PRA-

HA, HK RUŽINOV 99, HC SLAVIA PRAHA, HSA TEAM, HC 
MORAVSKé BUDěJOVICE A HC SVěTLÁ NAD SÁZAVOU. 

V základní skupině se naši postupně utkali s týmy HK Ruži-
nov (výběr Bratislavy) – výhra 9:4, s týmem West select prohra 
5:10, s týmem HC Slavia Praha – prohra 1:2 a  s týmem HSA 

Team (výběr Pardubic) – pro-

hra 4:8. V nadstavbové části 
se utkali s týmem East select – 
prohra 7:8 a v utkání o 7. mís-

to porazili tým HC Moravské 
Budějovice 8:2. 

Úspěšně se světelští ho-

kejisté prezentovali rovněž 
v individuálních dovednost-
ních soutěžích, v katego-

rii Nejoriginálnější nájezd 
získal ocenění Vít Koude-

la, v kategorii Nejrychlejší 
bruslař mezi brankáři zvítě-

zil Aleš Uher. V čase mezi 
jednotlivými zápasy mohli 
hráči využít možnosti bez-

platné prohlídky telčských 
katakomb nebo zavítat do 
státního zámku Telč. 

„Myslím, že jsme s nejmladší kategorií důstojně reprezento-

vali klub a město Světlá nad Sázavou na takto prestižním tur-

naji a dokázali jsme si, že se můžeme rovnat i předním týmům 
na hokejové mapě. Dále mě těší, že mají děti z turnaje plno zá-

žitků a zdárně jsme zde i s rodiči zakončili hokejovou sezónu,“ 

zhodnotil trenér Jan Krajíček.
Turnaje v Telči se zúčastnili:  Aleš Uher, Vít Koudela, Štěpán 

Hrodek, Patrik Šíma, David Jiřík, Jan Roučka, Matyáš Piskač 
a Daniel Choutka, trenéři: Jan Krajíček, Jiří Zvolánek a Ondřej 
Šíma.

Text: V. Hrodková
Foto: J. Roučka

Světelská hokejová přípravka na prestižním turnaji  
World talent tournament v telči

V letošní florbalové sezóně navázaly starší žákyně, dívky 
ročníků 2001 až 2004, na loňské úspěšné vystoupení a v lize 
za konkurence dalších 5 týmů z Vysočiny a Jihočeského kraje 
získaly zlaté medaile. Ve 24 zápasech dokázaly žákyně Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou dvacetkrát vyhrát, jednou remi-
zovat a pouze třikrát prohrát, což nakonec odsunulo favorizo-

vaný tým FBŠ Jihlava na druhé místo za naše florbalistky. Na 
dalších příčkách skončil Florbal Soběslav, Meťák České Budě-

jovice, SK Jihlava a FBC Písek.
Bodově se nejvíce dařilo Míše Škarydové, která vsítila 24 

branek a přidala 12 asistencí. Následuje Lenka Tlapáková s 28 
kanadskými body za 16 gólů a 12 asistencí. V bráně tým držela 
Natálie Vančurová, zkušenosti získávala Olga Říhová. V obra-

ně předváděly skvělé výkony Aneta Matušková a Lucií Kudr-
novou, Bára Špatzová s Anetou Rumanovskou a Monika Han-

zalová s Lenkou Titzovou. Dále hrály Jana Boudníková, Eliška 
Jiříková, Adéla Cemperová, Lenka Zelingerová, Michaela Da-

nihelová, Veronika Císařová, Natálie Bezoušková, Vanesa Ča-

pounová, Klára Sýkorová a Tereza Časarová. Pro příští rok, pro 
velký zájem holek, se uvažuje o startu dvou týmů v kategorii 
starších žákyň.

Dívky z florbalového oddílu opět zářily

Podobně úspěšně si vedly i dorostenky, dívky ročníků 1999 
až 2000, jež obsadily v konečné tabulce stříbrnou pozici za tý-

mem FBŠ Jihlava. Bohužel s nimi jsme vždy prohráli, i když 
ve velmi vyrovnaných duelech. Celkově jsme si připsali z 20 

Ocenění hráči, 
stojící: Štěpán Hrodek,  

klečící: Vít Koudela, 
Aleš Uher
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Nejlepší trenérky a cvičitelky roku 2015 napříč všemi spor-
tovními odvětvími byly vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu 
v budově České národní banky dne 4. 4. Více než 30 žen pře-

vzalo ocenění například z rukou legendární gymnastky a také 
úspěšné trenérky Věry Čáslavské, předsedy Českého olympij-
ského výboru Jiřího Kejvala nebo reprezentanta v badmintonu 
Petra Koukala.

Ženy, které se věnují trénování a výchově různých věkových 
kategorií sportovců a v širokém spektru sportů od vrcholových 
po nesoutěžní, oceňuje již devátým rokem Komise rovných pří-
ležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.

„Je nám líto, že nemůžeme dát ceny mnohem více trenérkám 
a cvičitelkám, protože by si jich to zasloužily stovky. Pracují 
nezištně, dobrovolně, vytrvale. Za rok 2015 bylo na ocenění no-

minováno 89 trenérek a cvičitelek. Tak alespoň skrze oceněné 
ke všem posíláme velké díky,“ uvedla předsedkyně Komise rov-

ných příležitostí ve sportu Naďa Knorre.
Na podium si pro cenu přišly trenérky a cvičitelky ze 13 krajů 

ČR, včetně Gabriely Soukalové, která k biatlonu přivedla svou 
dceru, letošní vítězku Světového poháru.

Mezi oceněnými, jako jediná z kraje Vysočina, byla i trenér-
ka ze Světlé nad Sázavou, Jaroslava Holoubková. Trénování vo-

lejbalu se věnuje již 35 let a v roce 2015 dosáhla významných 
úspěchů, jak v kategorii starších žákyň (čtvrté místo na MČR 
žákyň), tak v kategorii mladších žákyň (rovněž účast na MČR).

Text: Jarka Holoubková, foto p. Holoubek

Ceny trenérka – cvičitelka roku 2015 uděleny 
ocenění pro Jaroslavu holoubkovou

odehraných utkání 42 bodů za 14 výher a 6 porážek. Celkové 
pořadí soutěže: 1) FBŠ Jihlava, 2) Sklo Bohemia Světlá n/S, 3) 
FBK Tábor, 4) FK Slovan Jindřichův Hradec, 5) SK Jihlava 
a 6) FBC Štíři české Budějovice. Do zápasů v sezóně zasáhlo 
úctyhodných 28 hráček, neboť v několika zápasech nastoupily 
i starší žákyně. Nejvíce kanadských bodů, celkem 32, získaly 
Leona Franclová za 22 gólů a 10 asistencí a Denisa Bártová za 
17 gólů a 15 přihrávek. Dále se prosadily Nikola Doležalová 27 
(17 + 10), Kateřina Poláková 26 (10 + 16), Daniela Kořánová 19 
(12 + 7), Lenka Titzová 12 (9 + 3) shodně s Nikolou Slavíkovou 

(8 + 4), dále nejvíce zápasů odehrály Tereza Mrkvičková, Adé-

la Nigrinová, Kristýna Kukeňová, Aneta Kratochvílová a Ven-

dula Císařová. V bráně se střídaly Adéla Sadílková, Michaela 
Titzová a Natálie Vančurová.

Příprava na další sezónu začne již od května na letní ploše zim-

ního stadionu v pondělí a ve středu. Případné zájemkyně o tuto 
hru se mohou hlásit u Tomáše Roseckého – tel. 605 723 607, 
mail: tomas.rosecky@seznam.cz

Tomáš Rosecký, trenér a vedoucí mládežnických družstev 
florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá n. S.

28



Stolní tenis patří ve Světlé n. S. mezi tradiční sporty s dlou-

hou historií. „A“ družstvo dospělých TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. odehrálo v divizi Kraje Vysočina již svoji sedmou sezonu, 
což lze považovat v konkurenci soupeřů z oddílů považovaných 
za bašty ping-pongu za opravdový úspěch. Ta poslední sezona 
2015/2016 skončila pro tým z Pěšinek navlas stejně jako ta před-

cházející. Družstvo skončilo na desátém místě dvanáctičlenné 
tabulky se ziskem jedenačtyřiceti bodů a těsně se vyhnulo se-

stupu z divize, protože soutěž opouštějí poslední dva týmy. Na 
posledním dvanáctém místě skončila TJ Chmelná a druhým 
sestupujícím bylo jedenácté družstvo Stolní tenis Velké Mezi-
říčí A, které získalo stejný počet 41 bodů, tak jako Světlá nad 
Sázavou. V důležitém přímém souboji ve 20. kole soutěže po-

razili světelští stolní tenisté doma na svých stolech v Pěšinkách 
Velké Meziříčí 10:5, a tím si udrželi divizní příslušnost i pro 
sezonu 2016/2017. Pro družstvo bylo určitě oslabením, když 
před startem divize odešel Josef Bříza, který přestoupil do Ří-
čan, místa svého bydliště. Na jeho místo v základní sestavě se 
tak posunul z B družstva Jan Růžička. Tak jako v předcháze-

jících sezonách byl nejúspěšnějším hráčem družstva Ladislav 
Vosyka, který v hodnocení úspěšnosti všech startujících hráčů 
v soutěži skončil na dvanáctém místě, ve dvouhrách vyhrál 53 
svých zápasů a 23 prohrál. V základní sestavě divizního druž-

stva TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou nastupovali s Ladi-
slavem Vosykou Radek Vosyka, Vladislav Trýb a Jan Růžička. 
V dresu Světlé si ještě soutěž zahráli: dvanáctiletý talent Filip 
Karel, Martin Karel, Milan Kruml, Tomáš Plecitý, Josef Petr, 
Jan Kubíček a Otto Bartoš.

Konečná tabulka divize 2015/2016:
1. Jiskra Havlíčkův Brod A  86 bodů
2. Spartak Pelhřimov A  83
3. STEN marketing Havlíčkův Brod Ostrov B  62
4. TJ Třebíč A  53
5. SK Jihlava A  51
6. SK Telč A  49
7. TJ Sokol Jemnice  48
8. TJ CHS Chotěboř A  45
9. TJ ŽĎAS Žďár n. Sázavou B  45
10. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. A  41
11. Stolní tenis Velké Meziříčí A  41
12. TJ Chmelná A  39

Světelský ping-pong měl v soutěžích družstev ještě další čtyři 
týmy. „Béčko“ hrálo krajský přebor III. třídy, z dvanácti účastní-
ků soutěže skončilo na 11. místě a sestoupilo do nejvyšší okres-

ní soutěže RS1. Družstvo C hrálo regionální soutěž okresu RS1 
a v tabulce obsadilo 7. místo, D družstvo Světlé bylo účastníkem 
okresní soutěže RS2, ve které skončilo na 3. místě a o příčku níž 
skončilo družstvo E v nejnižší okresní soutěži RS3.

Text a foto: jiv

Světelský ping-pong udržel divizi

Hráč A družstva dospělých Jan Růžička

Nejúspěšnější hráč oddílu Ladislav Vosyka s pohárem 
přeborníka okresu Havlíčkův Brod

Pronájem kluboven SC Pěšinky

Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o. nabízí k pronájmu tři venkovní 
klubovny, které mají samostatný přístup z parkoviště. Součástí místnosti je 
i sociální zázemí (WC, umyvadlo a malá kuchyňka). Tento prostor se dá vyu-
žít jako obchod, pro různé služby (např. kadeřnictví, masáže), jako kancelář 
i k drobné řemeslné výrobě.

Každá místnost má rozlohu zhruba 47 m2, přičemž u  dvou z  nich je cena 
stanovena na 800 Kč/m2/rok. Třetí klubovna je nabízena jako tzv. „podnika-
telský inkubátor“ pro začínající podnikatele se sníženou cenou 400/m2/rok.

Případní zájemci o bližší informace (i o prohlídku předmětu nájmu) mohou 
kontaktovat jednatele společnosti Tomáše Roseckého (tel. 775 586 016) 
i vedoucí provozu Janu Brunerovou (tel. 775 586 019).

Tomáš Rosecký, jednatel společnosti
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Velice zdařilou sezonu mají za sebou opět mladé volejbalist-
ky a mladí volejbalisté TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou.

Mladší žáci pod vedením Jardy Hrocha prošli svou soutěží 
s jednou jedinou prohrou a slavili tak titul krajského přebor-
níka.

Za družstvo nastupovali: Ondřej Hroch, Jakub Němec, Petr 
Hájek, Jan Spěvák, Michal Čapek, Vincent Vellinga, Aleš Ne-

čas, Vojta Nečas, Jan Vacek, Vojta Poříz
Ondřej Hroch a Jakub Němec s Richardem Žáčkem zároveň 

hostovali v KP starších žáků pod hlavičkou Havlíčkova Brodu, 
se kterým obsadili 3. místo ze šesti družstev. Všichni tři jsou 
i ve výběru Kraje Vysočina pro MČR.

Starší žákyně si v KP také nevedly špatně, i když na medai-
lové umístění v této sezoně nedosáhly. Celkové 4. Místo – ze 
čtrnácti účastníků – za Novým Veselým, ŠSK Demlova Jihlava 
a Sokolem Bedřichov je reálné umístění tohoto mladého týmu. 
Potěšující je, že z týmu pro příští sezonu odchází z důvodu věku 
pouze jedna hráčka.

Družstvo odehrálo sezonu v tomto složení: Vellinga Natka, 
kapitánka, Dvořáková Dáša, Dejmalová Simča, Buňatová Ver-
ča, Boudníková Jana, Jiříková Eliška, Pecová Kristýna, Surov-

cová Štěpánka.
Protože jsme se umístěním nedostaly na kvalifikační 1. kolo 

MČR, absolvovalo toto družstvo 9.–10. 4. prestižní turnaj Ori-
onkap v Praze. Tento turnaj byl pro většinu účastněných pří-
pravou na 1. kolo MČR. Naše děvčata v Praze zanechala velice 
dobrý dojem. Jedno vítězství 2:0 nad Třebínem (České Budě-

jovice), jedna prohra 0:2 s Kometou Praha a dalších pět proher 
1:2, to byla naše celková bilance. Spokojenost s předvedenou 
hrou předčila zklamání z celkového 6. místa z 8 účastníků. Do-

kázaly jsme hrát vyrovnané partie s Olympem Praha, Příbramí, 
Orionem Praha, Ústím n. L. či s Kavčími Horami. Tento tur-
naj byl hezkou tečkou za skončenou sezonou. Pro čtyři děvčata 
z týmu však sezona ještě nekončí. Čeká je srovnávací turnaj 
výběru krajů, které se uskuteční 13.–15. 5. v Jindřichově Hrad-

ci. Ze Světlé jsou v tomto výběru: Boudníková Jana, Buňatová 
Veronika, Jiříková Eliška a Vellinga Nathalie.

O stupínek lepší umístění dosáhly mladší žákyně. Celkové 
třetí místo z osmi účastníků je velkým úspěchem těchto žaček. 

I zde do vyšší věkové kategorie odcházejí pouze dvě hráčky, 
což je dobrý základ pro příští sezonu.

V družstvu nastupovaly pod vedením trenérek Kořínkové 
a Holoubkové: Benešová Alenka, Buňatová Veronika, Danihe-

lová Michaela, Dejmalová Veronika, Dibelková Tereza, Matěj-
ková Nela, Pecová Kristýna, Válová Štěpánka.

Velkou základnu má i volejbalová přípravka. V dlouhodo-

bých soutěžích Havllbalu hraje 20 dětí v barevném volejbalu. 
Tato soutěž končí velkých turnajem 28. 5. 2016 na hradě Lip-

nice.
Bohužel po 50 letech nehrají soutěž ve Světlé n. S. muži. 

I ženy nepřihlásily soutěž poprvé po 40 letech. Některé ženy ze 
Světlé n. S. ale nastupovaly v družstvu Sokol Havlíčkův Brod, 
kde skončily v KP na 3. místě. V tomto roce větší část z nich 
čekají mateřské povinnosti, tak věřím, že obnovení družstva 
dospělých zase v dalších letech nastane.

Trenérka J. Holoubková

volejbalové ohlédnutí za sezonou 2015 – 2016

Po předání zlatých medailí. První řada: Vojtěch Nečas, 
Michal Čapek, Aleš Nečas, Jan Vacek, Vincent Vellinga,  

Jan Spěvák. Druhá řada: Petr Hájek, Jakub Němec,  
Ondřej Hroch. Třetí řada: první gratulant Petr Pláteník 

a trenéři Jaroslav Hroch a Zdeněk Čermák.

Zleva: Boudníková Jana 9, Jiříková Eliška 5,  
Vellinga Natka 11, Surovcová Štěánka 7, Dejmalová Verča 2, 

Dvořáková Dáša 4, Dejmalová Simona 6,  
Buňatová Veronika 11.

Zleva: Buňatová Verča 12, Danihelová Míša 11, Dejmalová 
Verča 3. Pecová Kristýna 8, Benešová Alenka 1, Matějková 

Nela 7, Válová Štěpánka 2, Dibelková Terezka 9.
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Od měsíce května do poloviny srpna bude na zimním sta-

dionu v Pěšinkách k dispozici umělý povrch pro letní provoz. 
Již nyní je jisté, že se během týdne na ploše prostřídá hokejbal, 
badminton a florbal. Aktuální rozpis naleznete na www.pesin-

ky.cz, kde si můžete najít i otevírací dobu pro posilovnu a saunu. 
Letní provoz bude ukončen 15. srpna, kdy se začne s příprava-

mi pro ledování, aby mohl na konci srpna proběhnout turnaj 
mládeže v ledním hokeji.  Další službou, kterou si můžete přes 
SC Pěšinky objednat, je sečení trávy sekačkou Iseki. Dále celo-

ročně nabízíme k pronájmu hřiště v ZŠ Komenského, kde je po-

ložen nový umělý trávník pro malou kopanou. V případě získá-

ní dotace by zde měla přes prázdniny proběhnout rekonstrukce 
povrchu atletického oválu a zbývajících hřišť. Přes léto čeká 
velká rekonstrukce tenisovou halu.  V květnu proběhne v Pě-

šinkách i několik turnajů. V neděli 8. května se představí na 
200 dětí v minivolejbale, 18. května si zamluvil plochu zimního 
stadionu Českomoravský hokejbalový svaz pro akci Hokejbal 
proti drogám, kde se proti sobě utká 14 škol z celé republiky. 
V sobotu 28. května proběhne turnaj v badmintonu. Na červen 
se plánuje pořádání míčového víceboje, další dva víkendy bu-

dou patřit hokejbalu. Nejdříve se ve dnech 10.–12. června usku-

teční Mistrovství ČR mladších dorostenců a 17. a 18. června 
sehraje mužská hokejbalová reprezentace i juniorská reprezen-

tace zápasy proti Švýcarsku.  
Tomáš Rosecký, jednatel společnosti

letní provoz ve Sportovním 
zařízení Pěšinky

BarevNá iNZerCe

Pro barevnou inzerci můžete nově využít i druhou stranu 
obálky. Ostatní pravidla pro podávání inzerce platí jako 
doposud. Redakce
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