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X. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou (foto: Martin Soukup)
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▶

Schůze rady 4. května

Rada města:
1.  Vzala na vědomí informace o zá-

měru Zámecký dvůr, Světlá nad Sá-

zavou.
2.  Vzala na vědomí žádost p. R. D. o ná-

hradu škody za ekologickou újmu 
a nesouhlasila s tvrzením, že město 
Světlá n. S. tuto škodu způsobilo.

3.  Schválila uzavření veřejnopráv-

ních smluv č. 30 a č. 31 mezi měs-

tem Světlá n. S. a TJ Sklo Bohemia 
Světlá n. S., oddílem volejbalu.

4.  Souhlasila s použitím znaku města 
Světlá n. S. při organizaci a prezen-

taci akce Sportovní festival slac-

kline, který bude probíhat od 29. do 
31. května v zámeckém parku ve 
Světlé n. S.

5.  Schválila poskytnutí finanční-
ho daru Občanskému sdružení 
SVĚTAKUS, Světlá n. S., ve výši 
10 tis. Kč.

6.  Schválila poskytnutí finanční-
ho daru obci Služátky ve výši 
10 tis. Kč.

Zasedání zastupitelstva 29. dubna

Zastupitelstvo města:
1.  Schválilo Obecně závaznou vyhláš-

ku č. 1/2015 města Světlá n. S. o sta-

novení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Světlá n. S.

2.  Schválilo Program pro poskytování 
dotací právnickým a fyzickým oso-

bám na podporu sportu na rok 2015 
a formuláře:

• Žádost o poskytnutí dotace z roz-

počtu města na celoroční činnost;
• Žádost o poskytnutí dotace z roz-

počtu města na individuální akci 
nebo reprezentaci města Světlá n. S.;

• Vyúčtování poskytnuté dotace z roz-

počtu města Světlá n. S.
3.  Schválilo veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace č. 28 mezi měs-

tem Světlá n. S. a Folklorním soubo-

rem Škubánek.
4. Schválilo veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace č. 29 mezi měs-

tem Světlá n. S. a ČR – Hasičským 

záchranným sborem Kraje Vysoči-
na, Jihlava.

5. Souhlasilo na základě žádosti spo-

lečnosti Zámek Světlá, s. r. o., s úhra-

dou provozních nákladů Muzea Svě-

telska za rok 2014 ve výši 66 428 Kč.
6. Souhlasilo s každoroční úhradou 

provozních nákladů Muzea Světel-
ska ve výši 55 000 Kč bez DPH.

7.  Potvrzuje usnesení Rady města Svět-
lá n. S. č. 111/2015 ze dne 2. 3. 2015, 
kterým neschválila záměr prodeje 
pozemku parc. č. 926/99 o výmě-

ře 290 m2 a záměr prodeje pozem-

ku parc. č. 926/101 o výměře 328 m2, 
vše v obci a v k. ú. Světlá n. S.

8. Schválilo prodej nově vzniklé-

ho pozemku parc. č. 167/21 o vý-

měře 1100 m2 v obci Světlá n. S.  
a v k. ú. Horní Bohušice za cenu 
99 000 Kč + aktuální sazba DPH 
(celkem 119 790 Kč) manž. M. a J. K.

9.  Schválilo prodej pozemku 
parc. č. 858/48 o výměře 866 m2 

v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu 
650 Kč/m2 včetně DPH, celková 
cena 562 900 Kč včetně DPH, panu 
J. L. a paní V. H.

10.  Schválilo prodej pozemku 
parc. č. 837/13 o výměře 733 m2 

v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu 
650 Kč/m2 včetně DPH, celková 
cena 476 450 Kč, manž. J. a M. Ch.

11. Bere na vědomí žádost manž. 
M. a K. K., týkající se zrušení rezer-
vace pozemku parc. č. 837/20 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. a odstoupení od 
kupní smlouvy na prodej pozemku 
parc. č. 837/20.

12.  Schválilo opětovné zařazení pozem-

ku parc. č. 837/20 o výměře 684 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. do zá-

měrů prodeje nemovitostí v lokalitě 
Pod Vodárnou.

13. Potvrzuje usnesení Rady města Svět-
lá n. S. č. 110/2015 ze dne 2. 3. 2015, 
kterým neschválila záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 552 o výměře 
80 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Lip-

nička.
14. Neschválilo zřízení věcného bře-

mene chůze a jízdy na pozem-

ku parc. č. 197/10 v obci Svět-
lá n. S. a v k. ú. D. Bohušice mezi 
městem Světlá n. S. (jako povin-

ným z věcného břemene) a panem 
L. N. (jako oprávněným z věcného 
břemene).

15. Schválila uzavření smluv zakládají-
cí právo provést stavbu Protipovod-

ňová opatření Josefodol.
16. Schválilo prodej 15 ks zvonových 

kontejnerů na papír a 10 ks zvono-

vých kontejnerů na plast společnos-

ti HBH odpady, s. r. o., Havlíčkův 
Brod, za celkovou cenu 87 725 Kč 
včetně DPH.

17. Vzalo na vědomí ukončení činnos-

ti v MA21 Mgr. Evy Kořínkové 
a Markéty Sobotové.

18. Ustanovilo p. Josefa Hnika odpověd-

ným politikem pro MA21 a sl. Ale-

nu Křížkovou koordinátorem pro 
MA21 s účinností od 1. 5. 2015.

19. Schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2015.

Jan Tourek
starosta města
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Barevná obálka s fotografiemi z prů-

běhu X. ročníku folklorního festivalu 
Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sáza-

vou 22. a 23. května
Titulní str.
Škubánek před vchodem do zámku
2. str.
Vystoupení folklorních souborů v di-

vadelním sále pro žáky základních škol; 
výstava výtvarných prací na téma Ba-

bička vyprávěla; koncert souboru Hra-

dišťan v divadelním sále
3. a 4. str.
Hlavní festivalový den – slavnostní 

zahájení, koncert na náměstí, jarmark 
lidových řemesel, průvod městem

Foto: 
Stanislav Peluch (4), Martin Soukup (5),  

Jaroslav Vála (2), Jiří Víšek (14)
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▶ Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Novely zákonů ve vztahu k činnosti 
stavebního úřadu
V roce 2015 nabyly účinnosti dvě no-

vely zákonů, které mají dopad na činnost 
stavebních úřadů a úřadů územního plá-

nování.
Od 1. 1. 2015 je účinná novela zákona 

o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 
Sb.), na základě které provádějí staveb-

ní úřady kontroly pro účely poskytnutí 
doplatku na bydlení. Dle této novely 
připadá stavebním úřadům povinnost 
posuzovat, zda prostory obývané pří-
jemcem podpory v hmotné nouzi splňují 
standardy kvality bydlení. Výstupem 
je protokol o kontrole, který může pouze 
konstatovat, že jiný než obytný prostor, 
stavba pro individuální či rodinnou re-

kreaci splňuje nebo nesplňuje požadav-

ky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Od 1. 4. 2015 je účinný zákon č. 39/2015 

Sb., kterým se mimo jiné mění zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí – 
EIA (č. 100/2001 Sb.) a stavební zákon 
(č. 183/2006 Sb.).

Přijetí této nové právní úpravy bylo 
vyvoláno z důvodu upozornění komise 
Evropské unie na chybné zapracová-

ní směrnice EIA do právního řádu ČR. 
Novela především posiluje práva veřej-
nosti v povolovacích řízeních. Rovněž 
lépe zajišťuje, aby výsledky řízení EIA 
byly v návazných povolovacích řízeních 
respektovány. Z novely vyplývají pře-

devším pravidla, že změny v projektech 
musí být znovu podrobeny zjišťovacímu 
řízení, je zajištěno respektování podmí-
nek z procesu EIA, je zapracována po-

jistka proti vydírání investorů. Novela 
brání průtahům při soudním přezkumu 
povolení, došlo k omezení okruhu de-

veloperských projektů, které musí projít 
alespoň zjišťovacím řízením. Rozšířil 

se okruh účastníků navazujících řízení 
a také okruh námitek, které v nich mo-

hou uplatňovat dále zlepšení podmínek 
pro účast veřejnosti atd.

V ohledu k životnímu prostředí došlo 
v právní oblasti k řadě zlepšení. V řadě 
případů měly neziskové organizace a ve-

řejnost potřebný vliv na necitlivé plány 
a přispěly k rovnováze mezi ekologickou 
a ekonomickou stránkou projektů.

Praxe teprve ukáže, jak se tato novela 
projeví v oblasti procesu EIA a navazují-
cích správních řízeních a jaké konkrétní 
dopady bude mít na povolovací procesy 
a jednotlivé zúčastněné strany.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Pietního aktu u památníku na levém břehu Sázavy se 7. května zúčastnily děti ze 
základních škol. Foto: Michal Mašek

7.  Schválila poskytnutí finančního 
daru Nadačnímu fondu kostela Na-

nebevzetí Panny Marie v Číhošti ve 
výši 10 tis. Kč.

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

9.  Schválila poskytnutí finančního 
daru Nemocnici Havlíčkův Brod ve 
výši 5 tis. Kč.

10.  Souhlasila s vybudováním nového 
dětského koutku na pozemku parc. 
č. 4 v k. ú. Lipnička z rozpočtu 
osadního výboru Lipnička v rozsa-

hu dle žádosti osadního výboru.
11.  Schválila pronájem části pozem-

ku parc. č. 337/1 o výměře 15 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 
ve výši 135 Kč/rok panu L. P. s plat-
ností od 1. 5. 2015 za účelem uží-
vání pozemku jako plochy pod ple-

chovou garáží, která bude sloužit na 
uskladnění stavebního materiálu.

12.  Vzala na vědomí zápisy ze schů-

zek osadních výborů místních částí 
Kochánov, Opatovice, Radostovice 
a Žebrákov.

13.  Vzala na vědomí informace o pří-
pravě Strategického plánu rozvoje 
města Světlá n. S. na období 2015–
2020.

14.  Souhlasila s dopracováním projek-

tové dokumentace Rekonstrukce 
ulice U Dílen.

15.  Souhlasila s uzavřením Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o dílo Chodník 
Panuškova – DSP/PDPS s firmou  
AF-CITYPLAN, s. r. o., Praha 1.

16. Schválila účast města Světlá 
n. S. na štafetovém Mírovém běhu 
dne 28. května ve Světlé n. S.

17.  Schválila zápisy do kronik obcí 
Dolní a Horní Dlužiny a Horní 
a Dolní Březinka za rok 2014.

Jan Tourek, starosta města

Z finančního odboru

Dotace z rozpočtu města na podporu 
sportu a tělovýchovy
Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-

zavou na svém zasedání koncem dub-

na schválilo Program pro poskytování 
dotací na podporu sportu. Vypsáním 
programu byla uvolněna druhá část fi-

nančních prostředků určených v roz-

počtu města na podporu sportu ve výši 
547 200 Kč.

Celková částka směrovaná do ob-

lasti sportu činí v roce 2015 zatím 
1 473 tis. Kč, z toho 1 355 tis. Kč je ur-
čeno na celoroční činnost jednotlivých 
oddílů a 118 tis. Kč na jednorázové spor-
tovní akce pořádané v průběhu roku.

Výše dotací pro jednotlivé sportovní 
oddíly bude po doporučení komise pro 
koordinaci sportů schválena zastupitel-
stvem města dne 24. 6. 2015.

I v minulých letech byly z rozpočtu 
města neziskovým organizacím v ob-

lasti sportu a tělovýchovy uvolněny ne-

malé finanční prostředky. Pro ilustraci 
je uvedena výše objemu dotací v letech 
2011–2014.

Rok objem dotací neziskovým 
 organizacím v oblasti sportu
2011 1 152 000 Kč
2012 1 302 815 Kč
2013 1 688 320 Kč
2014 1 792 556 Kč

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO
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▶

Strategický plán rozvoje města

Vážení spoluobčané,
město Světlá nad Sázavou připravuje v letošním roce Strategický plán rozvo-

je města na období 2015–2020. Obsahem strategického plánu je rozvoj a smě-
řování města do budoucna.

V průběhu zpracování budou probíhat pracovní skupiny s tématy: 
1. Lidské zdroje 
2. Doprava
3. Podnikání 
4. Cestovní ruch 

V rámci schůzek pracovních skupin zveme všechny občany, kteří mají zá-
jem podílet se svojí účastí na rozvoji města, vznášet konstruktivní připomínky 
k práci v těchto skupinách.

Vstup do pracovních skupin není omezen počtem ani nutností trvalého by-
dliště ve městě Světlá nad Sázavou.

Kdo nebude mít zájem účastnit se pracovních skupin, může svůj názor vyjá-
dřit prostřednictvím dotazníkového šetření, které bude probíhat na přelomu 
měsíců června a července. Dotazníky budou doručeny obyvatelům města do 
poštovních schránek.

Na webových stránkách města v sekci Město a samospráva je uvedena od-
rážka Strategie města. Zde budou zveřejňovány informace o postupu tvorby 
strategického plánu a o jednání pracovních skupin.

Kontaktní údaje:

MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje – 
Ing. Jana Satrapová, tel. 569 496 654, satrapova@svetlans.cz.

Zpracovatel strategického plánu: RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Bělehradská 34, 
120 00 Praha 2

Přijďte se, prosím, aktivně podílet na rozvoji města. Budeme rádi.
Jan Tourek

starosta města

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Žádosti o dotace z Fondu Vysočiny 
v roce 2015
Město Světlá n. S. využívá k realizaci 

svých projektů v hojné míře i dotace, které 
rozděluje Kraj Vysočina prostřednictvím 
Fondu Vysočiny. Do května roku 2015 
byly podány 4 žádosti o dotaci z Fondu 
Vysočiny na tyto projekty:
1. Oprava oplocení hřiště Dolní Březin-

ka – grantový program Sportoviště 
2015. Jedná se o opravu stávajícího 
oplocení na jižní a východní straně 
hřiště v místní části Dolní Březin-

ka – na pozemku parc. č. 816/1 a 976 
v katastrálním území Dolní Březin-

ka. Dojde k demontáži stávajících sítí, 
nátěru a zajištění stability stávajících 
sloupů a nainstalování nových sítí. 
Realizace projektu je plánována do 
konce roku 2015. Celkové rozpočtové 

náklady jsou 58 219 Kč, z toho dota-

ce ve výši 40 % je 23 287 Kč a vlast-
ní podíl města je 34 932 Kč. Přidělení 
této dotace městu je již schváleno Za-

stupitelstvem Kraje Vysočina.
2. Rekonstrukce sociálního zázemí 

v MŠ Lánecká – grantový program 
Naše školka 2015. Jedná se o kom-

pletní rekonstrukci sociálního zaří-
zení v 1. NP dvoupodlažního pavilo-

nu. Realizace projektu je plánovaná 
na hlavní školní prázdniny v roce 
2016. Celkové rozpočtové náklady 
jsou 416 495 Kč, z toho dotace ve výši 
28,8 % je 120 000 Kč a vlastní podíl 
města je 296 495 Kč. Přidělení této 
dotace městu je již schváleno Zastu-

pitelstvem Kraje Vysočina.
3. Workoutové hřiště u Sportovního 

centra Pěšinky – grantový program 

Doprovodná infrastruktura cestov-

ního ruchu 2015. Jedná se o zabu-

dování workoutové sestavy včetně 
dopadové plochy na pozemku parc. 
č. 630/2 v katastrálním území Svět-
lá n. S. Workoutové cvičení je „posi-
lování a trénink s vlastní váhou těla“ 
pod širým nebem. Realizace projek-

tu je plánovaná na rok 2016. Celkové 
rozpočtové náklady jsou 405 226 Kč, 
z toho dotace ve výši 37 % je 
150 000 Kč a vlastní podíl města je 
255 226 Kč. O přidělení této dotace 
není ještě rozhodnuto.

4. Oprava a doplnění veřejného osvětle-

ní v místních částech Dolní Březinka 
a Závidkovice – grantový program 
Rozvoj vesnice 2015. Jedná se o dopl-
nění veřejného osvětlení v Dolní Bře-

zince o jedno svítidlo - na pozemku 
parc. č. 679/1 v katastrálním území 
Dolní Březinka, o doplnění veřejné-

ho osvětlení v Závidkovicích o jed-

no svítidlo na pozemku parc. č. 544/1 
v katastrálním území Závidkovice 
a o výměnu 6 ks svítidel na stávají-
cích sloupech ČEZ Distribuce, a. s., 
podél silnice II/347 v Závidkovicích. 
Realizace projektu je plánovaná na 
rok 2016. Celkové rozpočtové nákla-

dy jsou 234 093 Kč, z toho dotace ve 
výši 50 % je 117 046 Kč a vlastní po-

díl města je 117 047 Kč. O přidělení 
této dotace není ještě rozhodnuto.

Ing. Jana Satrapová, referent OMIRR

Z odboru sociálních věcí

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 
2014 v číslech 
Nejrozsáhlejší agendou, kterou v sou-

časné době vykonává Městský úřad Světlá 
n. S., odbor sociálních věcí, je sociálně-

-právní ochrana dětí (SPOD).  Jedná se 
o činnost, kterou stát garantuje bezplatnou 
ochranu práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, ochranu oprávněných 
zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění 
a působení směřující k obnovení naruše-

ných funkcí rodiny.  Povinnosti a kompe-

tence úřadu jsou upraveny zejména v zá-

koně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
v zákoně č. 89/2012., občanský zákoník 
a v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
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▶ Z odboru dopravy 

Uzavírka silnice II/150 v obci Nová 
Ves u Světlé n. S. část Dobrá
Důvodem uzavírky silnice II/150 v km 

cca 75,780 – 76,400 mezi obcí Nová Ves 
u Světlé n. S., částí Dobrá, a obcí Babice 
je rekonstrukce mostu a opěrné zdi u to-

várního areálu Dobrá. Termín uzavírky: 
11. 5. – 31. 8. 2015

Objízdná trasa pro osobní dopravu 
směr Havlíčkův Brod – Světlá n. S.:

Ze směru od Okrouhlice pro dopravu 
do 3,5 t je vedena po silnici III/34713 

přes obec Olešnice po křižovatku se sil-
nicí č. III/34711 a zde vlevo po této sil-
nici přes obce Pohleď a Příseka do obce 
Světlá nad Sázavou. Délka objízdné trasy 
11,75 km.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu 
nad 3,5 t obousměrně a osobní dopravu 
ve směru Světlá nad Sázavou – Havlíč-

kův Brod:
Ze Světlé nad Sázavou po silnici 

č. II/347 přes obce Josefodol, Kunemil 
a Bačkov do obce Habry po křižovatku 
se silnicí č. II/346 a zde vpravo po této 
silnici po křižovatku se silnicí č. I/38, 
dále pak po této silnici přes obce Kámen 
a Radotín do Havlíčkova Brodu. Délka 
objízdné trasy 29,26 km.

Autobusová linková doprava
Je vedena od křižovatky s místní ko-

munikací obce Okrouhlice, dále po ve-

řejně přístupné účelové komunikaci do 
obce Nová Ves u Světlé po křižovatku se 
silnicí č. II/150, a to obousměrně. Délka 
objízdné trasy je 3,17 km.

O dalších případných změnách tras 
a změnách v jízdních řádech autobu-

sových společností ARRIVA VČ, a. s., 
a ICOM transport, a. s., které zajištují 
v uvedeném úseku autobusovou dopra-

vu, budete informováni na zastávkách 

a nové jízdní řády budou vyvěšeny 
i v autobusech. Výše jízdného zůstává 
nezměněna.

Zhotovitelem stavby je firma STRA-

BAG, a. s., Praha. Úplné dokončení stav-

by je plánované na srpen 2015.
Most v obci Okrouhlice přes řeku Sá-

zavu bude částečně uzavřen a provoz 
zde bude řízen světelným signalizačním 
zařízením.

Tímto se omlouváme za vzniklé kom-

plikace, které to přinese nejen občanům 
v přilehlých obcích, ale i firmám, pro 
které je uvedená komunikace důležitou 
spojnicí na trase Světlá nad Sázavou – 
Havlíčkův Brod.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 
předpisů.

Ze statistických údajů SPOD například 
vyplývá, že:

• k 31. 12. 2014 evidoval náš úřad cel-
kem 522 spisů rodin nezletilých dětí, 

• orgán SPOD byl ustanoven ve 132 
případech opatrovníkem nezletilých 
dětí, které zastupoval v soudních ří-
zeních o svěření do výchovy, o výši 
výživného, o styku s odloučeným 
rodičem, o určení nebo popření ot-
covství, o výchovných opatřeních, 
o ústavní výchově apod.,

• byly evidovány 4 případy domácího 
násilí v rodinách s nezletilými dětmi, 
ale ani v jednom případě nebylo nut-
né Policií ČR  vykázání násilné oso-

by ze společného bydlení, 
• orgán SPOD zaevidoval v loňském 

roce 37 dětí zařazených do katego-

rie týrané, zneužívané a zanedbávané 
děti, protože pokud jsou děti vystavo-

vány násilí mezi rodiči, dochází k je-

jich psychickému týrání nebo v přípa-

dě nehrazeného výživného se jedná 
o zanedbávání dětí ze strany povin-

ného rodiče,   
• sociální pracovnice navštěvovaly na 

základě oprávnění dle § 52 zákona 
o SPOD nezletilé děti v rodinách, ve 
školách a v jiných prostředích, nej-
četnější byly návštěvy prováděné 
v rámci šetření sociálních poměrů dí-
těte a zjišťování jeho přání pro potře-

by soudního řízení, náš úřad měl ke 
konci roku 2014 v evidenci také 12 
dětí se stanoveným dohledem soudu, 
pět dětí s nařízenou ústavní výcho-

vou a tři nezletilé umístěné v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(z toho dvě děti na vlastní žádost),

• úřad pravidelně navštěvuje nezleti-
lé děti v pěstounských rodinách a na 
základě uzavřených dohod s pečují-
cími osobami organizuje vzdělávací 
akce a další aktivity, stejně tak sle-

duje vývoj dětí v pěstounské péči na 
přechodnou dobu, v péči poručníků 
nebo v péči jiných fyzických osob 

– do těchto kategorií bylo ke konci 
roku zahrnuto 31 nezletilých,

• dvěma rodičům byla uložena pokuta, 
protože se, jako osoby odpovědné za 
výchovu, dopustili přestupku, když 
ponechali dítě bez náležitého dozoru 
přiměřeného jeho věku a rozumové 
vyspělosti.  

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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▶

Z odboru správního, školství a živnostenského

Statistika kontrol provedených 
živnostenským úřadem ve třetím 
a čtvrtém čtvrtletí roku 2014 
a v prvním čtvrtletí roku 2015
Městský úřad Světlá n. S., odbor 

správní, školství a živnostenský (dále 
jen „živnostenský úřad“), v loňském 
a letošním roce navázal na předchozí 
období a pokračoval převážně kontro-

lou podnikatelů, kteří vlastní opráv-

nění k živnosti volné Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. Většina kontrol 
se týkala právnických a podnikajících 
fyzických osob bez provozovny.

Stává se, že podnikatel změní bydliš-

tě a po této změně mu v živnostenském 
rejstříku vznikne rozdíl mezi adresou 
bydliště a sídla. V těchto případech 
živnostenský úřad podnikatele požádá 
o prokázání vlastnického nebo užívacího 
práva k sídlu a podnikatel má povinnost 
tento vztah doložit nebo změnit adresu 
sídla tak, aby byla shodná s adresou byd-

liště (s výjimkou případů, kdy je bydliště 
na adrese sídla ohlašovny obecního úřa-

du). Pokud se tak nestane, živnostenský 
úřad je nucen přistoupit k sankčnímu 
opatření, což znamená zrušení živnos-

tenských oprávnění. V této věci bylo ve 

sledovaném období zahájeno 14 řízení. 
V jednom případě bylo řízení zastave-

no, neboť podnikatel požádal o zrušení 
oprávnění sám ještě před vydáním roz-

hodnutí. V ostatních třinácti případech 
bylo pravomocně rozhodnuto a živnos-

tenská oprávnění zrušena.

žádost o prokázání vztahu k sídlu 42

zahájeno řízení ve věci zrušení 
živnostenských oprávnění

14

řízení zastaveno 1

zrušená oprávnění z důvodu 
neprokázání vztahu k sídlu

13

V období od 1. 7. 2014 do 31. 3. 2015 
bylo provedeno celkem 242 kontrol, při-
čemž 10 z nich bylo provedeno v pro-

vozovnách. Ve spolupráci s Českou 
obchodní inspekcí byly provedeny 4 
kontroly. Porušení zákona bylo zjištěno 
v 11 případech a obecní živnostenský 
úřad za ně uložil pokuty v celkové výši 
51 000 Kč. Kontrola je někdy prováděna 
i na základě podnětů a „udání“, ve sle-

dovaném období však živnostenský úřad 
žádný takový podnět neobdržel.

kontroly 
celkem

kontroly s ČOI sankce

III/2014 79 2 0

IV/2014 53 2 1

I/2015 110 0 10

Zuzana Mrkvičková, DiS.
referent OSŠaŽ

Z odboru životního 
prostředí

Znečišťování životního prostředí 
skrze dešťovou kanalizaci
Většinou v této rubrice odsuzuje-

me vědomé znečišťování životního 
prostředí několika nenapravitelnými 
jedinci. Bohužel stejně často znečišťu-

jeme nejbližší okolí svým nevědomým 
jednáním jen kvůli tomu, že si nedoká-

žeme spočítat důsledky vlastních činů. 
Takovým případem je znečišťování 
přírody skrze systém oddílné dešťové 
kanalizace, které popíšeme níže.

Ve Světlé n. S. tvoří systém stoko-

vé sítě většinou kanalizace jednotná. 
Ta odvádí společně jak dešťové, tak 
splaškové (odpadní) vody do městské 
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▶

Stalo se...

V Čechách
• před 70 lety 19. června 1945 byl 

vydán Dekret prezidenta republiky 
o potrestání nacistických zločinců, 
zrádců a jejich pomahačů a o mi-
mořádných lidových soudech a de-

kret o Národním soudu; o dva dny 
později následoval dekret o konfis-

kaci pozemkového majetku Němců, 
Maďarů, zrádců a kolaborantů;

• před 60 lety 23. června 1955 byla 
zahájena I. celostátní spartakiáda 
v Praze.

čistírny odpadních vod v Mrzkovicích 
(dále jen ČOV). Protože se výstavba 
v našem městě rozrůstá do nových 
dosud nezastavěných lokalit, buduje 
se v těchto místech kanalizace nová – 
oddílná. Oddílná kanalizace odvádí 
jedním potrubím neznečištěné dešťové 
vody do blízkých vodních toků a dru-

hým potrubím odpadní vody na ČOV. 
To má nesporné výhody, neboť se deš-

ťovými vodami zbytečně nezatěžuje 
ČOV.

Výhodný systém oddílné kanalizace 
sebou ale přináší řadu skrytých rizik, 
která jsme již několikrát zaznamenali 
v ulici Vodárenská. Tím je např. mytí 
motorových vozidel nebo vyplachová-

ní stavební mechanizace na veřejném 
prostranství (na komunikaci) v blíz-

kosti uličních vpustí. Znečištěná voda, 
obsahující např. saponáty nebo ropné 
látky, tak prostřednictvím uličních 
vpustí na dešťové kanalizaci doteče 
bez jakéhokoliv čištění přímo do vod-

ního toku. Znečištění vodního toku, 
zápach nebo dokonce úhyn drobných 
živočichů je rázem na světě. Jako dal-
ší příklad se stejnými následky jme-

nujme nesprávné napojení odpadních 
vod do dešťové kanalizace při budová-

ní nových domů. Proto je nutné před 
zasypání kanalizačních přípojek vždy 
kontaktovat správce kanalizace (VaK 
HB), který provede kontrolu správnos-

ti napojení.

Z činnosti městské policie

Městská policie v dubnu řešila cel-
kem 107 přestupků. Z tohoto počtu bylo 
na místě řešeno v blokovém řízení 103 
přestupků, čtyři byly oznámeny správ-

ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme čtyři písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 
tří psů. V odchytovém zařízení nemáme 
k 30. 4. žádného psa.

Dne 2. dubna v ranních hodinách 
strážníci ve dvou případech objevily vy-

vrácené stromy, které ohrožovaly bez-

pečnost silničního provozu. Na místo 
byli přivoláni hasiči, kteří stromy od-

stranili.
Dne 15. dubna ve večerních hodinách 

byli v prostoru cyklostezky u tenisových 
kurtů řešeni dva přestupci, kteří zde 
konzumovali alkohol. Na místě bylo vše 
vyřešeno v bl. řízení. Téhož dne byla na 
cyklostezce provedena dechová zkouška 
u skupinky mládeže. Jedna dívka, které 
nebylo 18 let, nadýchala 0,6 promile al-
koholu. Následně byla předána vychova-

telce na internátu.

Dne 17. dubna se strážníci městské po-

licie zúčastnili akce TOXI, kterou orga-

nizovala Policie ČR. Ta byla zaměřena 
na podávání alkoholu osobám mladším 
osmnácti roků.

Dne 22. dubna v dopoledních hodinách 
byli strážníky kontrolováni dva mladíci 
v zámeckém parku. Jeden zaplatil bloko-

vou pokutu, protože umožnil konzumaci 
alkoholu osobě mladší 18 roků. Druhý, 
kterému bylo 15 let, nadýchal 0,42 pro-

mile alkoholu. Z tohoto důvodu nebylo 
možné předat mladíka do základní školy. 
Ten byl následně předán rodičům. Vše 
bylo oznámeno sociálnímu odboru MěÚ 
Světlá n. S.

Dne 28. dubna v dopoledních hodinách 
strážníci kontrolovali mladíka, který měl 
být touto dobou v základní škole. Po ově-

ření informací byl předán vedení školy. 
I v tomto případě bylo vše oznámeno so-

ciálnímu odboru MěÚ Světlá n. S.
V dubnu jsme provedli tři měření rych-

losti vozidel.
Zdeněk Novák, velitel MP

Obdobná rizika hrozí ve všech lokali-
tách s oddílnou kanalizací – další tako-

vou lokalitou ve Světlé je např. podnika-

telská zóna u věznice, kde zatím žádné 
znečištění neevidujeme. Protože podob-

né, ač „neúmyslné“ znečišťování vod je 
zákonem zakázáno, trestají se prokázaná 
provinění ve správních řízeních pokuta-

mi.
Ing. Jan Borek, referent OŽP

Ve světě vědy a techniky
• před 580 lety v roce 1435 publiko-

val italský humanista Leon Battis-

ta Alberti spisek „Della pittura libri 
tre“, první souborný výklad per-
spektivy, využívané renesanční ar-
chitekturou a malířstvím;

• před 90 lety v roce 1925 byl sestro-

jen první polarograf Jaroslavem 
Heyrovským a M. Shikatou; v roce 
1959 obdržel J. Heyrovský Nobelo-

vu cenu za chemii.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 280 lety v roce 1735 byly 

dostavěny postranní lodě světel-
ského kostela; farářem byl tehdy 
P. J. Hübner;

• před 140 lety v roce 1875 světelská 
místní školní rada rozhodla o stav-

bě nové budovy pro obecnou ško-

lu, jejíž třídy byly tehdy umístěny 
v několika městských i soukromých 
budovách.

Josef Böhm
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Čarodějnický rej

Dne 30. dubna jsme uspořádali pro 
děti z Mateřské školy Lánecká Čaroděj-
nický rej. Prožili jsme krásné odpoledne 
plné zábavy, dobré nálady, čarodějných 

lektvarů a her s košťaty. Těšíme se zase 
za rok.

Kolektiv MŠ Lánecká

Lánecká ul., dům čp. 1050

Jak jsem již zmínil v minulém čísle 
Světelského zpravodaje, byl v roce 1991 
dům čp. 150 rozdělen na dvě části a od-

bor výstavby MěÚ Světlá n. S. rozhodl 
o přidělení čp. 1005 části domu na st. 
p. 175/1, jehož spoluvlastníky byli Jaro-

slav Šrámek, Věra Miksová a Jana Da-

řílková. 
Dnes jsou majiteli manželé Jaroslav 

a Irena Šrámkovi, v přízemí domu je 
prodejna novin, časopisů a hraček a v je-

jím sousedství prodejna sudových vín 
z Moravy, láhvových archivních vín 
a certifikovaných destilátů.

Text: Jaroslav Vála
Foto: archiv města (1)

Jaroslav Vála  (1) Kdysi dům čp. 150… … a dnes čp. 1050

Čarodějnické rejdění

Ve čtvrtek 30. dubna se všechny děti 
ze školky Na Sídlišti sešly na školní 
zahradě, kde si pro ně třída „Berušek“ 
připravila zábavné dopoledne plné her 

a čarosoutěží společně s upálením ča-

rodějnice. Na tento den se děti pečlivě 
připravovaly – vyráběly čarodějnické 
kostýmy, vařily kouzelné lektvary, uči-
ly se čarodějnická zaříkávadla, písničky 
a básničky. Hlavním cílem je pochope-

ní symbolu dobra a zla. 
Pálení čarodějnic se stalo v naší MŠ 

tradicí, kterou společně s dětmi dodr-
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Zájezd za odměnu

Dne 20. března jsem se zúčastnil 
krajského kola vědomostní soutěže 
Poznej Vysočinu v Jihlavě. Mezi 170 
zúčastněnými dětmi jsem obsadil 
30. místo, a získal tak dvoudenní zá-

jezd do Prahy.
Dne 26. dubna mne rodiče ráno od-

vezli do Jihlavy, kde na nás čekal auto-

bus. Po dvouhodinové cestě nás čekalo 
ubytování v luxusním hotelu Kampa. 
Následně jsme poobědvali v pizzerii 
Nuova a poté následoval přesun do 
divadla Broadway, kde jsme zhlédli 
muzikál Mýdlový princ. Dalším zpest-
řením byla plavba po Vltavě a prohlíd-

ka Muzea Karlova mostu. Poté jsme se 
vrátili do hotelu na večeři a kdo chtěl, 
mohl se zúčastnit večerní prohlídky 
Prahy, která je za tmy ještě hezčí než 
ve dne.

Druhý den jsme posnídali formou 
švédských stolů a vydali se na Pražský 
hrad. Čekala nás prohlídka katedrály 
sv. Víta a Zlaté uličky. Po obědě v re-

stauraci Potrefená husa jsme zavítali 
do muzea voskových figurín Grévin 
v Celetné ulici. Figuríny vypadaly 
opravdu jako živé. Poté nás čekal už 
pouze výstup ke Kramářově vile, její 
prohlídka a odjezd domů.

Lukáš Hanek

žujeme. Velké poděkování patří všem 
maminkám, které pro děti upekly bá-

ječné dobroty pohádkových tvarů. Dě-

tem moc chutnaly. 
Učitelky MŠ Na Sídlišti

Sběr v Lánecké

Z domova pro seniory

Naše škola sbírá papír, pomerančovou 
kůru a víčka od plastových lahví. Sběr 
papíru probíhá po celý školní rok. Letos 
jsme ho už nashromáždili cca dvacet 
čtyři tun. Za získané peníze nám letos 
škola pořídila dva hrací fotbálky a pa-

desát pingpongových pálek. Na hlavní 
chodbě už máme pět stolů na ping-pong 
a tři fotbálky. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat hlavně rodičům i pra-

rodičům za podporu. Někteří nosí papír 
po balíčkách a najdou se i tací, kteří ke 

Dne 14. dubna nás v domově navštívi-
lo Duo Kondor. Celé odpoledne obyvate-

le bavilo lidovými písněmi, kouzly a po-

vídáním. Obyvatelům se celé vystoupení 
líbilo a těší se na další vystoupení.

Ve středu 15. dubna se obyvatelé vy-

pravili na výstavu v galerii na půdě s ná-

zvem Patchworkové vábení. Obyvatelé 
zhodnotili, že výrobky jsou sice krásné, 
ale do jejich složité výroby se v rámci 
ergoterapie pouštět nebudou a nechají to 
na lidech, kteří tuto metodu ovládají.

Téhož dne pořádalo Sociální centrum 
města Světlá nad Sázavou Den otevře-

ných dveří pro nově vznikající službu – 
Domovinku. Klienti Domova pro senio-

ry se měli možnost podívat, kde senioři, 
kteří stále setrvávají v domácím prostře-

dí, mohou trávit den v době, kdy pečující 
osoby chodí do práce. Vybavení Domo-

vinky si na vlastní kůži vyzkoušeli a dle 
jejich slov se zde klienti jistě budou cítit 
dobře.

Dne 22. dubna nás opět navštívili naši 
psí kamarádi z Canisterapeutického 
sdružení Kamarád a potěšili obyvatele 
svou přítomností a veselým štěkáním.

Paní Líba Žáčková se stala přednáše-

jící pro čtvrtou přednášku Univerzity 
slunečního věku, která se konala dne 

škole přijedou s dodávkou. Je fajn, že 
i v současné době spolupráce mezi ško-

lou a rodinou velmi dobře funguje! Víč-

ka každý rok nahromadíme a na konci 
června je předáme postiženým dětem. 
Pomerančové kůry jsme letos nasbírali 
patnáct pytlů!

Poděkování za úspěšnost celé akce pa-

tří i paní učitelce M. Vackové a našemu 
panu školníkovi.

Aneta Růtová
Jakub Kratochvíl

23. dubna. Paní Žáčková přednášela na 
téma „Dýchám – tak žiji“. Studentům 
předvedla techniky a pomůcky pro ná-

cvik správného dýchání. Přednášející 
jim vysvětlila, jakým zdravotním pro-

blémům se správným dýcháním dá před-

cházet a jak celkově zlepšit svůj zdravot-
ní stav. Studenti si z přednášky odnesli 
mnoho nových poznatků. Proto za zají-
mavou přednášku děkujeme.

Dne 30. dubna se uskutečnila další 
z tradičních kaváren. Tentokrát ale s pří-
zviskem Čarodějnická kavárna. Bohužel 
počasí nepřálo venkovním radovánkám, 
a tak slámová čarodějnice zůstala nespá-

lena a buřtíky nebyly na ohni. I tak si ale 
všichni odpoledne užili. K poslechu za-

hrál pan Černý, kterému tímto děkujeme.
Monika Horáková
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Svátek hudby a Gaudeamus

Stalo se již tradicí, že pravidelným 
účastníkem Svátku hudby v našem měs-

tě je smíšený pěvecký sbor Gaudeamus. 
V loňském roce uspořádal při této příle-

žitosti v kostele sv. Václava znamenitý 
koncert, jehož hostem byl Pavel Vančura, 
dnes již sólista opery Národního divadla 
v Praze.

Ani při letošních oslavách nebude 
Gaudeamus chybět. V neděli 21. června 
od 18 hod. vystoupí pod taktovkou di-
rigenta a sbormistra Jiřího Trtíka opět 
v kostele sv. Václava a jako host bude 
účinkovat ženský pěvecký sbor z Uhří-
něvsi za hudebního doprovodu studentů 
Státní konzervatoře v Praze. jiv

Svátek hudby 

21. června pro-
běhne ve Světlé 
n. S. již čtrnáctý 
ročník tradiční-
ho Svátku hudby! 
Jeho hlavní myš-
lenkou je podnítit 

nejen profesionální, ale i amatérské 
hudebníky a milovníky hudby, aby se 
setkali ve veřejném prostoru a promě-
nili na jeden den ulice ve spontánní ži-
vou hudební slavnost. Všichni účinku-
jící vystupují bez nároku na honorář, 
vstup na celý program je zdarma.

Oddělení kultury kulturního zařízení 
KyTICe proto zve hudebníky Světelska, 
amatéry i profesionály, dospěláky i děti, 

soubory i jednotlivce, udělejme tedy i le-

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

Jak se stát součástí tradiční hudební 
slavnosti pod širým nebem?

Stačí se přihlásit na mail: hrochova@
svetlans.cz. Následně dostanete infor-
mace, kdy a kde můžete vystoupit. Hlav-

ní scéna (s ozvučením v době od 10 do 
16 hod.) hudební oslavy bude od ranních 
hodin připravena na náměstí před radni-
cí, plánujeme ale také možnost vystou-

pení v parku a jiných veřejných prostran-

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

Tato kulturní akce musí být pořada-

telem nahlášena na příslušných místech, 
proto je potřeba, abyste nám o sobě dali 

vědět včas. Je to nejen v zájmu hladké-

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

jit.
Adéla Hrochová

Svátek hudby se zrodil ve Francii a do 
Evropy (a potažmo celého světa) se roz-

šířil v roce 1982. Koná se každoročně 
21. června. Hlavním cílem této tradič-

ní celoevropské akce je oživit veřejný 
prostor v centru města a tímto umožnit 
hudebníkům všech žánrů, věku, profesi-
onálního statusu či hudebního vzdělání 
si zahrát na veřejnosti. Svátek hudby by 
měl přispět k trendu proměny veřejných 
prostranství na místa, kde je příjemné 
nejen spočinout, ale zároveň se aktivně 
zapojit do uměleckých projektů.

Svátek hudby je založen na následují-
cích principech:

Koná se každoročně první letní den 
21. června, v den slunovratu.

• Je oslavou živé hudby, která má 
zdůraznit rozsah a rozmanitost hu-

debních zvyklostí ve všech hudeb-

ních žánrech.
• Je výzvou ke spontánní a bezplatné 

účasti, která se obrací jak na amaté-

ry, tak na profesionály.
• Všechny koncerty jsou pro poslu-

chače zdarma. Organizátoři se za-

vazují, že tímto způsobem budou 
podporovat provozování hudby 
a živou hudbu bez nároků na zisk.

• Je mimořádným dnem pro každý 
druh hudby a pro každé publikum. 
Musí zůstat otevřenou akcí, zdro-

jem vzájemného obohacení a po-

znání.
• Svátek hudby je také pokud mož-

no akcí pod širým nebem, která se 
koná v ulicích, na náměstích, v par-
cích… Je to příležitost poskytnout 
nebo mimořádně otevřít veřejnosti 
místa, která nejsou tradičně místem 
konání koncertů: muzea, nemocni-
ce, veřejné budovy…

(Zdroj: internet)
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Výstava obrazů Martiny Krupičkové 

v Galerii Na Půdě

14. července – 23. srpna 

Výstava s  názvem Z  města do přírody bude 

ukázkou tvorby Martiny Krupičkové, která si od 

roku 1999, kdy vznikla její první malba, vytvořila 

vlastní styl, kde se světlo stalo tou nejdůležitější 

částí celého obrazu. Obrazy jsou charakteristické 

výraznými barvami a silnými tahy špachtlí bez 

použití štětce na černém pozadí. Hlavními motivy 

jsou Praha, kde tvoří, a příroda ve Světlé a okolí, 

kam utíká před ruchem velkoměsta. Výstava 

bude obohacena i o autorské textilní hračky.

Kulturní zařízení 
KyTICe připravuje

Pozvánka do městské knihovny

Beletrie
Robert Galbraith
Hedvábník 
– Když zmizí spisovatel Owen Quine, 

jeho žena se obrátí na soukromého 
detektiva Cormorana Strika. Zpo-

čátku se domnívá, že se na pár dní 
někam vypařil a jen chce, aby ho 
detektiv našel a přivedl domů. Jen-

že Strikovi během vyšetřování za-

číná být čím dál jasnější, že za Qui-
neovým zmizením se skrývá větší 
tajemství, než si jeho žena myslí...

E. Lockhartová
Ostrov Lhářů 
– Přečtěte si to. A jestli se vás někdo 

zeptá, jak to skončí, prostě LŽETE! 

Báječná rodina Sinclairových. Sou-

kromý ostrov. Velice bystrá dív-

ka, se kterou je něco v nepořádku. 
Skupina čtyř přátel - Lhářů -, je-

jichž přátelství začne být destruk-

tivní. Revoluce. Nehoda. Tajemství. 
Lži a další lži. Pravá láska. Pravda. 
Moderní, sofistikovaný thriller od 
držitelky Printz Award a finalistky 
National Book Award.

Zdeňka Ortová
Koukejte do výstřihů 
– Novou knihu fejetonů a aforismů se-

stavila Zdeňka Ortová z drobných 
příhod, rozmanitých zkušeností 
a kuriozit. Nahlížením do absurdit 
současnosti vtiskla knize humor-
né ladění a ironický vtip. Z hrdinů 
svého pestrého světa si dělá legraci, 
ale má pochopení pro jejich svíze-

le a starosti, protože sama jich má 
taky dost.

Anna Šochová
Karmínový kámen 
– V čtenářsky přitažlivém, silném pří-

běhu, zasazeném na odlehlé Ašsko 
pobělohorské doby sledujeme osm 
let v životě šlechtičny Anny Doro-

they Zedwitzové, vzorné manžel-
ky, matky a hospodyně na Mikuláš-

ském vrchu. Život střední šlechty, 
píle a sebeobětování pro rozvoj svě-

řeného panství jsou v mnohém pří-
kladné i pro současnost. 

Andy Weir
Marťan 
– Před šesti dny se Mark Watney jako 

jeden z prvních lidí prošel po Mar-
su. Teď bude ale nejspíš taky prv-

ním člověkem, který tam zemře... 
Sám a bez spojení se Zemí. Mark 
se však nevzdává. Vyzbrojen pouze 
svým důvtipem, technickými do-

vednostmi a nevyčerpatelným smy-

slem pro humor, který se pro něj 
stane nejcennějším zdrojem síly, se 
pouští do tvrdošíjného boje o pře-

žití. 

Naučná literatura
Mel Bartholomew
Zahrada na jednom metru čtverečním 
– Toužíte mít malou zeleninovou za-

hrádku? Láká vás mít vlastnoručně 
vypěstované čerstvé bylinky, květi-
ny a zeleninu? Jste začátečníci, by-

dlíte ve městě nebo jen máte málo 
prostoru? Zajímají vás nové pěsti-
telské metody? Pokud ano, pak je 
tato knížka určena právě vám! 

Břetislav Ditrych
Proč Javoříčko? 
– Zastřelení 38 bezbranných a nevin-

ných mužů v Javoříčku příslušníky 
protipartyzánského komanda je ne-

omluvitelné a vraždou navždy zů-

stane. Ale v malé moravské osadě 
nedaleko hradu Bouzov se odehrá-

val i příběh nenávisti, lásky, zrady 
a pomsty. O jedné z pravděpodob-

ných příčin tragédie se nesmělo na-

hlas hovořit a psát téměř padesát let.

Kamila Šírová Motyčková
Pozapomenutá místa 
– V naší zemi jsou stovky, spíše tisí-

ce krásných míst. Některá jsou více 
známá, některá méně, na některá se 

Z vernisáže

Fotografie ze zahájení výstavy obrazů 
Ivy Malinové s název Cesta.

Adéla Hrochová
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310 bodů, 21. Peter Pláteník 235, 22. Jiří 
Klement 213, 23. Petr Kuczawsky 205, 
25. Kristýna Kukeňová 199, 29. Jan 
Fibikar 140. Ze čtyřiašedesáti startu-

jících se šest rybářů nedočkalo úlovku 

a v účastnickém průkazu mělo zapsa-

nou nulu. 
Tradičně se vyhlašoval rybář s nej-

větším úlovkem. Tím šťastným byl Petr 
Jirásek z Chotěboře, který ulovil štiku 
58 cm dlouhou a v celkovém hodnocení 
skončil na 21. místě.

Text a foto: jiv

Rybářské závody s dlouhou tradicí

Tradiční závody na rybnících v zá-

meckém parku mají mezi rybáři velkou 
popularitu. Škoda, že není nikdo z pa-

mětníků, kdo by potvrdil, kolikátý roč-

ník se letos 2. května konal.

V posledních ročnících se pravidelně 
závodů zúčastňovalo osmdesát až sto 
startujících, letos byl počet závodících 
rybářů nižší, prezentovalo se jich 64. 
Jak stanovil závodní řád, mohlo se chy-

tat pouze na jeden prut s jedním návaz-

cem. Hodnotilo se za každý centimetr 
lovné ryby jedním bodem a u ostatních 
ulovených ryb pěti body za každý kus. 
Po sečtení všech bodů za ulovené ryby 
se stal vítězem Jaromír Slavík z Hum-

polce, který nasbíral 732 bodů, na dru-

hém místě skončil Josef Růžička z Če-

perky, tomu rozhodčí napočítali 509 
bodů, a třetí Jiří Vagenknecht z Pardu-

bic získal 456 bodů. Je určitě zajímavé, 
že pardubický Vagenknecht vyhrál loň-

skoro zapomnělo. Tato kniha při-
pomíná místa, která jsou zajímavá 
a přitom patří k těm méně známým. 
Ať už proto, že leží trošku stranou, 
jsou menší, nenápadná, nebo pro-

to, že jsou zastíněna bližší známější 
stavbou. 

Knihy pro děti a mládež
Zdeněk K. Slabý
Tři banány aneb Petr na 
pohádkové planetě 

– Někde ve vesmíru je určitě Pohád-

ková planeta. Rakety možná záhy 
přistanou na Marsu, na Venuši, na 
Jupiteru nebo kdekoli jinde, ale na 
tuhle planetu se mohou dostat pou-

ze ti, kdo nezapomněli na pohád-

ky. A jak se tam dostanou? Třeba 
mohou do vesmírných dálav odletět 
docela obyčejným výtahem. 

Lois Lowry:
Spočítej hvězdy 

– Příběh zavede čtenáře do Dánska 
v době druhé světové války. Dvě 
kamarádky Annemarie a Ellen si 
zatím válku nijak neuvědomují, po-

ciťují ji snad jen v tom, že už se 
v obchodech nedá koupit tolik věcí, 
zvláště jejich oblíbených sladkos-

tí. Válečné hrůzy však náhle a bru-

tálně vtrhnou do jejich života, když 
Němci začnou v okupovaném Dán-

sku pronásledovat Židy. 
Eva Kodýmová

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

ské závody, když za své úlovky dostal 
úctyhodných 1100 bodů. 

Nejlepším světelským rybářem se 
stal při letošním měření Michal Bláha, 
v celkovém pořadí skončil na pátém 
místě, za své úlovky dostal 443 bodů. 

Nejúspěšnější ženou byla domácí 
Kristýna Jelínková, klasifikována na 
třináctém místě celkového pořadí, zís-

kala 329 bodů. 
Z dalších světelských rybářů nejmé-

ně 100 bodů nasbírali: 14. Pavel Tvrdý 

Tři medailisté – zleva: J. Růžička 
z Čeperky, vítěz humpolecký J. Slavík 
a bronzový J. Vagenknecht z Pardubic

Nejúspěšnější světelský rybář M. Bláha
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1. máj ve znamení 70. výročí osvobození

Obnovená tradice oslavy Svátku prá-

ce na Světelsku se konala, a opět tradič-

ně, na světelském náměstí. Po zahájení 
státní hymnou vyslechli účastníci hlavní 
projev krajského zastupitele za KSČM 
JUDr. Drahoše Oulehly. Promluvil kri-
ticky k současné vnitřní i mezinárodní 
situaci. Upozornil na stále přetrvávající 
nezaměstnanost, na škodlivost sankcí, 
zavedených USA a Evropskou unií proti 
Rusku, na problematiku řešení tzv. „re-

stitucí“ církvím i na evropský problém 
přistěhovalectví z válkami zmítaných af-
rických a asijských zemí. Označil příčinu 
těchto válek, rozpoutaných západními 
velmocemi s cílem zmocnit se nových su-

rovinových zdrojů. Varoval před zmanipu-

lováním veřejnosti obrazem nepřítele z vý-

chodu a nebezpečnými úkazy, směřujícími 
k válce ve světovém rozsahu. Byl vícekrát 
přerušen souhlasným potleskem.

70. výročí osvobození převážné větši-
ny naší vlasti Rudou armádou tehdejšího 
Sovětského svazu připomněl v krátkém 
úvodním projevu Roman Reichel.

Do Světlé přijela jedním nákladním 
autem malá jednotka rudoarmějců v pod-

večer 10. května. Byla uvítána občany 
s nadšením a záplavou květin. Osvobození 
ale předcházelo šest těžkých okupačních 
let německými fašisty od března 1939 do 
května 1945. I Světelsko je tvrdě pocítilo. 
Persekuce zdejších občanů byla zaměře-

na jednak s rasových důvodů proti židov-

ským rodinám a jednak proti organizova-

nému odboji. Kolem sta židovských rodin 
bylo postupně přes Terezín odvlečeno do 
vyhlazovacích táborů Osvětim a Treblin-

ka. Vrátilo se z nich jen několik mladších 
osob. Větší nelidskost a ponížení člověka, 
než byl holokaust, novodobý svět dosud 
nepoznal.

Do aktivního organizovaného odboje 
zde vstoupila jako jediná politická strana 
tehdejší ilegální Komunistická strana Čes-

koslovenska. Hned počátkem roku 1939 
bylo ustanoveno ilegální krajské vedení 
v Havlíčkově Brodě a vytvořena v širším 
okolí síť místních organizací. Velikou po-

moc při zakládání sítě poskytli zdejším 
členům instruktoři Ústředního výboru – 
postupně Stanislav Masár, Josef Smrkov-

ský a zvlášť bývalý redaktor Rudého prá-

va Karel Elznic. Byl gestapem dopaden 
v červnu 1941 a v září téhož roku popraven.

Na Světelsku bylo do ilegální práce 
zapojeno 60 až 70 komunistů. Byli to 
vesměs kameníci a skláři, ale i někteří 

drobní živnostníci. Hlavní náplň činnosti 
tvořilo šíření protiokupačních letákových 
výzev a také Rudého práva, přiváženého 
sem z Prahy železničáři. Činnost zdejších 
buněk však byla narušena rozsáhlým zatý-

káním v lednu a únoru 1941. 50 odbojářů 
bylo vypátráno a zatčeno. Sedm z nich se 
svobody nedočkalo. Ostatní prošli vězni-
cemi s různě dlouhými tresty a část z nich 
skončila v koncentračních táborech s po-

známkou „návrat nežádoucí“. Ti se vrátili 
až po osvobození.

Věznění spojené s týráním, hladem 
a psychickým utrpením se na všech po-

depsalo nemocemi. Přesto se všichni hned 
po osvobození zapojili do veřejné politické 
práce. Bylo to logické vyústění jejich boje 

za svobodu, který spojovali s myšlenkou, 
že svobodná republika musí být i sociálně 
spravedlivá. Byli to obětaví lidé, pro které 
práce pro společnost byla samozřejmostí.

V závěru Roman Reichel zdůraznil, že 
se hlásíme k odkazu těchto protifašis-

tických bojovníků a budeme stejně jako 
oni usilovat o mír a sociální spravedlnost. 
Upozornil na nové nebezpečí fašismu, 
který se šíří na Ukrajině, v Pobaltí a jeho 
projevy jsou i v jiných zemích. Zachová-

ní míru je společnou věcí, za niž se musí 
postavit všichni demokraticky a humánně 
smýšlející lidé, bez rozdílu politického za-

měření. Fučíkovo „Lidé bděte“ z Reportá-

že psané na oprátce je znovu aktuální.
ZO KSČM Světlá n. S.
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Petice občanů

Oznámení

Rentgenové pracoviště Vital, s. r. o.
tel.: 737 766 468
odborný dohled: 
MUDr. Jarmila Atiová
radiolog. asistentka: Jana Rejnoltová

Pracovní doba:
po 8:00 – 11:30 -
út - 14:00 – 17:30
st 8:00 – 11:00 -
čt -
pá 8:00 – 10:00 14:00 – 16:30

Na ultrazvukové vyšetření se objedná-

vejte pouze se žádankou od praktického 
lékaře (nebo specialisty jiné odbornosti).

Objednáváme zde na RTG pracovišti 
nebo na tel. 737 766 468 (pouze v prac. 
době RTG).

UZ pracoviště je z druhé strany budo-

vy – v přízemí vlevo.

Květinový den ve Světlé

Ve středu 13. května jsme se všichni 
zakoupením žlutého kvítku měsíčku 
lékařského mohli zúčastnit 19. ročníku 
sbírky Ligy proti rakovině Praha, kte-
rá se konala v celé naší republice. Malá 
žlutá kytička s různobarevnou stužkou 
se v uplynulých letech stala symbolem 
programu boje proti zhoubným nemo-
cem.

Letos si zájemci mohli rozšířit svou 
sbírku o kytičku se stužkou stříbrné barvy, 
nabízený leták informoval o nádorových 
onemocněních reprodukčních orgánů – 
gynekologických nádorech u žen a rakovi-
ně prostaty u mužů. Počasí nám tentokrát 
přálo, a tak se našlo mnoho zájemců o žlu-

tý kvítek a informační letáček.
Občanům Světlé a okolí jsme letos na-

bídli celkem 1 650 kytiček. Neprodali 
jsme je všechny, zbylo nám 124 kousků, 
ale vybrali jsme o 5 tisíc korun více, než 
loni, a to je opravdu veliký úspěch. Jsme 
skutečně moc rádi, že naší zásluhou při-
psala místní Česká pošta na konto LPR 
Praha 39 599 Kč. Tento výsledek vypovídá 
o obrovské snaze lidí pomoci a nebýt lho-

stejnými k tak závažnému onemocnění, ja-

kým je rakovina. Sbírku letos opět zaštítila 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S.

Díky podpoře květinových sbírek může 
LPR Praha financovat preventivní osvě-

tové kampaně zaměřené na péči o vlastní 

zdraví, zlepšovat péči o nádorově nemoc-

né, provozovat nádorovou telefonní linku, 
organizovat dotované rekondiční pobyty, 
vydávat preventivní poradenské brožury 
a publikace, podporovat výzkum, výu-

ku a investiční dovybavení kompletních 
onkologických center. Bližší informa-

ce o využití sbírky lze získat na adrese  
www.denprotirakovine.cz, kde bude též 
uveřejněn konečný finanční výtěžek.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87777 můžete do 
31. 10. 2015, cena jedné DMS je 30 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 28,50 Kč. 
Přispívat lze též na sbírkový účet Českého 
dne proti rakovině (č. účtu 65 000 65/0300) 
do 31. 11. 2015.

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpoře 
onkologického programu a o dalších akti-
vitách tohoto občanského sdružení můžete 
vyhledat na Internetové adrese: www.lpr.
cz.

Poděkování patří nejen studentkám 
Akademie a obětavým členkám Českého 
svazu žen, ale také všem, kdo si kytičku 
koupili a podpořili tuto významnou akci. 
Vždyť nikdo z nás neví, co ho v budoucnu 
čeká a jestli zrovna on nebude potřebovat 
pomoc. Heslo „Tiká v každé rodině“ je 
skutečně více než pravdivé. Neměli by-

chom na to zapomínat.
Eva Kodýmová

ka se vsakuje daleko méně vody a záplavy 
jsou stále častější a intenzivnější (zdoku-

mentováno). Potůček protéká obydlenou 
oblastí, kde si hrají děti, pěstuje se zele-

nina, koupou se lidé, rybaří se tu a žije 
se zde.

Žádáme radu města o zastavení devas-

tace této oblasti a ohrožování lidského 
zdraví tak, aby se již více neopakovala!

Ondřej Doktor 
a dalších 30 místních občanů,  

signatářů petice

ní devastace této oblasti podepsalo přes 
třicet lidí, kteří v místě žijí (viz níže). 

Petice občanů proti znečišťování 
potůčku Na Fialkách fekáliemi  
z městské kanalizace:
Vážení,
již dlouhá léta dochází k zamořování 

údolíčka Na Fialkách fekáliemi a různý-

mi neznámými chemikáliemi, které po-

cházejí z městské kanalizace. Po každém 
větším dešti je údolíčko zaneseno kanali-
začními kaly, ověšeno toaletními papíry 
a vložkami, hynou zde ryby a žáby, vše 
zde zapáchá, usazují se tu fekální bak-

terie a voda silně pění (zřejmě obsahuje 
neznámé chemikálie).

S další výstavbou rodinných domů do-

chází ke zhoršování situace – kapacita 
kanalizace nestačí! Přibýváním dalších 
zpevněných ploch a zatrubňováním poto-

Vážení spoluobčané, 
již dlouhodobě dochází k vypouštění 

fekálií a jiných nebezpečných látek do 
potůčku v lokalitě Na Fialkách z kanali-
zace města Světlá n. S. Rádi bychom o si-
tuaci informovali veřejnost mj. proto, že 
kontaminovaná voda vtéká do Bohušic-

kého rybníka, kde se běžně koupou lidé. 
Problém nepříjemně zasahuje do života 
všech lidí v okolí. Petici žádající zastave-
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Příměstské tábory

Turnus Termín Název tábora
1. 1. – 3. 7. Hýbejte se, kosti moje
2. 7. – 10. 7. Kola a kolečka
3. 13. – 17. 7. Kutilové
4. 13. – 17. 7. Kudy z nudy aneb pojď-

me z města ven
5. 20. – 24. 7. Sportovní hry I
6. 27. – 31. 7. Cesta kolem světa za 

5 dní
7. 3. – 7. 8. Sportovní hry II
8. 10. – 14. 8. Tanec a sport
9. 10. – 14. 8. Tvoření pro menší a větší 

stvoření
10. 17. – 21. 8. Kdo si hraje, nezlobí
11. 24. – 28. 8. Figuška (Figurková 

školička)

Uzávěrka pro podání přihlášky do pří-
městských táborů, které pořádá sdružení 
Free Time Světlá, byla prodloužena do 
10. června. Informace o táborech nalez-

nete na webových stránkách http://free-

timesvetlans.webnode.cz/primestske-ta-

bory-2015. Přehled pořádaných táborů je 
v následující tabulce. 

Eva Milfaitová

Co nového v TIC

(pokračování)
V minulém Světelském zpravodaji avi-

zovaná nová turistická známka Středo-

věké podzemí ve Světlé n. S. je již v pro-

deji a také nová skládačka Zámek ve 

Světlé nad Sázavou je již vytištěná a ná-

vštěvníkům „íčka“ zdarma k dispozici. 
Stejně tak několik výtisků nejnovějších 
brožur s turistickou nabídkou našeho 
regionu (v češtině a částečně i v jazyko-

vých mutacích), které vydala organizace 
Vysočina Tourism s přispěním dotace 
z ROP Jihovýchod.

Značkaři z Klubu českých turistů Ha-

vlíčkův Brod vyměnili před turistickým 
informačním centrem poškozenou turis-

tickou mapu novou aktualizovanou verzí, 
která je laminováním chráněná proti ne-

příznivým povětrnostním vlivům.
Jaroslav Vála

V kině se po dlouhé době promítalo! 

26. dubna došlo k oživení světelského 
kinosálu. Jak to? Proběhla tu premiéra 
amatérského filmu Uteč, dokud je čas! 
Film z pera Jose DeLa Rorocy se natá-

čel ve Světlé nad Sázavou. Náš filmový 
štáb se skládal ze tří skupin. Z místního 
kameramana Honzy Šafránka, ale také 
z místních Majky a spol. a mimosvětel-
ské JoseFilm Production. Přípravy na 
film trvaly od října, ale první klapka 
klapla až v březnu a poslední o tři týd-

ny později. Strávilo se na tom 33 hodin. 
„Uteč, dokud je čas“ měl kladné ohlasy 
jak u dětí, tak i u dospělých… Tímto chci 
poděkovat všem zúčastněným v tomto 
projektu!

Skupina Majky a spol. existuje od 
roku 2013 a jejím mottem je „Neseď 
doma u počítače, dělej něco smysluplné-

ho.“ Jsme parta teenagerů mezi 13 až 18 
lety a spojuje nás láska k divadlu a filmu. 
V naší skupině je 12 členů a pokud se 
chceš přidat, tak se nám ozvi na majky-

aspol@gmail.com.
Michal Hájek

vedoucí skupiny Majky a spol.
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▶

Aleš Totter slavil s hokejisty Chomutova 

Poté, co v pátek 19. dubna večer po-

razili hokejisté HC Piráti Chomutov 
v předposledním utkání baráže o postup 
do naší nejvyšší hokejové soutěže Sla-

vii Praha 3:2 v prodloužení, vypukly na 
ledě chomutovského zimního stadionu 
bouřlivé oslavy. Chomutov si totiž tímto 
vítězstvím zajistil postup mezi naši ho-

kejovou elitu a naopak pražskou Slavii 
poslal do nižší soutěže.

Mezi oslavujícími hokejisty a členy 
realizačního týmu byl též asistent tre-

Z naší farnosti

jsme si povídali o podobenství O milo-

srdném Samaritánovi.
Odpoledne, po mši a výborném obědě, 

jsme hráli „obchodní“ hru se složitými 
pravidly, jejímž cílem bylo obvázat, teď 
už skutečným obvazem, nejmenšího čle-

na skupiny.

Navečer jsme se sešli u ohně a my děti 
jsme hrály připravené scénky na téma 
vybraného podobenství z Bible.

Budíček, rozcvička, snídaně, balení… 
tak vypadala první polovina nedělního 
dopoledne. Druhou polovinu jsme strá-

vili cestou do a z kostela v Kalištích, kde 
jsme se účastnili nedělní bohoslužby. Po 
obědě bylo vyhlášení výsledků sobotní 
hry a poté jsme se začali postupně roz-

jíždět domů. Moc se těším na další ví-
kend na Bělici, i když to bude až za rok.

K. Bouchalová
Foto: Jana Ptáčníková

Víkend na Bělici
Od pátku 17. do neděle 19. dubna jsem 

prožila nejlepší víkend v roce. Těšila 
jsem se na něj už měsíc dopředu – mé 
očekávání splnil, užila jsem si spoustu 
legrace.

V pátek po příjezdu jsme se navečeře-

li a zhlédli divadlo našich vedoucích na 
téma Milosrdný Samaritán, které bylo 
i tématem celého víkendu. Po mši, kte-

rá následovala, pro nás vedoucí připra-

vili stezku odvahy: potmě jsme museli 
donést zraněnému hluboko do temného 
lesa kousek obvazu, který pro tuto chvíli 
zastoupil toaletní papír. Následovala ve-

čerka, zalezli jsme do spacáků a povídali 
si dlouho do noci.

Další den dopoledne, po ranní roz-

cvičce a snídani, jsme měli my starší 
program s otcem Tomášem. Samozřejmě 

Moped‘áci slaví

V roce 1990 založila malá skupinka lidí 
spolek s názvem Stadion klub S11. Zámě-

rem těchto lidí bylo zrestaurovat mopedy 
tak, aby byly plně funkční a aby se co 
nejvíce podobaly originálům, které se vy-

ráběly v polovině minulého století, v roce 
1957–1962. Tímto krokem jsme se stali 
nejstarším a nejoriginálnějším mopeďác-

kým spolkem v celé České republice. Za 
tuto dobu bylo do klubu přijato celkem 39 
členů, kteří společně zrestaurovali a z ná-

hradních dílů složili celkem 67 mopedů, 
které dodnes aktivně a spolehlivě jezdí.

Naší hlavní kulturní akcí vždy byla a je 
týdenní Spanilá jízda, která se postupně 
rozšířila o další aktivity, jako jsou zajištění 
občerstvení na rybářských závodech první 
sobotu v květnu v zámeckém parku, jízda 
Vysočinou druhou sobotu v červnu, na 
kterou zveme mopeďáky z celé ČR, dále 
pak již zmiňovaná Spanilá jízda začátkem 
července, na které spíme spolu s mopedy 
pod jedním vojenským stanem, který nám 
veze spolu s batožinou naše též historická 
Š 1203 zvaná Heduš.

Dalšími akcemi jsou nedělní výlety po 
okolí anebo víkendové akce u spřátelených 
klubů. Rok uzavíráme karetním vánočním 
turnajem v křížové sedmě v bufetu U vo-

jáka. Zahájení sezony je vždy v polovině 
dubna valnou hromadou, na kterou je po-

zváno všech stávajících 22 členů. Klub řídí 
pětičlenný výbor, který se schází každou 
1. středu v měsíci. Sezónu zakončujeme 
v naší klubovně u nádraží na podzimní vý-

roční schůzi. Letošní 25. jubileum chceme 
oslavit výstavou fotografií na zimním sta-

dionu v Pěšinkách a společným setkáním 
v naší klubovně se všemi bývalými i sou-

časnými členy i fanklubem a zavzpomínat, 
jak šel čas.

Stadion klub S11, Světlá n. S.
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▶néra Břetislava Kopřivy Světelák Aleš 
Totter. Chomutovský šéf lavičky Kopři-
va, mimochodem zkušený trenér, který 
v sezoně 2010/2011 vybojoval s Pavlem 
Markem extraligový titul s hokejisty 
HC Oceláři Třinec, si v létě 2014 před 
startem právě skončené úspěšné sezo-

ny vybral k sobě jako asistenta Aleše 
Tottera. Své rozhodnutí komentoval slo-

vy: „Chtěl jsem k sobě někoho mladšího, 
kdo má hokej rád a chce to někam do-

táhnout. Na Aleše jsem si sehnal dobré 
reference a vím, že hokej sledoval růz-

ně po světě. Věřím, že nám to bude kla-

pat.“ A podle úspěšné sezony to tande-

mu Kopřiva – Totter klapalo. Pro Aleše 
nebyl Chomutov hokejovou neznámou. 
V sezoně 2009/2010 dovedl chomutov-

ské juniory do extraligového osmifinále, 
v létě 2010 se hokejově vzdělával v zá-

moří a po návratu vedl Tatranské Vlky 
z Popradu v MHL, což je juniorská od-

nož prestižní ruské KHL. Potom vedl ju-

niory Českých Budějovic, v seniorském 
hokeji působil v roli trenéra v Berouně 
a Pelhřimově.

Text: Jiří Víšek
Foto: Jan Pidrman

Aleš Totter nad hlavami slavících 
hokejistů bezprostředně po skončení 

rozhodujícího utkání 
se Slavií Praha

Ukončení úspěšné sezony volejbalových žákyň

Pobyt v Liberci jsme zakončili návště-

vou Ještědu, přálo počasí a tak byl krás-

ný výhled na Liberec i široké okolí.
Děvčata čeká ještě turnaj výběru krajů 

pod hlavičkou KCM Vysočina na konci 
května v Brně. Do tohoto výběru je ze 
Světlé zařazeno sedm děvčat.

Obrovským úspěchem ukončily 
sezonu starší žákyně
Tento tým se stal suverénním vítězem 

KP, úspěšně prošel 1. kolem MČR, které 
se hrálo v Bílovci 24. a 25. dubna. Ze 
čtyř osmičlenných skupin postupova-

la družstva na prvních třech místech. 
Nám se podařilo postoupit z velice těž-

ké skupiny z třetího místa za TJ Trut-
nov a Českou Třebovou do finálových 
bojů o mistra ČR. Finále se hrálo 8. až 
10. května v Olomouci ve čtyřech sku-

pinách po čtyřech družstvech, kde se 
bojovalo o další umístění. Skupinu jsme 
vyhrály bez ztráty setu, když děvčata 
postupně porazila Vavřinec Kladno, VŠ 
Plzeň (družstvo nasazené z Českého 
poháru) a Pegas Znojmo, vždy shodně 
2:0, v další postupové skupině jsme si 

poradily s Ostravou a následně s Hli-
novkou České Budějovice, což už nám 
zajistilo postup mezi první čtyři druž-

stva mistrovství. Poslední sobotní zápas 
byl s dosud neporaženým týmem Baník 
Příbram (loňský mistr ČR). Ten jsme 
prohrály 1:2.

V nedělních zápasech jsme bojovaly 
v elitní skupině o medailové pozice. Prv-

ní zápas byl proti vítězi druhé skupiny 
KP Brno. Přes náš dobrý začátek, se pro-

jevila zkušenost a výšková převaha hrá-

Mladší žákyně po vybojování postupu v Příbrami

Mladší žákyně volejbalového oddílu 
TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. se 
rozloučily se sezonou 2014/2015 12. 
místem na Mistrovství ČR.
Tým obsadil 2. místo v Krajském pře-

boru, úspěšně postoupil z 1. kola MČR, 
kde ze 40 týmů do finále MČR postoupi-
lo 16 nejlepších týmů. Děvčata bojovala 
v jedné z pěti osmičlenných skupin 11. – 
12. dubna v Příbrami. Podařilo se jim 
postoupit jako třetí z této skupiny, když 
porazila Třebín, Dolní Újezd, Kladno, 
České Budějovice a Kostomlaty shodně 
2:0, prohrála se suverénním Olympem 
Praha 0:2 a prohrála velice vyrovnaný 
zápas s domácí Příbramí 1:2.

Finálový turnaj se hrál v Liberci 2. – 
3. května ve čtyřech skupinách o celko-

vé umístění. Vyhraný zápas s Táborem, 
prohra s Kralupami a smolně prohraný 
tiebreak s Bílovcem nás zařadil až do 
skupiny o 9. až 12. místo. V této skupině 
rozhodovaly opět dva tiebreaky s Pří-
bramí a Táborem, bohužel v náš nepro-

spěch. A tak děvčata skončila na celko-

vém 12. místě. Mírné zklamání, protože 
k lepšímu umístění chybělo opravdu 
málo.

Velice náročný turnaj děvčata ode-

hrála ve složení: Jana Boudníková, Ve-

ronika Buňatová, Dagmar Dvořáková, 
Eliška Jiříková, Štěpánka Surovcová, 
Natálie Vellinga, na střídačce družstvo 
doplnily Alena Benešová, Veronika 
Dejmalová, Kristýna Pechová, Štěpán-

ka Válová. Poděkování za předvedený 
volejbal patří nejen hráčkám, které ob-

stály ve srovnání s republikovou špič-

kou, ale i rodičům za podporu v hledišti. 
Mistrem ČR se stal VK Hlinovka České 
Budějovice před Olympem Praha A a TJ 
Kralupy.



strana 23 červen 2015 Světelský zpravodaj

▶

ček Brna. Prohra 2:0 nás vyřadila z bojů 
o mety nejvyšší. Boj o třetí místo jsme 
sváděly s dalším velkoklubem Olymp 
Praha A, který prohrál s Příbramí 0:2. 
Atmosféra před zaplněným hledištěm 
na centrálním dvorci, kde se toto utkání 
hrálo, byla pro naše děvčata obrovským 
zážitkem. Přinesla i nervozitu, která se 
projevila hlavně v prvním setu, který 
jsme celkem hladce prohrály. Druhý set 
byl už vyrovnanější, přesto jsme jej pro-

hrály 20:25 a tím se celkově umístily na 
4. místě. I přes tyto prohry jsme se staly 
překvapením turnaje. Mistrem ČR se 

Družstvo starších žákyň. Horní řada zleva: A. Růtová, J. Boudníková, G. Fialová, 
V. Semerádová, Š. Semerádová. Dolní řada: N. Vellinga, K. Kukeňová, S. Dejmalová, 

M. Hrstková, M. Kubíčková

Družstvo mladších žákyň po slavnostním ceremoniálu v Liberci s bývalou 
reprezentantkou, nyní asistentkou u reprezentace žen Lucií Václavíkovou. 

Zleva stojí Š. Surovcová, V. Buňatová, E. Jiříková, D. Dvořáková, V. Dejmalová, 
K. Pecová, Š. Válová, N. Vellinga, J. Boudníková

stala děvčata z KP Brno před Kralupami 
a Olympem Praha A.

V průběhu turnaje předváděla děvča-

ta špičkový volejbal a bylo to více než 
důstojné rozloučení s žákovskou katego-

rií většiny těchto hráček. Čtyři děvčata 
budou pokračovat ve volejbalové kariéře 
v lize kadetek, některá zůstávají ještě 
v této věkové kategorii, ale pro společné 
družstvo to byl závěrečný turnaj.

O velký úspěch světelského volejbalu 
se zasloužily tyto hráčky: Šárka Seme-

rádová vyhlášena nejvšestrannější hráč-

kou mistrovství, Veronika Semerádová, 

Gabriela Fialová, Monika Kubíčková, 
Jana Boudníková, Nathalie Vellinga 
a další hráčky Monika Hrstková, která 
velkou měrou přispěla k postupu z 1. kola 
MČR, a ostatní hráčky Kristýna Kuke-

ňová, Aneta Růtová, Simona Dejmalová 
a Štěpánka Surovcová. Pro mě jako tre-

nérku skončila etapa trénování s velice 
úspěšnou generací. Úspěchy posledních 
čtyř let – 4. a 3. místo v mistrovství ČR 
7. tříd, loňská účast v MČR starších žá-

kyň (10. místo) a letošní 4. místo z MČR 
je základní výčet úspěchů. Při zápasech 
velice pomáhal asistent trenéra Petr Fia-

la. Poděkování patří i manželům Hrstko-

vým, kteří jako věrní diváci nás doprová-

zeli téměř na všech turnajích a pomáhali 
zajišťovat dopravu i občerstvení. Velké 
poděkování patří městu Světlá nad Sáza-

vou za finanční podporu.
Trenérka Jarka Holoubková

Velký turnaj fotbalových 
přípravek Světlá 

Dne 26. 4. patřil fotbalový stadion 
ve Světlé těm nejmladším a zároveň 
nejdůležitějším kategoriím, co se bu-

doucnosti fotbalu týče. Sešly se u nás 
starší a mladší přípravky celého okresu, 
dohromady 26 týmů. Tyto turnaje jsou 
součástí soutěže přípravek pod OFS 
Havlíčkův Brod a myšlenka je zábava 
a radost ze hry, nikoliv honba za vý-

sledky. Pořadatelství tak velkého turna-

je je velmi náročné, ale na podzim loň-

ského roku se nám organizace vydařila, 
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▶ tak jsme přikývli i tentokrát a vyplatilo 
se. Martin Karel vše moderoval, usmě-

vavé holky se nám postaraly o občerst-
vení a vše odsýpalo podle plánu. Hrálo 
se na hlavním i na tréninkovém hřišti, 
takže byl opravdu plný stadion dětí 
a fanoušků, o fotbalovou podívanou 
tedy rozhodně nebyla nouze. Pro zpes-

tření turnaje se nám podařilo domluvit 
čtyřnásobného mistra české republiky 
ve freestyle fotbale a držitele dalších 
světových ocenění Petra „Kariho“ Ka-

ráska. Na začátek turnaje Petr předvedl 
úvodní vystoupení na hudbu, aby měli 

návštěvníci představu, o čem freestyle 
fotbal je, a posléze už patřil dětem, kte-

ré mezi zápasy za ním chodily přiučit se 

nové triky a dovednosti s míčem a také 
pro podpisy a fotky. Za fotbalové výko-

ny byli hráči oceněni na konci turnaje, 
kdy Petr předvedl další ohromující fre-

estylovou show s různými velikostmi 
míčů za doprovodu hudby. I přesto, že 
nám v úvodu počasí moc nepřálo a pro-

mokli jsme, všichni přítomní si turnaj 
spokojeně užívali a pochvalovali, což 
byla největší odměna pro nás pořada-

tele.

Hana Štrosová, Patrik Cenek 
a Jiří Urban, trenéři přípravek

8. května se hrál na umělé trávě mul-
tifunkčního sportoviště v Komenského 
ulici již XI. ročník populárního turnaje 
v malé kopané O pohár starosty města 

Světlá nad Sázavou, jehož pořadatelem je 
pravidelně Futsalový oddíl FK Premium 
Světlá n. S. Na každý ze šesti startujících 
týmů čekalo pět zápasů, neboť se hrálo 
systémem každý s každým. Suverénním 
vítězem jedenáctého ročníku se stalo druž-

stvo Kunemile, které vyhrálo všechna svá 
utkání a získalo do konečné turnajové ta-

bulky 15 bodů. Na dalších třech místech 
skončila družstva se shodným počtem 
devíti bodů za tři vítězství a dvě prohry, 
družstvo hokejistů HC Světlá n. S., pořá-

dající FK Premium, Křepiny, a tak o jejich 
umístění rozhodovalo skóre vstřelených 
a obdržených branek. Páté místo patřilo 

O pohár starosty se hrálo pojedenácté

Vítězný tým Kunemile. Stojící zleva J. Proněk, J. Mrkvička, P. Mrkvička, 
v podřepu zleva M. Vlček, P. Hroch, M. Proněk

tradičnímu účastníku turnaje, futsalové-

mu družstvu S. U. D. Světlá n. S. za dvě 
výhry a tři prohry. Poslední v turnaji skon-

čili fotbalisté Rapidu Světlá n. S., kterým 

se nepodařilo vyhrát ani jedno utkání. Při 
slavnostním ceremoniálu vyhlášení vítězů 
převzal obří skleněný putovní pohár od 
starosty Jana Tourka kapitán družstva Ku-

nemile Jan Proněk.
Konečná tabulka turnaje:

vítěz. prohry bodů
1. Kunemil 5 0 21:9 15

2. HC Světlá n. S. 3 2 20:12 9

3. FK Premium 3 2 20:13 9

4. Křepiny 3 2 21:18 9

5. S. U. D. Světlá n. S. 2 3 14:19 6

6. Rapid Světlá n. S. 0 5 10:26 0

Text a foto: jiv

Jarní tenisová brigáda

Tak jako každý předchozí rok, také 
letošní jaro bylo ve znamení brigád na 
dvorcích TK SB v Sázavské ulici. Te-

nisté patří totiž tradičně ke sportovcům, 
kteří nejen hrají, ale také se o své spor-
toviště starají. Těžko se dá vyčíslit, ko-

lik bylo vyhrabáno a nahrabáno. Kolik 
koleček starého povrchu bylo odvezeno 
a kolik jiných, s čerstvou antukou, bylo 
navezeno. Nedá se ani spočítat, kolik 
lopat nakládalo a kolik jich vykládalo. 
Těžko se dá také spočítat, kolik desítek, 
možná stovek metrů ujel válec na lid-

ský pohon. Spočítat se ale dá a je zazna-

menáno, kolik hodin skupina nadšenců 
odevzdala ve prospěch oddílu. Bylo jich 
neuvěřitelných 395 a bez ohledu na to, 
kolik kdo a na jakém místě odpracoval, 
je zcela určitě zapotřebí všem upřímně 
poděkovat.

V tuto chvíli jsou již tenisové dvorce 
v plném provozu a jsou připraveny ne-

jen pro závodní tenis, ale také a zcela 
samozřejmě pro tenis rekreační. Věřím, 
že všichni, kteří si tak rádi chodí zahrát, 
se připojí k poděkování. Brigádníci, 
kteří i pro ně tenisové kurty v Sázav-

ské ulici připravili, si to bezpochyby 
zaslouží.

Jaroslav Kratochvíl
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Víte, že…
… když navštívíte jihlavskou ZOO, můžete v  některých 

expozicích vidět tabulky se jmény sponzorů? Kočku divokou 

například sponzoruje MUDr.  Marcela Rogozová, praktická 

a závodní lékařka ve Světlé nad Sázavou.

-jv-
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