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Zastupitelstvo města:
 1. Souhlasilo s dotčením pozemků v ulici Zámecká ve vlast-

nictví města Světlá n. S. z důvodu výstavby lávky propoju-

jící areály spol. CRYSTALITE BOHEMIA, s. r. o., Světlá 
n. S. – propojení skladové haly na pozemku parc. č. 1673 
a výrobní haly na pozemku parc. č. 845 v k. ú. Světlá n. S.

 2. Souhlasilo se zařazením realizace akce RS Světlá n. S., 
sídliště Na Bradle, I. etapa: 1. část Rozšíření parkova-

cích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle, 
Světlá n. S., 2. část: Chodník sídliště Na Bradle, Světlá 
n. S. do rozpočtu města na rok 2016.

 3. Potvrdilo usnesení č. 121/2016 Rady města Světlá n. S. ze 
dne 21. 3. 2016, ve kterém rada města neschválila záměr 
prodeje pozemku parc. č. 1097/17 o výměře 72 m2 v obci 
a v katastrálním území Světlá n. S.

 4. Potvrdilo usnesení č. 178/2016 Rady města Světlá n. S. ze 
dne 11. 4. 2016, část I., ve kterém rada města neschválila 
záměr prodeje pozemku parc. č. 106/1 o výměře 7 271 m2 

v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Bohušice.
 5. Potvrdilo usnesení Rady města Světlá n. S. č. 112/2016 ze 

dne 21. 3. 2016, ve kterém rada města neschválila záměr 
prodeje části pozemku parc. č. 329/1 o výměře 800 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S.
 6. Schválilo uzavření kupní smlouvy týkající se prode-

je pozemku parc. č. 724/256 o výměře 117 m2 v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. mezi městem Světlá n. S. (jako pro-

dávajícím) a paní D. Š. (jako kupující).
 7. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Svět-

lá n. S. (prodávající) a společností ŠMÍD a spol., v. o. s., 
Světlá n. S. (kupující) za účelem prodeje pozemku parc. 
č. 370/32 o výměře 3 000 m2 v k. ú. Světlá n. S.

 8. Vzalo na vědomí žádost pana J. Š. o zrušení rezervace po-

zemku parc. č. 837/15 v obci a v k. ú. Světlá n. S. a odstou-

pení od kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 837/15 
o výměře 785 m2, sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem 
plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a ka-

nalizační přípojky.
 9. Schválilo uzavření darovací smlouvy týkající se převodu 

pozemků par. č. 1257/23 o výměře 63 m2 a parc. č. 1257/24 
o výměře 106 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Mrzkovice 
mezi Krajem Vysočina (jako dárcem) a městem Světlá 
n. S. (jako obdarovaným).

 10. Schválilo odkup pozemku parc. č. 203 o výměře 302 m2, 
odkup části pozemku parc. č. 199/2 o výměře cca 50 m2, 
vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Dlužiny, od pana 
J. K. a pana P. K.

 11. Neschválilo odkup pozemků parc. č. 476/11 o výměře 
1963 m2, parc. č. 497/1 o výměře 499 m2, parc. č. st. 1756 
o výměře 23 m2, vše v obci a v k. ú. Světlá n. S., od pana 
S. Š. a paní V. Š.

 12. Nesouhlasilo s odkupem pozemků parc. č. 906/2, 934/5, 
934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11, 934/12, 934/13 
v k. ú. a obci Světlá n. S.

 13. Schválilo vyhlášení výběrového řízení na poskytová-

ní půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 
2016 s termínem pro ukončení podání žádostí do data 
31. 5. 2016 a 25. 8. 2016.

 14. Schválilo Zásady pro použití účelových prostředků Měst-
ského fondu rozvoje bydlení města Světlá n. S. pro rok 
2016 dle předloženého návrhu v celkové výši 1 000 000 Kč 
pro rok 2016.

 15. Souhlasilo se zřízením nové sociální služby Domova pro 
seniory, navýšení kapacity domova s podmínkou spoluú-

časti na financování služby z rozpočtu města v potřebném 
rozsahu, v min. výši 5 %. Zřízení nové sociální služby 
je v souladu s politikou rozvoje sociálních služeb města 
Světlá n. S. Souhlas znamená podporu města při rozši-
řování sociálních služeb a je vydáván z důvodu podání 
žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina.

 16. Vyjádřilo soulad služby Denního stacionáře pro seni-
ory provozovaného Sociálním centrem města Světlá 
n. S. s politikou rozvoje sociálních služeb města Světlá 
n. S. Město Světlá n. S. pokračuje v aktivitách rozšiřování 
sociálních služeb a bude nadále ze svého rozpočtu hradit 
financování této služby v potřebném rozsahu v min. výši 
25%.

 17. Schválilo změnu délky ulice Průmyslová v podnikatelské 
zóně a změnu délky ulice Lánecká vedoucí do podnikatel-
ské zóny.

 18. Schválilo prominutí dluhu a následný účetní odpis pohle-

dávky z účetnictví příspěvkové organizace města KyTI-
Ce – Kulturní zařízení Světlá n. S. Jedná se o pohledáv-

ku dlužníka Sklo Bohemia, a. s. se sídlem Zámecká 550, 
Světlá n. S. v celkové výši 58 905 Kč.

 19. Schválilo dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města č. 18/2016 uzavřené mezi 
městem Světlá n. S. a Vlastivědným spolkem Světelsko.

 20. Vzalo na vědomí rezignaci Elišky Prchalové na člena kon-

trolního výboru.
 21. Zvolilo novým členem kontrolního výboru pana Lukáše 

Poukara.

Zasedání zastupitelstva 27. dubna

Rada města:
 1. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 102 ve výši 

4 600 Kč mezi městem Světlá n. S. a p. T. R.
 2. Vzala na vědomí informace o grantových programech Edi-

ce Vysočiny 2016, Lyžařské běžecké trasy 2016 a Odpady 
2016 vyhlášených Fondem Vysočiny.

 3. Schválila pronájem nebytového prostoru (malé zaseda-

cí místnosti) v objektu radnice ve Světlé n. S. Všeobec-

né zdravotní pojišťovně ČR s platností od 1. 6. 2016 do 
31. 12. 2016.

 4. Schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na 
pronájem části pozemku parc. č. 531/1 o výměře 40 m2 

v obci Světlá n. S. a v k. ú. Lipnička mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a p. D. J. (jako nájemcem).

 5. Schválila užívání veřejného prostranství za účelem zřízení 
venkovního posezení v termínu od 2. 5. 2016 do 30. 9. 2016 

Schůze rady 2. května
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▶ v prostorách před provozovnou Dublin bar, v prostorách 
terasy v ulici Sázavská 598, v prostorách před restaurací – 
pivnicí Malý Honza a v prostorách před provozovnou Piv-

ní bar – Meloun.
 6. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci za-

kázky Oprava hydroizolace v kuchyni domova pro se-

niory, Světlá n. S. mezi městem Světlá n. S. a firmou  
Tost.cz, s. r. o., Habrek.

 7. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakáz-

ku Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici 
Komenského, Světlá n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou Sport cité +, s. r. o., Bílovice.

 8. Schválila uzavření Smlouvy zakládající právo provést 
stavbu Stavební úpravy venkovní plochy části areálu 
školy – Výstava studentských prací mezi městem Svět-
lá n. S. (jako jednajícím a vlastníkem pozemku na stra-

ně jedné) a Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední 
odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá n. S. (jako 
stavebníkem na straně druhé).

 9. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu, stavební práce Rekonstrukce ulice U Dí-
len, Světlá n. S.

 10. Schválila zápisy do kronik obcí Dolní a Horní Dlužiny 
a Horní a Dolní Březinka za rok 2015.

Zadržení osvědčení o registraci vozidla
Odebrání „malého technického průkazu“  
přímo na silnici se vrací!
Pamětníci si jistě vzpomenou, že do poloviny devadesátých let 

minulého století měla Policie ČR možnost na místě zadržet malý 
technický průkaz. Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu a zákonem č. 48/2016 Sb. platným od 5. 2. 2016 a účin-

ným od 20. 2. 2016, kdy proběhla rozsáhlá změna od § 2 až po 
§ 137, se opět vrací tato možnost Policii ČR zpět. V tomto článku 
se zaměříme na ust. § 6 b, který je zcela nový a je zde stanove-

no oprávnění příslušníka Policie České republiky ve stejnokroji 
v taxativně stanovených případech zadržet osvědčení o registra-

ci vozidla. Citace zákona: „Zjistí-li se při kontrole technického 
stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování doprav-

ní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze 
nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu 
vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží polici-
sta osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu 
a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li příto-

men, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla 
policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je 
řidič nemá u sebe“. Nebezpečnou závadu upravuje vyhláška Mi-
nisterstva dopravy č. 133/2016 ze dne 20. 4. 2016, kde je stanove-

no, že za nebezpečnou závadu se považuje:
 a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového sys-

tému,

 b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, ze-

jména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových 
kotoučů a obložení,

 c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % 
plochy,

 d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,
 e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pev-

nost rámu nebo karoserie,
 f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné 

vrstvy,
 g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u mo-

tocyklů značné deformace základních prvků rámu,
 h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její 

pevnost,
 i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, 

posunutí motoru,
 j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osád-

ky vozidla,
 k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovliv-

ňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posi-
lovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

 l) zjevné deformace nebo praskliny kol,
 m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do 

prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících 
u vozidla kategorie.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy

Uzavírka silnice druhé třídy č. II/347  
v úseku Čejov – Kejžlice
Od 17. 5. do 30. 10. 2016 bude úplná uzavírka silnice č. II/347. 

Tato uzavírka bude rozdělena do dvou etap. První etapa od 
křižovatky se silnicí III/34770 v obci Čejov po křižovatku se 
silnicí III/34771 v obci Kejžlice v délce 3,1 km, a to v termínu 
od 17. 5. do 30. 10. 2016. Druhá etapa od křižovatky se silni-
cí III/34771 v obci Kejžlice na konec obce Kejžlice ve směru 
na Světlou nad Sázavou v délce 800 m v termínu od 4. 7. do 
28. 8. 2016. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t pro I. a II. eta-

pu ve směru od Světlé nad Sázavou povede přes obec Bystrá, 
Záběhlice, Proseč, Kaliště a dále pak na Horní Rápotice, Brun-

ka do Humpolce na ul. Nerudova. Dopravní obsluha zastávky 
„Řečice“ Kamenná Trouba bude po dobu uzavírky dočasně 

přemístěna na stávající zastávku „Dolní Město – U mostu“ pro 
spoje linky Humpolec – Dolní Město – Světlá nad Sázavou. 
Dále pak obsluha zastávky „Dolní Město – Kamenná Trou-

ba – Samoty“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na 
stávající zastávku „Dolní město – U mostu“. Objízdná trasa 
od 17. 5. do 11. 9. 2016 pro vozidla nad 3,5 t povede ze Světlé 
nad Sázavou směr Josefodol, Kunemil, Bačkov, Habry, Kámen, 
Skuhrov, Radostín do Havlíčkova Brodu a dále pak přes obec 
Šmolovy, Věž, Skála, Rozkoš do Humpolce a Čejova. Objízdná 
trasa od 12. 9. do 30. 9. 2016 pro vozidla nad 3,5 t je Světlá nad 
Sázavou, Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Havlíčkův Brod, dále 
pak na obec Šmolovy, Věž, Skálu, Rozkoš, do Humpolce a do 
obce Čejov. Tímto se omlouváme za vzniklé komplikace spoje-

né s touto uzavírkou.

Z odboru dopravy
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Uzavírka silnice třetí třídy č. II/346  
v úseku Leština u Světlé – Štěpánov
Od 11. 7. 2016 do 29. 7. 2016 bude úplná uzavírka silnice 

č. II/346 v km 0,000–0,150 od obce Leština u Světlé do Ště-

pánova. O uzavírku požádala Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, sídlo Kosovská 11122/166, 586 01 Jihlava. Důvodem 
je kompletní oprava povrchu vozovky na uvedené komunikaci. 
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t je z obce Leština u Světlé po 

silnici č. II/130 do Nové Vsi u Leštiny, dále pak po silnici směr 
Kobylí Hlava, Chrtníč a Štěpánov. Objízdná trasa pro vozidla 
nad 3,5 t je z obce Leština směr Ledeč nad Sázavou po silnici 
č. II/150, dále pak do Světlé nad Sázavou a zde pak po silnici 
č. II/347 směr Kunemil, Bačkov a Habry. Zde se vozidla napo-

jí na silnici č. II/346 směr Štěpánov. Tímto se omlouváme za 
vzniklé komplikace spojené s touto uzavírkou.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Návrh změny Územního plánu Světlá nad Sázavou  
jde do 1. kola projednání
V průběhu loňského roku jsme prostřednictvím Světelské-

ho zpravodaje a webových stránek odboru informovali o pří-
pravě změny světelského územního plánu. 

Změna č. 2 Územního plánu Světlá nad Sázavou je poři-
zována na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Světlá nad Sázavou v uplynulém období 12/2011 – 12/2015, 
schválené zastupitelstvem města dne 9. 12. 2015. Odbor SÚ 
a ÚP jako pořizovatel územního plánu má na starosti poříze-

ní Změny č. 2 a do procesu pořizování se může zapojit i ve-

řejnost.
Práce na Změně č. 2 byly po schválení rozpočtu a po výbě-

ru zhotovitele (Ing. arch. Martin Dobiáš) zahájeny v březnu 
2016. Pořizovatel nyní ve spolupráci se zhotovitelem a s ve-

dením města zajišťuje zpracování návrhu Změny č. 2.
Nejprve proběhne společné jednání o návrhu Změny 

č. 2 s dotčenými orgány, krajským úřadem, městem a sou-

sedními obcemi. Společné jednání není veřejné, veřejnost má 
v tomto kole přístup jen k návrhu Změny č. 2 a může se s ná-

vrhem seznámit a uplatnit k němu u pořizovatele připomínky. 
Konání společného jednání a zveřejnění návrhu se předpo-

kládá počátkem léta 2016.
Následovat bude veřejné projednání upraveného návrhu 

Změny č. 2 (úprava návrhu proběhne na základě připomínek 
a stanovisek ze společného jednání), ke kterému bude veřej-
nost moci uplatnit u pořizovatele připomínky a námitky. Ko-

nání veřejného projednání a zveřejnění upraveného návrhu se 
předpokládá na podzim 2016.

Proces pořizování bude oznamován na fyzické i elektro-

nické úřední desce městského úřadu, vzhledem k širokému 
okruhu účastníků nebudou lidé obesíláni jednotlivě. Dopo-

ručujeme proto nyní pravidelně sledovat úřední desku nebo 
web www.svetlans.cz.

Ing. arch. Bc. Marie Kastlová
úředník odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Rekonstrukce tenisové haly
V měsíci červnu letošního roku budou zahájeny práce na 

provedení rekonstrukce tenisové haly v ulici Jelenova. Největ-
ší část prací se bude týkat kompletní výměny zateplení pláště 
tenisové haly. Stávající izolace z drceného papíru opláštěná so-

lolitovými deskami je v nevyhovujícím stavebně technickém 
stavu a bude nahrazena foukanou PUR izolací opatřenou pro-

tipožárním nátěrem. Do výšky 3 m nad podlahou kurtu bude 
provedeno opláštění nastříkané izolace záklopem z OSB desek, 
který bude bránit poškození tepelné izolace a zároveň bude 
sloužit jako pohledová plocha izolace v úrovni očí po stránce 
estetické. V objektu haly bude dále provedeno nové vytápění 

stropním tmavým infračerveným plynovým zářičem a stávající 
zastaralé a nedostatečně funkční osvětlení bude nahrazeno no-

vým průmyslovým LED osvětlením, bude zde zřízena dálková 
správa objektu. Těmito opatřeními se podstatně sníží provozní 
náklady na budoucí provoz tenisové haly.

Ze strany exteriéru haly bude provedena hydroizolace pode-

zdívky a zřízen nový systém odtokových žlabů k odvodu vody 
od objektu. Stávající betonový sokl bude očištěn tlakovou vo-

dou, porušený povrch bude lokálně opraven a natřen, stávající 
vrata budou repasována a zateplena.

Rekonstrukci tenisové haly bude provádět firma  
Tost.cz, s. r. o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, jako zho-

tovitel vybraný výběrovým řízením, cena prací 2 822 929 Kč, 
doba realizace díla 90 dnů s termínem dokončení nejpozději 
do 15. 9. 2016.

Jana Vaňková
referent OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Pietní akt

Položením věnce nebo květin 
u pamětní desky na budově radni-
ce, u památníku na levém břehu 
Sázavy, v Dolní Březince a v Mrz-
kovicích uctilo vedení radnice 
oběti obou světových válek.

Foto: KyTICe

Pár slov k šikaně v dětských kolektivech – 2. část
Pokračování vyjádření (z předchozího čísla Zpravodaje) člen-

ky Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventivních akti-
vit, Mgr. Hany Kubínové ze Základní školy Světlá nad Sázavou 
Komenského:

Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky, musí za-

jistit jejich bezpečnost a předcházet vzniku rizikového chování 
(sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu má každá ško-

la zpracován školní program proti šikanování, který se věnuje 
výhradně řešení šikany jak primární prevencí, tak i následnou 
nápravou šikanování. Školní program na řešení prevence je 
zpracován podle metodického pokynu MŠMT.

Škola má ohlašovací povinnost. Dojde-li v souvislosti se ši-
kanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR a následně 
i na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

Pokud se nějaký projev šikany na škole objeví, rozhodne 
školní tým, zda škola zvládne řešení sama, nebo povolá od-

borníka. PhDr. Michal Kolář rozděluje šikanu do dvou forem: 
počáteční, lehčí forma šikany a pokročilá šikana s neobvyklou 
formou (fyzické násilí, lynčování). Pokročilé a komplikované 
šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména 
z pedagogicko-psychologických poraden nebo se střediskem 
výchovné péče.

Dále PhDr. Michal Kolář stanovuje pět kroků při vyšetřová-

ní šikany. Rozhovor s informátory a obětí, nalezení vhodných 
svědků, rozhovor se svědky, zajištění ochrany obětem, rozho-

vor s agresory. Tato strategie je platná a účinná pro počáteční 
i pokročilá stadia šikany.

Pokud je celý případ vyšetřen, následuje potrestání viníků. 
Ve škole přichází v úvahu tato výchovná opatření – napomenutí 
a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, vyloučení ze školy 
(není možné na ZŠ), snížená známka z chování. Po vyšetření 
šikany musí samozřejmě také dojít k nápravě, například k pře-

vedení agresora do jiné třídy, popřípadě školy. V tomto případě 
je však nutné zvážit, zda při tomto opatření nemůže dojít k pře-

sunutí šikany do jiného prostředí.

Z odboru sociálních věcí

6



▶

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím náměst-

kyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany 
Vildumetzové vydalo následující informaci:

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zna-

menají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybra-

ných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 

k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestov-

ním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim 
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zá-

sadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč 
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých ze-

mích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako na-

příklad Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 

kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí foto-

grafii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný ob-

čanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhů-

tě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vy-

řizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vni-
tra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporu-

čujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s ne-

zletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé stá-

ty mimo Evropskou unii mohou požadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální 
doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová po-

vinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popří-
padě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – in-

formace na cesty“.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

V případě závažnějších provinění (fyzická agrese apod.) ředi-
tel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do po-

bytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí 
realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostic-

kém ústavu.
Doporučuje se dále pracovat s agresorem i s obětí šikany. 

V případě potřeby škola doporučí rodičům péči dítěte ve škol-
ním poradenském zařízení nebo u jiných odborníků.

Pro celkovou nápravu je nadále nutné pracovat s celým tříd-

ním kolektivem, aby se s nastalou situací vypořádali i ti, kteří 
přihlíželi, ale nezasáhli.

Na závěr je nutno říci, že vyšetřování šikany je velmi citli-
vou záležitostí a ten, kdo ji napravuje, musí být vybaven láskou 
k dětem a empatií. Pokud tomu tak není, může dospělý více 
ublížit, nežli pomoci.

Zdroje:
Kolář, Michal. Skrytý svět šikanování na školách, 
Praha: Portál 1997. www.sikana.org

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionár-
ních zdrojů (kotlů) o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším

(čerpáno ze sdělení MŽP)

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva
Podle zákona o ochraně ovzduší dle § 17 odst. 1 písm. h) 

je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní sou-

stavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškole-

na výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj 
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále 
jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu 
a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly 

Z odboru životního prostředí
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▶

Z činnosti městské policie

Městská policie v dubnu 2016 řešila celkem 95 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 74 
přestupků, 21 bylo oznámeno správním orgánům k přije-
tí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 5 psů. V  odchy-
tovém zařízení máme k 30. 4. dva psy. Touto cestou bych 
chtěl upozornit zájemce o psy, že si mohou zvířata po do-
mluvě s městskou policií prohlédnout v odchytovém zaří-
zení a případně si nového pejska zadarmo převzít. Jejich 
aktuální fotografie jsou umístěny na http://www.svetlans.
cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

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

Zdeněk Novák 
velitel MP

ných osob, rozsah jejich oprávnění a dobu platnosti oprávnění 
na svých webových stránkách (v případě zahraničních výrob-

ců např. prostřednictvím svých dodavatelů). Seznam odborně 
způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské 
komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na 
jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). V případě spalo-

vacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo 
není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu 
a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená ji-
ným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způ-

sob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího 
stacionárního zdroje.

Doklad o kontrole
Zákon o ochraně ovzduší neuvádí, jakou podobu má doklad 

o kontrole spalovacího stacionárního zdroje mít. Odborně 
způsobilým osobám lze doporučit, aby respektovali podobu 
a základní údaje uvedené v příloze 3 sdělení MŽP. Stejně tak 
je doporučeno provozovateli stacionárního zdroje vyžadovat 
tuto podobu dokladu o kontrole od odborně způsobilé oso-

by. V dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje se 
v části „výsledek kontroly“ uvede, zda spalovací stacionární 
zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v soula-

du s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší. 
Dále se uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či ne-

odpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, 
případně zda je pro dosažení souladu nutná instalace akumu-

lační nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je i to, zda 
je či není indikováno spalování jiného paliva než určeného 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, popř. spalování 
odpadu (přítomnost jiného než určeného paliva, nespalitel-
ných zbytků v popelu, které nemohou mít původ ve spalova-

ném palivu, skladování odpadu společně či v bezprostřední 
blízkosti paliva apod.)

V případě, že je k tomu odborně způsobilá osoba oprávněna, 
je možné rovněž uvést doporučení i k úpravám komínu, zvláš-

tě pak v případě, že existující komín neodpovídá technické 
normě ČSN 73 4201, v důsledku čehož může docházet ke 
zvýšené kouřivosti, anebo vyššímu obtěžování kouřem. Po-

kud spalovací stacionární zdroj nevyhovuje požadavkům 
přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, je nutné ho v sou-

ladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší 
nejpozději do 1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opat-
ření, která zajistí jejich dodržení. V rámci kontroly by mělo 
také být zajištěno, že provozovatel je dostatečně obeznámen 
se správnou obsluhou zařízení, způsobem regulace jeho vý-

konu, významem kvality paliva a jejího zajištění (např. pro-

střednictvím měření vlhkosti palivového dřeva, správným 
uskladněním apod.), stejně tak jako s ekologickými, právními 
i technickými (např. koroze kotle) riziky nelegálního spalová-

ní odpadu.
Provedením této kontroly stavu a provozu spalovacího sta-

cionárního zdroje nejsou nijak dotčeny další povinnosti pro-

vozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. naří-
zení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů a kouřovodů, nebo vyhlášky č. 194/2013 
Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a z pokynů 
výrobce spalovacího stacionárního zdroje.

Ing. Daniela Válová
referent OŽP

vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalo-

vací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovate-

lem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která 
zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo 
neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího 
stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního 
zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technické-

ho stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději 
do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní 
roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu tech-

nického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního 
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly 
tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení 
pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepod-

nikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 
odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podni-
kající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 
odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).

Odborně způsobilá osoba
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacio-

nárního zdroje provádí odborně způsobilá osoba proškolená 
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzdu-

ší neupravuje přesně podobu oprávnění udělovaného výrob-

cem zdroje odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně 
způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního 
zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název 
a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), iden-

tifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů 
spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vzta-

huje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude 
obvykle odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli 
stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. 
Výrobcům je doporučeno, aby zveřejňovali seznam proškole-
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▶

Z hiStorie
Železnice měla v minulosti podstatně větší význam pro do-

pravu lidí i zboží, než je tomu dnes. V Čechách se do 1. světové 
války proto vytvořila velmi hustá síť tratí, v níž Světlá n. Sáz. 
zaujímala významné postavení železniční křižovatky. Již 
v roce 1871 byl zahájen provoz na trati Kolín – Jihlava 1, jejíž 
součástí se stala železniční stanice Světlá. 2 V roce 1903 byla 
pak otevřena tzv. místní dráha (lokálka) Světlá – Kácov 3, z Ká-

cova již byla vybudována trať do Čerčan. Došlo tak k propojení 
mezi Dráhou císaře Františka Josefa (Praha – Čerčany – České 
Velenice – Vídeň) a Rakouskou severozápadní dráhou (Vídeň – 
Znojmo – Jihlava – Kolín). Z posázavské tratě se plánovaly ješ-

tě dvě odbočky, a to ze Světlé přes Habry do Vápenného Podolu 
a ze Zruče přes Dolní Kralovice do Humpolce. Jejich vybudo-

vání zabránila v prvním případě 1. světová válka a v druhém 
případě její následovnice.

V pamětní knize Staničního úřadu Světlá n. Sáz. je o budová-

ní posázavské dráhy jen stručná zmínka: „V r. 1903 dostavěna 
byla trať místní dráhy Světlá n. S. – Ledeč n. S. – Kácov, rozší-
řeno nádraží a zvětšena staniční budova.“

Samo budování posázavské lokálky neuniklo pozornosti pi-
satele Pamětní knihy děkanátu ve Světlé n. S. 4, který nešetřil 
kritickými slovy. Na straně 77 se dočteme, že „… na jaře 1902 
počala se dráha stavěti. Stavbu převzal inž. Živocki 5, ve Světlé 
stavbu řídil inž. Henulich, zástupce podnikatelstva, a inž. Bar-

toš od zemského výboru… Italští a chorvatští dělníci chodili 
každou neděli do kostela. Také byli šetrní a vždy po výplatě 
posílali peníze domů. Zato však Češi vždy otrhaní, pití kořalky 
oddaní do kostela nikdy nešli, ale chodili v neděli žebrat po 
okolních vesnicích…“

Děkan Chaloupka popisuje s jistým náznakem antisemitismu 
i snahy místních podnikatelů na stavbě dráhy vydělat: „Vedle 
mistrů kamenických Podpěry a Šlesingera rozvoji oboru při-
spěl i Adolf Mahler, žid ze Světlé. Ten byl kupcem, bydlel v ná-

jmu u Kadlečka vedle děkanství a neučiv se nikdy kamenictví, 
začal pojednou kameničit, maje k tomu několik dělníků. Dráha 
toho času potřebovala množství mezníků ku pozemkům dráhy. 
Šlesinger a Podpěra neměli se k tomu, aby tu práci převzali, 
říkajíc, že dráha za ně málo platí. A tu pojednou k překvapení 
všech pro dráhu začal dodávati mezníky Adolf Mahler. Vypla-

tilo se mu to… „

Také v Pamětní knize obce Dolní Březinky najdeme pasáž 
o budování lokálky. „V době, kdy se začala stavět dráha, bylo 
v naší obci dosti živo. Zaměstnání na dělání trati měli jak muži, 
tak ženy. Plat byl lepší, než jak dříve se vydělávalo. Nejrušněji 
bývalo v hospodě č. p. 180 u Dolních Šlejferen se nalézající. 
Tam byli ubytováni „bratránci“ 6, platili za nocleh ve chlévě 
neb stodole 1 krejcar, stravu měli na dluh a v sobotu, když ob-

drželi peníze, zaplatili dluh a ostatní peníze drželi tak dlouho 

Co říkají kroniky o posázavské dráze

Stalo se

V Čechách
• před 590 lety 16. června 1426 husitská vojska vedená 

Prokopem Holým rozprášila vojsko míšeňských mar-
krabat v bitvě u Ústí nad Labem

• před 150 lety 17. června 1866 začala prusko – rakous-
ká válka, většina bojů byla svedena v Čechách

Ve světě vědy a techniky
• před 220 lety v roce 1796 Angličan Josef Braham vy-

nalezl hydraulický lis; jeho vynálezem je i první vodo-
vodní kohoutek se šroubovým závěrem

• před 120 lety v roce 1896 Američané Judson a Earle 
vynalezli zdrhovadlo

Ve Světlé nad Sázavou
• před 330 lety v roce 1686 koupil světelské panství Jan 

Bartoloměj z Vernieru
• před 110 lety v roce 1906 bylo ve Světlé povoleno zří-

zení měšťanské školy dívčí

Josef Böhm
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 v hrsti, až je propili neb prohráli v kartách. Do kapsy je dáti 
nemohli, jelikož málokterý kapsu u šatů měl.“

Provoz na trati Světlá n. S. – Kácov byl slavnostně zahájen 
24. září 1903. Mezi stanicemi ve Světlé a v Ledči, kde je nyní 
sedm zastávek, byly tehdy jen tři. Světlá zastávka (dnes Světlá 
město), Smrčná a Horní Ledeč. Postupně po intervencích obcí 
a místních podnikatelů přibývaly další. 1. května 1912 byla ote-

vřena osobní zastávka Vilímovice (dnes Vilémovice). Pamět-
ní kniha Staničního úřadu Světlá n. Sáz. nás informuje, že „… 

15. května 1927 byla otevřena mezi stanicemi Světlá n. S. a Le-

deč n. S. zastávka a nákladiště Dolní Březinka.“ Zároveň se 
v této knize dozvídáme o konci osobních parních vlaků. „Dnem 
1. září 1928 zaveden byl na trati Světlá n. S. – Kácov motoro-

vý provoz kolejovými autobusy, čímž značně stoupla frekvence 
zmíněné trati.“

Další na řadě byla 15. prosince 1929 zastávka Kochánov 
(dnes Mrzkovice). Nejmladší je zastávka Stvořidla, otevřená 
byla až 11. prosince 1954.

Na zastávkách místní dráhy panoval v prvních desetiletích 
její existence čilý ruch. Kromě místních přijížděli a odjížděli 
o nedělích četní výletníci lační seznámit se s krásami Posázaví. 
To podněcovalo podnikavé muže k využití této situace. A tak 
se z Pamětní knihy děkanství dozvídáme, že „…zednický mistr 
zdejší Jan Zeman koupil od Leštinky kus pozemku u zastávky 
Smrčná, upravil jej a postavil tam 1904 pavilon, kolem pak na-

sázel stromoví a křoví a dosti značným nákladem vše upravil, 
by tu byla letní restaurace pro výletníky.“ Ing. Karel Branber-
ger, pozdější majitel této restaurace ve Smrčné, která dostala 
jméno Na závisti, ji v roce 1930 rozšířil o penzion. 7 Děkan 

Chaloupka dále píše, že „…V. Sobotka zakoupil od dráhy poze-

mek u zastávky a 1905 postavil restauraci a počal tu čepovat 
smíchovské pivo.“ Na rozdíl od té ve Smrčné restaurace u za-

stávky Světlá n. S. město funguje dodnes.
Pamětní kniha obce Trpišovice připomíná, že v roce 1950 

byla nákladem obce postavena čekárna ve Smrčné 8 a o 11 let 

později dokončena čekárna ve Stvořidlech.
Na závěr se podívejme ještě na dvě informace z Pamětní kni-

hy Staničního úřadu Světlá n. Sáz., ze kterých se dozvíme, od-

kdy mohou cestující používat nejbližší zastávky na trati č. 230. 
„Dne 10. června 1928 otevřena byla na trati Kolín – Jihlava 
mezi stanicemi Světlá n. S. – Okrouhlice nová zastávka Dobrá 
nad Sázavou (dnes Pohleď).“ „Dne 16. II. 1947 byla mezi stani-
cemi Světlá n. Sáz. – Leština otevřena v km 242.8 nová zastávka 
zásluhou firmy Bohemia – sklárny Josefodol, která také veškeré 
náklady nesla, a proto byla nazvána Josefodol – sklárny (dnes 
Světlá n. Sáz. zastávka).“

Nakonec snad jen poznámka, že obě v článku zmiňované 
trati vedoucí přes naše město byly v té době privátní. Proces 
zestátnění Severozápadní dráhy začal v roce 1908 a ukončen 
byl o čtyři roky později, místní dráha Světlá n. Sáz. – Čerčany 
byla zestátněna v roce 1925.

Poznámky:
1 Dnes trať č. 230.
2 Stanice tehdy ležela v katastrálním území obce Příseka.
3 Dnes trať č. 212.
4 Od 1. 5. 1878 byl světelským děkanem a pisatelem kroniky 

František Chaloupka.
5 Firma Ing. Osvalda Žiwotského stavěla již dráhu Čerčany – 

Kácov dokončenou 1901.
6 Bratránci, barabové, trhani – to byla lidová označení pro 

dělníky z celé habsburské monarchie, kteří pracovali na 
stavbách železničních tratí v 2. pol. 19. stol.

7 Po jejím znárodnění po únoru 1948 byl objekt využíván 
k rekreaci Krajským národním výborem v Jihlavě. V letech 
1955 – 2000 zde byl domov důchodců.

8 Nynější dřevěná čekárna je z roku 2011.

Josef Böhm
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ŠkolStví

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

Předškolní děti:
 1. Mluvíme a povídáme si… /procvičování řeči, 2. skup: 

3–4 roky, 5–6 let/
 2. Cvičíme a tančíme… /tanečně – pohybová přípravka, 

4–6 let/

 3. Pohyb je hra… /základní pohybové dovednosti/
 4. Hrátky s flétničkou… /5–6 let/
 5. Hudební kroužek pro předškoláky… /5–6 let/
 6. Vyrábění s Šikulou… /kreativní tvoření pro děti 4–6 let/
 7. Angličtina pro nejmenší… /4–6 let/
 8. Keramika pro MŠ

Sportovní kroužky
 1. Atletika pro malé i velké /od 5 let/
 2. Florbal kondiční trénink
 3. Florbal závodní trénink
 4. Volejbal
 5. Zumba
 6. Tanec I (moderní tanec)
 7. Tanec II (balet, výrazový a scénický tanec)
 8. Taneční kroužek v Golčově Jeníkově
 9. Společenský tanec a tanec v páru
 10. Turistika

Hudební kroužky:
 1. Flétna pro radost
 2. Kytara pro radost
 3. Klavír pro radost

Výtvarné kroužky:
 1. Keramika
 2. Šití pro začátečníky
 3. Kreslíme a malujeme
 4. Šikovné ručičky

Hobby kroužky:
 1. Deskové hry
 2. Šachy
 3. Rybářský kroužek
 4. Vaření
 5. Ladys’ klub (vizážistika, líčení, styling, móda)
 6. Zálesák
 7. Doučování z anglického jazyka

Dospělí:
 1. Zdravotní cvičení
 2. Jóga
 3. Kondiční cvičení pro ženy
 4. Nordic walking /chůze s holemi nordic/
 5. Kreativní keramika
 6. Šití

Nabídka kroužků je zatím pouze informativní. Aktualizaci 
nabídky DDM pravidelně zveřejníme na webových stránkách, 
vývěskách i v tisku.

Tel: 569 452 679, 737 710 312. 
Internetové stránky DDM: www.ddm-svetla.cz

Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2016/2017
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Předposlední dubnovou sobotu se v zámeckém parku konal 
2. ročník akce pro celé rodiny – Olympijské rodinné hry. I přes 
skutečně aprílové počasí bylo nakonec možné akci uskutečnit 
a na malé sportovce čekalo celkem 18 stanovišť s nejrůznějšími 
úkoly, jako například skákání v pytli, střelba ze vzduchovky, 
bludiště, či hod na terč. U startovní čáry se zapsala téměř pa-

desátka olympioniků a každý si přivedl i své vlastní fanouš-

ky. Po zdolání všech úkolů si v cíli mohli všichni pochutnat 
na výborných koláčích, které osobně přivezl sponzor Jindřich 

Chlad – daňový poradce, nebo na skvělých kukuřičných křup-

kách z Kukuřičného mlýna v Mrzkovicích.
Dalšími sponzory byli JIPO – Jihlavské potraviny, s. r. o. – 

Radek Polák a drogerie Jana Holoubková.
Na akci nám také pomáhali Jan a Lucie Coufalovi, Eva 

a Blanka Lacinovi, Aleš Halama, Pavel Beneš, Lenka Krato-

chvílová, Iva Šebestová, Michala Doubravová a spousta dalších, 
a tímto všem – i nejmenovaným – velmi děkujeme a těšíme se 
na další ročník. Tým MC Rolnička

olympijské rodinné hry

S příchodem jara jsme vyrazili z tělocvičen a sportujeme 
venku.

Naši atleti, volejbalisté, florbalisté i oddíl Kung-Fu se úspěš-

ně zúčastňují řady sportovních soutěží. Máme z toho velkou 
radost. Lektor florbalu Petr Kopecký v dubnu velmi dobře za-

bodoval v závodu všestranné zdatnosti „SPARŤAN RACE“.
K červnovému svátku dětí jsme připravili hned dva dárky. 

Prvním dárkem je náš nový znak DDM, tedy logo. Zvolili jsme 
duhu, protože je veselá a pestrá. Chceme, abyste do DDM cho-

dili rádi a vybrali si to, co vás ve volném čase baví. Druhým 
dárkem jsou zbrusu nové webové stránky, které během června 
zprovozníme na adrese: www.ddm-svetla.cz

 Kroužky v DDM končí v květnu, ale nezoufejte. Můžete si 
naplánovat kroužky z naší nabídkové ochutnávky na příští škol-
ní rok. Nabídka aktivit v DDM pro šk. r. 2016/2017 je zatím 
pouze předběžná, bude se průběžně doplňovat.

Máme poslední volná místa na letní tábor s Honzou Coufa-

lem ve Svratouchu u Hlinska (od 3. 7. do 16. 7., cena 3 700 Kč). 
Čeká vás pohodová parta dětí i vedoucích, krásná příroda a pra-

vá táborová atmosféra plná her a dobrodružství. Neváhejte 
a pojeďte s námi! Více informací rádi poskytneme na tel. čís-

lech: 737 115 138, 737 710 312.
Přejeme vám pohodové léto plné sluníčka a dobré nálady.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

Co je nového v DDM

V březnu nás navštívily paní učitelky Jana Loudátová a Ilona 
Blažková ze SZŠ v Havlíčkově Brodě. Pomocí prezentace nás 
seznamovaly například s tím, jak vlastně mluvit s dispečerkou, 
když se nám něco stane nebo se naskytneme u někoho, kdo po-

moc potřebuje. Dále nám ukazovaly různá poranění a učily nás, 
jak je ošetřit. Řekly nám spoustu zajímavých věcí a informací, 
na které si určitě vzpomeneme vždy, když bude třeba.

Koncem dubna k nám zavítali také zaměstnanci Záchranné 
zdravotní služby kraje Vysočina Martin Kamp a Aleš Kříž, 
kteří nás učili nejen základy první pomoci, ale také nám vy-

právěli příhody z „terénu“. Některé jejich zážitky nás pobavily, 
u jiných jsme se nestačili divit a jen jsme je obdivovali za jejich 
práci. Poté přišel čas i na nás, abychom si oživování figuríny 
vyzkoušeli sami. Ano, byla to dřina, ale nakonec jsme to všich-

ni zvládli. Oba záchranáře jsme odměnili potleskem, který si 
opravdu zasloužili, a to nejen za to, že zachraňují životy, ale 
také za to, že ve svém volném čase navštívili naši školu a přiu-

čili nás zase něčemu novému. Za to jim patří naše velké DÍKY.
A. Zikmundová a D. Pejcharová, 

8. tř. ZŠ Komenského

Záchranáři opět u nás

12



Česká asociace stolního tenisu se snaží přilákat mládež k ping-

pongovým stolům neotřelým způsobem. Letos již druhým rokem 
pořádá na vybraných základních školách zábavnou show Jeden 
za všechny, všichni za stůl. V roce 2016 bylo do tohoto projektu 
v České republice vybráno dvacet základních škol a v Kraji Vyso-

čina padla volba na město Světlá n. S. ve spojitosti s oddílem stol-
ního tenisu TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou a Základní ško-

lou Lánecká. Výsledkem akce by měl být vznik kroužku stolního 
tenisu na zainteresované základní škole s tím, že oddíl stolního te-

nisu zajistí pro vzniklý kroužek kvalifikovaného trenéra. Zábavná 
show se konala 4. května v tělocvičně ZŠ Lánecká pro dětí prvních 
až třetích tříd. Moderátor hned na úvod vtáhl všechny přítomné 
děti a jejich učitele za doprovodu diskotékové muziky do veselé 
atmosféry programu, představil úspěšnou trenérku světelského 
pingpongu Martinu Hurníkovou. Ta se svými třemi dcerami Mar-
tinou, Michalou a Markétou předvedla základy pingpongu, když 
soupeřem tří malých stolních tenistek byl pingpongový robot. Po 
nich přišel k mikrofonu moderátora současný nejúspěšnější hráč 
světelského pingpongu, čtvrtý na republikovém žebříčku roční-
ku 2004, Filip Karel, který se pochlubil některými svými poháry 
z mezinárodních turnajů, včetně toho nejčerstvějšího, který získal 
v dubnu za 3. místo v belgickém Spa na turnaji série ITTF Junior. 
Za hlasitého fandění děti si v modelovém zápase zahrál pan učitel 
Martin Sýkora proti maskotu akce Fifince, známé z komiksového 
Čtyřlístku. Potom již následovala soutěžní část programu, do kte-

ré se aktivně zapojily všechny děti. Zábavnou formou si zkusily 
minipingpong na malých stolech, oblíbenou obíhačku u kulatého 

Skvělá ping-pongová show na ZŠ lánecká

První pingpongové krůčky na minipingpongové stole

Filip Karel představuje své poháry

Hrát za kulatým stolem byla legrace

stolu a další dovednosti s pingpongovými míčky. Za splněné úkoly 
dostávaly razítka do účastnických karet a odměnou jim byly různé 
dárky věnované organizátorem akce. Česká asociace stolního te-

nisu si zaslouží za zmíněný projekt palec nahoru.
Text a foto: jiv

Plaketa z Akademie opět v rukou 
špičkového pilota

Již po třetí měli skláři světelské Uměleckoprůmyslové akade-
mie tu čest vyhotovit plaketu pro ocenění absolutně nejlepší 
letovou ukázku na 26. ročníku oblíbeného leteckého dne Avi-
atická pouť v Pardubicích. Letošní cena obdržela nový tvarový 
design doplněný požadovanými grafickými motivy objednate-
le – Sdružení Aviatické pouti, zastupované šéfredaktorem ča-
sopisu AeroHobby Petrem Kolmannem.

V letovém programu trvajícím 5 hodin a naplněném řadou špič-
kových vystoupení domácích i  zahraničních pilotů zvučných 
jmen měla odborná porota nelehký úkol vybrat to „nej“.

Absolutní jedničkou se nakonec stal Geri Krähenbühl (exce-
lentní zkušební pilot pocházející ze Švýcarska) z  nadace Me-
sserschmitt Stiftung podporované společností Airbus Group, 
který divákům předvedl velmi pěkným způsobem repliku uni-
kátního Messerschmitt Me 262 Schwalbe (Vlaštovka), proudo-
vého letounu používaného od roku 1944. Mimochodem, jedná 
se o jediný létající exemplář v Evropě. Na tomto typu je pro nás 
zajímavé, že po skončení druhé světové války pražský podnik 
Avia zkompletoval 10 strojů, 
které se staly prvním prou-
dovým typem zařazeným 
do výzbroje našeho vojen-
ského letectva.

Pro Akademii je poctou, že 
ceny vyhotovené rukama 
našich šikovných sklářů 
tímto způsobem doputují 
do rukou lidí, kteří ve svém 
oboru znamenají naprostou 
špičku. I  do budoucna nás 
potěší, když budeme moci 
zpracovat další podobné 
skleněné plastiky.

Foto: Barbora Kolmannová 
Text: Mgr. Michal Šimek
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Super holka – super kluk ŠD

Ve školní družině při ZŠ Lánecké patřil květen hledání Su-
per holky – Super kluka ŠD. Přestože víme, že všechny děti 
jsou super, tak děvčata si vyzkoušela, co hravě zvládají 
kluci, a ti si zase zkusili činnosti vhodné spíše pro dívky, 
jako třeba chůze s knihou na hlavě po lavičce, navlékání 
jehly, zaplétání copu… Napřed proběhla soutěž v jednot-
livých odděleních a vítězové postoupili do finále. To se 
uskutečnilo 19. května. Zde na finalisty čekaly úkoly za-
měřené na komunikativnost, šikovnost a postřeh. Super 
holkou ŠD se stala Kristýna Milfaitová, na druhém místě, 
tedy Super klukem ŠD se stal Adam Galovič a třetí místo 
obsadil Martin Pešek. Poděkování patří všem soutěžícím, 
porotě i dětem, které své kamarády povzbuzovaly.

Jana Brzoňová

Učivo dějepisu 9. třídy je zaměřeno na dějiny 20. století. Ex-

kurze, které se 12. května zúčastnili všichni deváťáci, vhodně 
doplnila jejich znalosti z historie 2. světové války a zároveň 
upozornila na nutnost zachovat místa největších válečných 
útrap pro dnešní generaci.

Co tě nejvíce překvapilo, co bylo pro tebe nové, co bylo v roz-

poru s očekáváním, která jste měli po probrání v hodinách dě-

jepisu?
K. Čekala jsem, že Lidice budou vypadat jako vesnice v tros-

kách, ale místo toho vypadají jako park – žádné pozůstatky 
po domech, Němci dokonce i rybník zasypali a změnili koryto 
potoka – vesnici doslova vymazali.

M. Jak krutě se Němci zachovali k lidickým dětem – vrátilo se 
pouze 17 dětí, 88 jich zemřelo.

A. Když se nás čtyřicet namačkalo v Terezíně do jedné cely 
a od průvodce jsme se dozvěděli, že v ní žila víc než stovka 
vězňů.

L. Překvapilo mě, že jen minimum vězňů bylo popraveno, zato 
tak velké množství zemřelo na naprosté vyčerpání a nemoci.

A. Neumím si představit, jak může někdo přežít několik týdnů 
na samotce, kam nemá přístup světlo.

Lidice
Osud malé vesnice, ve které žilo 503 obyvatel, se začal na-

plňovat 10. června 1942 několik hodin po půlnoci. Z rozkazu 
K. H. Franka bylo 173 lidických mužů na zahradě Horákova 
statku zastřeleno. Ženy a děti byly převezeny do tělocvičny ny-

nějšího kladenského gymnázia, kde však byly po třech dnech 
od sebe násilně odtrženy. Kromě dětí vybraných na poněmčení 

a dětí do jednoho roku byly všechny bez milosti otráveny vý-

fukovými plyny ve speciálně upravených autech v nacistickém 
vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu. Ženám byl přisou-

zen boj o život v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Domy 
v Lidicích byly nejprve vypáleny a posléze ničeny plastickými 
trhavinami. Likvidační četa se nezastavila ani před destrukcí 
kostela sv. Martina, ani před likvidací posledního místa odpo-

činku – místního hřbitova. (http://www.lidice-memorial.cz/)

Terezín
V současnosti je hlavním sídlem Památníku Terezín tzv. Malá 

pevnost. Expozice v této části líčí otřesné podmínky, v jakých 
zde žili vězni za obou světových válek, zejména pak za 2. světové 
války. Současný prohlídkový okruh zahrnuje 1. nádvoří, kde 
byli vězni přijímáni, odevzdávali své osobní dokumenty a šaty 
a dostávali vězeňský oděv. Byla zde také kancelář velitele vězni-
ce sadisty Heinricha Jöckela. Z prvního nádvoří pak návštěvník 
postupuje bránou s nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozu-

je) k Bloku A a B. Tento nápis byl typický pro všechny nacistic-

ké koncentrační tábory. Blok A zahrnoval cely, kde byli během 
2. světové války věznění zajatí ruští vojáci, židovští a čeští vězni, 
v Bloku B pak pouze čeští vězni z Protektorátu Čechy a Mora-

va. Na 3. nádvoří byla v roce 1942 vybudována ženská trestnice 
a v průběhu války jí prošlo na 5000 žen. Před Malou pevností 
se nachází Národní hřbitov Terezín. Byl založen po druhé svě-

tové válce a budován v letech 1945–1958. Je tvořen 2386 kos-

trovými a urnovými hroby, kde jsou pohřbeny oběti nacistic-

kého režimu z Malé pevnosti. (https://cs.wikipedia.org/wiki/
Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Terez%C3%ADn)  J.M.

Devítky ze ZŠ komenského na exkurzi
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▶

Dne 19. května 2016 se ve Světlé n. S. uskutečnila pod zášti-
tou města Světlá nad Sázavou Dopravní soutěž mladých cyk-

listů. Spolupořadateli této akce bylo město Chotěboř a město 
Havlíčkův Brod. Soutěž se konala na Základní škole Světlá 
n. S., Lánecká, a to na dopravním hřišti i v prostorách školy. 
Počasí nám přálo a nenarušovalo hladký průběh soutěže. Do-

pravní hřiště mělo pro žáky několik nástrah v podobě kruhové-

ho objezdu, železničního přejezdu nebo přechodu pro chodce.
Celkem se v soutěži představilo 81 žáků z okresu Havlíčkův 

Brod, kteří soutěžili v pěti disciplínách (pravidla provozu na 
pozemních komunikací – test, pravidla provozu na pozemních 
komunikací – praktická část, jízda po dopravním hřišti, jízda 
zručnosti, zásady poskytování první pomoci a práce s mapou), 
a to ve dvou věkových kategoriích. 

Soutěž jako taková má pevná pravidla, která stanovuje Mi-
nisterstvo dopravy a na dodržování těchto pravidel pak dohlíží 
nejen rozhodčí z řad úředníků odborů dopravy měst Havlíčkův 
Brod, Světlá nad Sázavou a Chotěboř, ale i z řad příslušníků 
Policie ČR, DI Havlíčkův Brod a Městské policie Havlíčkův 
Brod a Světlá nad Sázavou.

V kategorii družstev si první místo v mladší kategorii od-

vezla ZŠ Světlá n. S., Lánecká (ve složení K. Kotěrová, L. Klí-
mová, J. Zadražil, V. Štěpánek), druhé místo ZŠ Světlá n. S., 
Komenského (ve složení K. Proňková, T. Říhová, M. Vavrda, 
O. Papež) a třetí příčku obsadila ZŠ Ledeč n. S. (ve složení 
A. Mindlová, M. Dvořáková, M. Vágner, K. Kouba). Ve starší 
kategorii první místo vyhrála ZŠ Světlá n. S., Komenského (ve 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 27. května si v aule Uměleckoprůmyslové akademie pře-

vzali svá dlouho očekávaná maturitní vysvědčení studenti třídy IV. 
G. Touto slavnostní chvílí se uzavřela další část jejich životní pouti 
za vysněným vzděláním. 

Okamžikům maturanty tak dlouho očekávaným samozřejmě 
přihlíželi jejich nejbližší, pedagogický sbor, jenž je provázel po 
všechny roky studia, a mladší spolužáci, kteří nyní přebírají po-

myslnou štafetu. 

Mgr. Eva Bernadová, která se kromě hudebně kulturního dopro-

vodu v pozici třídní učitelky rozloučila se svými svěřenci, měla za-

jištěnu posilu v podobě čestných hostů – starosty města Světlá nad 
Sázavou Mgr. Jana Tourka a ředitele školy Ing. Jindřicha Vodičky. 
Oba pánové ve svých krátkých projevech popřáli absolventům do 
dalšího profesního a osobního života vše dobré. 

Ukáplo i pár slz dojetí a všem přítomným nezbylo, než se rozlou-

čit. Tak ať se vám daří, naši milí absolventi!  -MŠ-

Úspěšní absolventi – gymnazisté
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▶ složení V. Smejkalová, A. Štěpánková, L. Beránek, P. Proněk), 
druhé místo ZŠ Světlá n. S., Lánecká (ve složení J. Boudníko-

vá, T. Vacková, V. Kotěra, P. Novák), třetí místo pak patřilo 
ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná (ve složení M. Jechová, V. Léd-

lová, A. Pipek, V. Daněk). V kategorii jednotlivců se v mlad-

ších umístil na prvním místě Jan Zadražil ze ZŠ Světlá n. S., 
Lánecká, na druhém místě Vojtěch Štěpánek z téže školy, třetí 
místo pak obsadil Pavel Janů, ZŠ a MŠ Hněvkovice. V kate-

gorii starších se na prvním místě umístila Adéla Štěpánková 
ZŠ Světlá n. S., Komenského, druhou příčku obsadil Lukáš 
Beránek ze stejné školy a třetí příčku Jana Boudníková ze ZŠ 
Světlá n. S., Lánecká.

Uvedené oblastní kolo soutěže je svým rozsahem účastníků 
jedno z největších v Kraji Vysočina. Nám jako organizátorům 
se potvrdilo, že pořádání takovýchto soutěží vede ke zvýše-

ní informovanosti žáků základních škol o provozu, ale také 
o úskalích, která na ně mohou číhat v běžném provozu na sil-
nicích a jak si případně s takovými úskalími co nejlépe poradit.

Všichni vítězové tohoto oblastního kola postoupili do kraj-
ského kola, které se koná na zimním stadionu v Jihlavě dne 
2. 6. 2016.

Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům této soutěže, 
ale také jejich pedagogům a v neposlední řadě i všem organi-
zátorům, kteří se podíleli na přípravě či realizaci soutěže.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí odboru dopravy
Foto: KyTICe

Vážení občané Světlé nad Sázavou,
dovoluji si vás oslovit s informací o chystaných změnách v po-

skytování sociální služby klientům Domova Háj, příspěvkové or-
ganizace Kraje Vysočina v horizontu let 2016–2020.

Schválením transformačního plánu Radou Kraje Vysočina, ze 
dne 17. 12. 2015 jsme vstoupili jako zařízení do procesu transfor-
mace, jehož cílem je úplná změna velkokapacitní ústavní služby 
v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě 
obce. Proces transformace sociálních služeb probíhá v rámci ce-

lého území České republiky a v Kraji Vysočina jsme již čtvrtou 
organizací, která tímto procesem prochází.

Záměrem celého projektu je vybudování sítě rodinných domků 
a bytů v určité lokalitě tak, aby klienti mohli žít v menších kolek-

tivech v běžném prostředí a v blízkosti všech dostupných služeb. 
V každé domácnosti pro 2–6 osob bude klientům zajištěna nále-

žitá podpora a pomoc personálu s důrazem na jejich individuální 
potřeby.

Domácnosti budou vybudovány v lokalitách Ledeč nad Sázavou, 
Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. 
Ve Světlé nad Sázavou již od roku 2012 žije šest klientů Domova 
Háj v samostatném rodinném domku a dle schváleného transfor-

mačního plánu k němu přibydou ještě další tři. O dění v tzv. ko-

munitním bydlení vás pravidelně informujeme prostřednictvím 
„Světelského zpravodaje“. Oceňujeme, jakou podporu občané 
Světlé našim klientům projevili, a především díky jejich vstříc-

nosti, toleranci a ochotě pomoci se postupně stali noví obyvatelé 
rodinného domku v Haškově ulici rovnocennými sousedy a téměř 
samostatnými členy společnosti. Doufám, že tato dobrá praxe se 
bude i nadále rozvíjet jak ve Světlé nad Sázavou, tak i v dalších 
zmíněných lokalitách. Tam, kde nelze využít již stávající nabíd-

ky ambulantních služeb, se plánuje i zřízení sociálně-terapeutické 
dílny a denního stacionáře. Smysluplně se tak zajistí rozvoj no-

vých sociálních služeb určených nejen pro klienty Domova Háj. 
Zázemí pro vedení (centrum) organizace se přesune do Světlé nad 
Sázavou. Ve Světlé n. S. je současně plánováno zřízení sociálně-

-terapeutické dílny v celkové kapacitě 16 osob.
V současné době probíhá důkladná příprava klientů a zaměst-

nanců na přechod do nového typu pobytové sociální služby. U kli-
entů jsou mapovány jejich přirozené vazby, přání a představy 
o budoucnosti. Jedním z důvodů transformace je stěhování klientů 
do míst, odkud pochází, kde mají rodiny, kamarády a další blízké, 
nebo je k těmto místům alespoň přiblížit, a to vše při maximálním 
respektu k současným přátelským vazbám v zařízení.

Domov háj
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Začátkem dubna jsem pracovně navštívil Nizozemsko. Spo-

lečně s kolegy v sociálních službách z příspěvkových organi-
zací Kraje Vysočina jsme se seznámili s tamní sociální péčí, 
financováním služeb atd. Péče v Nizozemsku se řídí čtyřmi 
zákony (zákonem o zdravotním pojištění, zákonem o dlouho-

dobé péči, sociální podpoře a péčí o mládež). Nizozemci jsou 
prakticky po celý život vedeni k přípravě na důchod. Pomáhá 
jim v tom stabilita celého systému. Garantem dlouhodobé péče 
jsou vládní instituce, podpůrný sociální systém mají na starosti 
převážně místní radnice.

Od tamních kolegů jsme načerpali mnoho praktických zku-

šeností, co se týče provozování domova pro seniory, hospice 
i domova pro osoby se zdravotním postižením. Jejich organiza-

ce nabízejí řadu možností péče a poradenství. Vedle klasických 
domovů pro seniory se nacházejí menší domky, zpravidla pro 
6 obyvatel. Zaujalo mne, že Nizozemsko, země o 16 milionech 
obyvatel, má k dispozici 125 hospiců, převážně o kapacitě 4 až 
6 lůžek.

Snahou nizozemské péče je, aby klienti mohli být doma ve 
vlastním známém prostředí tak dlouho, jak to jejich zdravotní 
stav dovolí. Jen pro zajímavost, Nizozemsko ročně vynakládá 
12 miliard EUR na sociální péči ve své zemi. Nezastupitelnou 
roli v systému má dobrovolnictví (např. z řad příbuzných uživa-

telů, též převážně lidí seniorského věku), bez nichž by celý sys-

tém poskytování péče nemohl fungovat. Poskytovatelé sociální 
péče mají na dobrovolníky dokonce i pořadníky.

Kromě odborných exkurzí v zařízeních, nabízejících kli-
entům širokou škálu služeb v oblasti bydlení, péče a dobrých 
životních podmínek, jsme postupně navštívili řadu turisticky 
atraktivních míst. Zavítali jsme do Delfty (města s bohatou his-

torií a věhlasnou keramikou), do nizozemské metropole Am-

sterdamu, prohlédli jsme si i historické město Alkmaar, známé 
sýrovými trhy, rybářskou malebnou vesnici Volendam, ležící 
na pobřeží největšího nizozemského jezera Markermeer, či 
pobřeží Severního moře v lázeňském letovisku Scheveninge-

nu nebo Den Haag – sídlo nizozemské vlády. Poslední den pak 
Keukenhof, jarní zahradu Evropy s největším květinovým par-
kem na světě.

Nizozemsko je velmi přívětivá a krásná země. Holanďané by 
tak pro nás mohli být jistým vzorem v oblasti dobrých mezilid-

ských vztahů.
Karel Borek, DiS.,

pracovník aktivizace Domova Háj, 
člen Sociální komise Rady Kraje Vysočina

Pracovní návštěva v Nizozemí

Hlavním cílem transformace je za podpory finančních prostřed-

ků z evropských fondů zvýšení kvality poskytované sociální služ-

by nejen pro stávající klienty, ale i pro ty, kteří tuto službu budou 
teprve potřebovat. Vytvoření sítě lokálních bydlení rodinného 
typu umožní lidem neopouštět při vstupu do služby své známé 
prostředí, nerušit kontakty se známými lidmi a zůstat prostě tam, 
kde se cítí doma.

Jsem velmi ráda, že vám mohu takto předat zprávu, která po 
všech stránkách pro město znamená rozvoj a celkový vzestup re-

gionu. Bude nabízeno větší množství sociálních služeb pro více 
cílových skupin, zvýší se počet pracovních příležitostí pro obča-

ny města a nezanedbatelný je i dopad zvýšení kupní síly v oblasti 
místního obchodu a služeb. 

Spojuje nás společná snaha zajistit lidem s mentálním postiže-

ním důstojný a přirozený život bez diskriminace a doufám, že 

našim klientům budete na této nelehké cestě zpět do společnosti 
oporou. Naší prioritou je umožnit všem našim současným i budou-

cím klientům:
• žít tak, jak je v naší společnosti běžné,
• žít tam, kde se cítí doma,
• žít s těmi nebo blízko těm, koho mají rádi.

A věřte mi, to v ústavním kolektivním zařízení pro 80 lidí na 
samotě v lesích opravdu nelze…

Pokud by vás zajímaly další konkrétní informace týkají-
cí se změn v Domově Háj, kontaktujte nás, prosím, na telefonu 
569 720 881, 569 727 136 nebo na e-mailové adrese socialni@do-

movhaj.cz. Rádi vám vaše dotazy zodpovíme. Informace také na-

jdete na www.domovhaj.cz.
Ing. Dana Pajerová

ředitelka organizace
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kulturA

Dne 14. 4. se uskutečnila čtvrtá přednáška Univerzity slu-

nečního věku. Přednášejícím byl pan Zdeněk Besmák a hovořil 
o svých zážitcích z podzemí. Vše doplnil zajímavými fotogra-

fiemi. Za přednášku děkujeme.
Ve čtvrtek proběhla další z tradičních kavárniček. Kavárna 

byla zaměřena na pálení čarodějnic. Aby byl efekt dokonalý, 
vyzdobili jsme jídelnu obyvatel do čarodějnického hávu.

Dne 10. 5. se uskutečnil další „Bazárek oblečení“. Díky Va-

šim darům si obyvatelé mohli doplnit šatník o oblečení, které 
jim chybělo, a vybavit se na letní měsíce.

Ve středu 11. 5. jsme se autobusem vydali do zatopené obce Za-

hrádka u Želivky. Naším cílem se stal především kostel sv. Víta. 
Paní průvodkyně nás seznámila s historií městečka i s důvody 
jeho zániku. Po prohlídce jsme ogrilovali špekáčky a poseděli 
ve stínu lesa. Tímto děkujeme za možnost kostel zhlédnout.

Během tohoto měsíce obyvatelé chystali na jaro truhlíky 
a záhonky. Společnými silami zasadili muškáty, připravili zá-

hony a zasadili rajčata. Teď už zbývá o rostlinky pečovat tak, 
aby nás obdařily velkou úrodou a ozdobily budovu domova.

Monika Horáková

Z domova pro seniory

V rámci tradičních svátků hudby, které se každoročně konají 
též u nás ve Světlé nad Sázavou, vystoupí v pátek 17. června od 
19 hodin v kostele sv. Václava smíšený pěvecký sbor Gaude-

amus. Pod vedením sbormistryně Petry Špačkové si připravil 
hodnotný pestrý program. Mimo jiné zazní populární Ave Ma-

ria od renesančního skladatele ze 16. století Jacoba Arcadelta, 
který působil též jako sbormistr v Sixtinské kapli ve Vatikánu. 
Sbor též zazpívá čtyři skladby z cyklu Antonína Dvořáka Šest 
moravských dvojzpěvů a na závěr světelští pěvci přednesou 
několik lidových písní. Na klávesy sbor Gaudeamus doprovo-

dí letošní maturantka Pardubické konzervatoře Šárka Baštová 
Z Havlíčkova Brodu. Pro světelský smíšený sbor není prostře-

dí chrámu sv. Václava neznámé, mnozí posluchači mají jistě 
v paměti tradiční vánoční vystoupení s Rybovou Českou mší 
vánoční.

Text a foto: Jiří Víšek

Gaudeamus zazpívá v kostele sv. václava
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kulturní zařízení kytiCe připravuje

15. července od 21.30 hod. promítání v letním kině

trabantem do posledního dechu 
Dokumentární, Road movie 
Česko, Slovensko, 2016, 96 min

Nejznámější český cestovatel 
současnosti Dan Přibáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedi-
ci. Posádky dvou žlutých trabantů, 
polského Fiatu neboli malucha, 
Čezety, Jawy a dokonce i dvou in-
validních vozíků vyrazily z austral-
ského Perthu a během půlroční 
dobrodružné výpravy projely Vý-
chodní Timor, Indonésii, Malajsii 
a Thajsko.

Vstupenky bude možné zakoupit na místě půl hodiny před za-
čátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do kinosálu. Změna programu vyhrazena. 

22. července od 21.30 hod. promítání v letním kině

Jak básníci čekají na zázrak 
Komedie 
Česko, 2016, 120 min

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po 
dvanácti letech sami sebou. Jsou 
to nerozluční kamarádi s  nevy-
čerpatelným smyslem pro humor 
i schopností sebeironie, i když už 
s  lehkým nádechem skepse. V  ně-
čem jsou však jiní. Dospívají, ale 
svým typicky básnickým stylem. 
Je jim padesát a cítí, že by měli dát 
svým životům nějaký řád a splnit si 
svoje touhy a přání. A jak je známo, 
zázrakům je třeba pomáhat! Kendy 
už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natoče-
ní celovečerního filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné auto 
Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitel-
ka Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře v  nemocnici, kde 
urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo jiný než 
Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho 
třináctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vycho-
vává sám. Tedy samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase 
a Kendyho. Na lásku a psaní básniček už Štěpán rozhodně nemá 
čas ani věk. Nebo ano?

Vstupenky bude možné zakoupit na místě půl hodiny před za-
čátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do kinosálu. Změna programu vyhrazena.

2.–31. srpna v Galerii Na Půdě

výstava strašidel 
a pohádkových expozic 
v kufrech
Kočovné muzeum strašidel z  Plz-
ně přiveze do galerie výstavu 
strašidel a pohádkových bytostí 
v  kufrech. Některá strašidla bu-
dou v životní i nadživotní velikosti 
a s interaktivními prvky.

V neděli 15. května skončila v tanečním sále Společenského 
domu tradiční Výstava výtvarníků neprofesionálů Světelska, 
která každoročně obohacuje kulturní kalendář města Světlá 
nad Sázavou. Svá díla na ní vystavovalo dvaadvacet amatér-
ských výtvarníků a během tří týdnů ji shlédlo na osm stovek 
návštěvníků. Že se výstava líbila, o tom svědčí mnoho pochval-
ných zápisů v návštěvní knize. Jen namátkou: „Velmi hezká vý-

stava, všem obdiv.“, „Obrazy jsou moc hezké, potěšily mé oko 
i srdce.“, „Je příjemné vidět, jak šikovné máme lidi.“ Nenavští-
vili ji jen milovníci umění ze Světlé a jejího okolí, v návštěvní 
knize jsou u podpisů uvedeny například Hlinsko nebo Havlíč-

kův Brod.
Text a foto: jiv

výstava výtvarníků 
neprofesionálů sklidila úspěch

Někteří z vystavujících umělců včetně koordinátora výstavy 
pana Křivského a starosty města Jana Tourka.

Hudebníci ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou pod vedením Jiřího 
Ružičky, starosta Jan Tourek a ředitelka KyTICe Jana 

Kupčíková při zahájení výstavy.
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Beletrie
Darina Hamarová: 
Životem nekráčím sama 
– Osud Danici je už deset let spjatý s bojem o život. Je jen na 

ní, jak tuto asi nejtěžší životní zkoušku zvládne. Ona se 
rozhodla postavit se jí čelem s nebývalou silou a humorem. 
Nepodléhá sebelítosti a ještě navíc dokáže pomáhat ostat-
ním kolem sebe.

Ljudmila Ulická: 
Zelený stan 
– Ve stejném roce, kdy umírá J. V. Stalin, se ve škole setká-

vají tři přátelé, jejichž osudy se propletou do jednoho dlou-

hého a složitého příběhu. Mladí hrdinové začínají chápat 
pravou podstatu sovětského režimu, v jehož spravedlnost 
a správnost na počátku věří, a postupně se z nich stávají 
společenští vyděděnci.

Eve Makisová: 
Tymiánové dopisy 
– Když Katerine zemře babička, zanechá jí po sobě záhad-

nou krabičku na koření, která obsahuje arménsky psané 
dopisy a deník. Katerine se vydává hledat své kořeny. Na 
Kypru potkává Aru, mladého Arména, jenž se jí stane prů-

vodcem nejen po babiččině minulosti, ale i po současné 
kyperské arménské komunitě. Temné obrazy z období ar-
ménské genocidy vyvažuje srdečný humor a postavy, kte-

ré vám přirostou k srdci.

Simon Mawer: 
Provazochodkyně 
– Zatímco spojenecké jednotky na jaře roku 1945 utahují 

smyčku kolem Berlína, objevuje se na scéně tohoto romá-

nu osamělá postava. Je to Marian Sutrová, se kterou její 
britští velitelé ztratili kontakt na podzim 1943, kdy v Pa-

říži padla do rukou gestapa. Nyní je jednou z mála přeži-
vších agentů Velitelství zvláštních operací. Provazochod-

kyně přináší napínavou a velmi propracovanou sondu do 
složitých motivů idealismu a odvahy těch, kteří nepřestali 
bojovat ani poté, co druhá světová válka dávno skončila. 

Dubnové knižní novinky

Gilly Macmillan: 
Spálená obloha 
– Rachel Jennerová zůstala na moment pozadu. Od té chví-

le se její osmiletý syn Ben pohřešuje. Avšak co se vlastně 
onoho osudového odpoledne na jejich procházce v lese sta-

lo? Rachel se zhroutí svět, navíc proti sobě poštve téměř 
celou veřejnost. Ani spolupráce s policií neprobíhá zrovna 
ideálně. Dny ubíhají a Rachel zjistí, že nikomu nemůže vě-

řit. Dá se však věřit jí?

Naučná literatura
Veronika Hug: 
Scoodies – Pletení kapucových šál 
– Není to šála, není to čepice, je to scoodie! Upleťte si i vy 

tento hebký trend a zachumlejte se – v knize najdete nej-
různější inspirace, ať již pro elegantní nebo pestrobarevné 
kapucové šály pro každou příležitost. 

Jiří Bílek: 
Vzestupy a pády Karla IV. 
– Český král, zakladatel pražské univerzity a mnoha vý-

znamných staveb, milovník umění, sběratel svatých ostat-
ků, autor vlastního životopisu. Ale také ješitný panovník 
přesvědčený o své vyvolenosti a jedinečnosti, který svému 
nástupci zanechával nejen jedno z nejmocnějších evrop-

ských království, ale také zemi s řadou problémů, které 
byly důsledkem jeho vlády.

Knihy pro děti a mládež
Karel Franta: 
Čertoviny 
– Vítejte mezi čerty! Půvabná kniha o různých podobách 

českého čerta. Do světa čertů a pohádkových postav vás 
zvou básničky oblíbeného rozhlasového moderátora, bás-

níka a textaře Františka Novotného a nádherné ilustrace 
akademického malíře Karla Franty. Kniha obsahuje i po-

hádkovou abecedu.

Jarmila Dědková: 
Střípek nebe 
– Anička je veselá a optimistická holka, hraje na klavír a zpí-

vá, má plno kamarádů – a přesto se liší od jiných čtrnácti-
letých děvčat. Prodělala několik operací, zemřel jí tatínek 
a ona se musí odstěhovat do města. Dokáže se vyrovnat 
i s dalšími ránami osudu? Pomůže jí pohledný Dominik, 
který se sám pere se životem?

Hynek Klimek: 
Strašidlář – mezi námi ze záhrobí 
– Vypravěčem tajuplných příběhů v záhrobním Strašidláři je 

starý havran. Není to ovšem havran jen tak obyčejný, pů-

vodně totiž býval váženým občanem a dokonce městským 
radním. Proč a jak nabyl havraní podoby, zjistíte, když 
si přečtete jeho vyprávění. Dozvíte se od něj spoustu po-

zoruhodností o záhrobí. Některé z příběhů jsou dojemné, 
jiné hrůzostrašné, ale s duchy a kostlivci se dají zažít i his-

torky docela veselé a zábavné. 

Eva Kodýmová
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Co váS ZAJíMá

21. června proběhne ve Světlé 
n. S. již patnáctý ročník tradič-

ního Svátku hudby! Jeho hlavní 
myšlenkou je podnítit nejen pro-

fesionální, ale i amatérské hu-

debníky a milovníky hudby, aby 
se setkali ve veřejném prostoru 
a proměnili na jeden den ulice 

ve spontánní živou hudební slavnost. Všichni účinkující vystu-

pují 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 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 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, plánujeme ale také mož-

nost vystoupení v baru Na Terase.
Tato kulturní akce musí být pořadatelem nahlášena na přísluš-

ných 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 stránkách a na plakátech, 
případně vám poradili, jak se nejlépe k oslavám připojit.

Adéla Hrochová

Svátek hudby Svátek hudby se zrodil ve Francii a do Evropy (a potažmo celé-
ho světa) se rozšířil v roce 1982. Koná se každoročně 21. červ-
na. Hlavním cílem této tradiční celoevropské akce je oživit 
veřejný prostor v centru města a tímto umožnit hudebníkům 
všech žánrů, věku, profesionálního statusu či hudebního vzdě-
lání si zahrát na veřejnosti. Svátek hudby by měl přispět k tren-
du proměny veřejných prostranství na místa, kde je příjemné 
nejen spočinout, ale zároveň se aktivně zapojit do umělec-
kých projektů.

Svátek hudby je založen na následujících principech:
• Koná se každoročně první letní den 21. června, v den slu-

novratu.
• Je oslavou živé hudby, která má zdůraznit rozsah a rozma-

nitost hudebních zvyklostí ve všech hudebních žánrech.
• Je výzvou ke spontánní a bezplatné účasti, která se obra-

cí jak na amatéry, tak na profesionály.
• Všechny koncerty jsou pro posluchače zdarma. Organi-

zátoři se zavazují, 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, zdrojem vzájem-

ného obohacení a poznání.
• Svátek hudby je také pokud možno akcí pod širým nebem, 

která se koná v ulicích, na náměstích, v parcích… Je to pří-
ležitost poskytnout nebo mimořádně otevřít veřejnosti 
místa, která nejsou tradičně místem konání koncertů: 
muzea, nemocnice, veřejné budovy…

(Zdroj: internet)

upozornění

Vážení spoluobčané,

vzhledem k  opakovaným a  neustále se šířícím dohadům 
o ukončení činnosti ordinace MUDr. Alena Šimková, prak-
tický lékař pro děti a dorost, vás mohu jako provozovatel 
tohoto zařízení ujistit, že se nezakládají na pravdě, jsou 
nepodložené a matoucí.

Provoz této ordinace pokračuje i nadále ve stejném reži-
mu jako doposud, včetně stávajícího personálního obsa-
zení.

Součástí poskytovaných služeb je samozřejmě i registrace 
nových pacientů.

I po mnoha letech mě stále těší, že svým pacientům mohu 
poskytovat služby této ordinace.

MUDr. Alena Šimková

V sobotu 11. června 2016 se na Michalově statku v Pohledi 
koná akce Tradiční řemesla na Světelsku. Na pořádání se podílí 
pracovníci a žáci Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad 
Sázavou. V programu začínajícím v 9.00 ráno se návštěvníci 
budou moci seznámit s následujícími řemeslnými aktivitami:

• žáci oboru umělecký truhlář a řezbář předvedou práci 
s dýhou a řezbu reliéfu

• žáci oboru umělecký kovář a zámečník budou prezentovat 
výrobou hřebíků a umělecké kovářství

• kameníci představí výrobu krbové římsy a reliéfu
• keramici ukáží točení na hrnčířském kruhu a následný vý-

pal keramiky
Akce trvá až do 15.00 odpoledne a návštěvníkům Michalova 

statku jistě nabídne mnoho zajímavých pohledů nejen na histo-

rickou památku, ale také na um a fortel rukou mladých řemesl-
níků. Další informace lze najít na stránkách Michalova statku: 
http://www.michaluvstatek.cz/clanky/kalendar-akci.html.

Ing. Michal Hošek

Řemesla na Michalově statku
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Ve středu 11. května se v naší republice opět konala již 
20. jubilejní celonárodní sbírka Ligy proti rakovině pod ná-

zvem Český den proti rakovině. Za uplynulá léta se žlutý kvítek 
měsíčku lékařského stal neodmyslitelným symbolem programu 
boje proti zhoubným nemocem.

Kytičku se stužkou růžové barvy a letáček informující o pre-

venci rakoviny prsu u žen i u mužů bylo možné zakoupit i ve Svět-
lé nad Sázavou. Počasí se vydařilo, bylo příjemně slunečno a díky 
tomu náměstí i přilehlé ulice v našem městě žlutě rozkvetly.

Světelákům jsme letos nabídli 1 650 kytiček, z tohoto množ-

ství se nám podařilo prodat 1 404 kytiček, takže místní po-

bočka České pošty mohla na konto LPR Praha připsat částku 
36 376 Kč. Přestože jsme neprodali všechny kytičky a vybrali 
jsme o 3 000 Kč méně než loni, průměrná cena kytičky činí 
25,92 Kč, což je druhá nejvyšší hodnota od roku 2007. Částka 
vypovídá o neutuchající snaze lidí pomoci a nebýt lhostejnými 
k onemocnění, které se týká mnoha našich spoluobčanů. Heslo 
Tiká v každé rodině stále platí.

Pro zajímavost uvedu některé hodnoty z předchozích sbírek. 
Od roku 1997 bylo z květnových sbírek pořádaných LPR rozdě-

leno téměř 250 mil. Kč:
• 40 % na nádorovou prevenci
• 35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
• 25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onko-

logických pracovišť, na podporu hospicům
Například na přístrojové vybavení onkologických pracovišť 

šlo 28,4 mil. Kč, na rekondiční pobyty pro onkologické pacien-

ty 14,8 mil. Kč, na přímou prevenci bylo vydáno 26,9 Kč.
Bližší informace o využití sbírky lze získat na adrese www.

denprotirakovine.cz, kde bude též uveřejněn konečný výsledek.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777 
můžete do 30. 11. 2016, 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).

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpoře onkologického pro-

gramu a o dalších aktivitách tohoto občanského sdružení mů-

žete vyhledat na Internetové adrese: www.lpr.cz.
Zbývá ještě podotknout, že tato akce, kterou i letos vzalo pod 

svá křídla kulturní zařízení KyTICe, by nemohla proběhnout 
bez nezištné pomoci a ochoty studentek místní Akademie a čle-

nek Českého svazu žen. Jim všem bychom chtěli ze srdce podě-

kovat. Ale největší dík patří samozřejmě vám, kdo jste vhodili 
do kapsičky vaku svůj obnos zcela v duchu známého motta: 
Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Eva Kodýmová (foto: KyTICe)

tradiční sbírka ligy proti rakovině

Květnové rybářské závody na dvou rybnících v zámeckém 
parku, to je již tradiční akce MO Českého rybářského svazu 
Světlá nad Sázavou. Ty letošní se konaly za krásného slunného 
počasí v sobotu 7. května. Co do počtu soutěžících rybářů pat-
řily k těm lepším, své nádobíčko rozbalilo na březích obou ryb-

níků sedmasedmdesát vyznavačů Petrova cechu, z nichž bylo 
pět žen. Loňských se zúčastnilo o třináct rybářů méně, ale po-

řadatelé pamatují i stovku účastníků. Jak bývá při závodech ve 

Světlé zvykem, lovilo se na jeden prut, ušlechtilé ryby se stano-

venou lovnou mírou se hodnotily 1 cm za 1 bod a ostatní ryby 
se počítaly 5 bodů za každý kus. Po dvou poločasech se všem 
soutěžícím sečetly jejich úlovky a počítač vynesl celkové pořa-

dí. Nejúspěšnějším byl Ladislav Polovic ze Žďáru nad Sázavou, 
který za své úlovky nasbíral 1250 bodů, na druhém místě skon-

čil v loňském roce bronzový Jiří Vágenknecht z Pardubic, ten 
měl 748 bodů, a na třetím místě byl domácí Petr Kuczawský 
se sedmi sty patnácti body. 
V tradiční soutěži o největší 
úlovek byl nejlepší Jaroslav 
Horáček z Havlíčkova Bro-

du, který ulovil kapra 60 cm 
dlouhého. Šest soutěžících 
rybářů mělo smůlu, nepoda-

řilo se jim ulovit ani mřenku. 
Z pětice chytajících žen do-

padla nejlépe Kristýna Kuke-

ňová ze Světlé nad Sázavou, 
když za své úlovky získala 
119 bodů a v celkovém pořadí 
byla 43. Jak je štěstí vrtkavé, 
poznal například jeden z tra-

dičních účastníků závodů svě-

telský Jan Fibikar, který zažil 

Populární světelské rybářské závody

Soutěžící rybáři Nejlepší z pětice žen světelská 
Kristýna Kukeňová
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▶

Letošní 1. máj byl ve znamení dobré hudby, dobré nálady 
a příjemného počasí.

Shromáždění účastníci vyslechli hlavní projev, který před-

nesl Jan Klán, poslanec Parlamentu ČR za KSČM. Poukázal 
v něm na současné zneklidňující jevy v mezinárodní situa-

ci, jako je např. soustřeďování vojsk NATO na plánované zá-

kladny v Polsku a Pobaltí, anebo označování Ruska za nespo-

lehlivý agresivní stát. Připomněl příčiny války v Syrii a také 
znovu ožívající fašismus, zvláště v pobaltských republikách 
a na Ukrajině. Z domácích poměrů věnoval pozornost hlavně 
sociální problematice a také uhýbání některých parlamentních 
stran od jejich původních předvolebních slibů, jako např. ČSSD 
v otázce revize tzv. církevních restitucí.

Lenka Bochníčková z Kutné Hory, kandidující letos za náš 
volební obvod do senátu, zaujala přítomné velmi otevřeným 
a srozumitelným vyjádřením svých priorit, jimiž chce prospět 
svému obvodu. Ten zahrnuje i obzvlášť krásnou část našeho 
Posázaví. Hovořila bez poznámek „spatra“ a není pochyb o tom, 
že na Světelsku získá podporu mnoha voličů.

Za mladé členy zdejší KSČM vystoupil volební kandidát do 
krajského zastupitelstva Roman Reichel. Připomněl mnohaletou 

oslavili jsme Svátek práce

dva rozdílné poločasy. V tom prvním se mu docela dařilo, roz-

hodčí mu zapsal do záznamníku 158 bodů, ulovil i kapra 52 cm. 
Ale po změně stanoviště v druhém poločase neměl ani jeden zá-

běr. Skončil tak na 34. místě. A jaké bylo pořadí na prvních de-

seti místech? 1. Ladislav Polovic (Žďár n. S.) 1250 bodů. 2. Jiří 
Vágenknecht (Pardubice) 748, 3. Petr Kuczawský (Světlá n. S.) 
715, 4. Jakub Šimánek (Chlum) 588, 5. Miloš Flanderka (Kolín) 
424, 6. Pavel Tvrdý (Světlá n. S.) 413, 7. Lambert Doležal (Žďár 
n. S.) 406, 8. Petr Musílek (Chotěboř) 397, 9. Jan Podhradský 
(Řečany n. L.) 380, 10. Jaroslav Horáček (Havlíčkův Brod) 378.

Odpoledne po závodech dospělých patří každoročně oba zá-

mecké rybníky dětem. Letos jich soutěžilo jedenapadesát, ale 
sedmnáct z nich běhém závodu nepoznalo tu neopakovatelnou 
radost z úlovku. Největší rybu, kterou byl kapr 57 cm dlouhý, 
chytil Matěj Kolář ze Světlé nad Sázavou. Pořadí pěti nejúspěš-

nějších z odpoledních závodů mládeže. 1. Adam Vágenknecht 
(Pardubice) 434 bodů, 2. Nikola Tvrdá (Světlá n. S.) 295, 3. Lu-

káš Beránek (Světlá n. S.) 245, 4. Oliver Zachariáš (Havlíčkův 
Brod) 185, 5. Matouš Kuczawský (Světlá n. S.) 184.

Text a foto: jiv

Medailisté letošních závodů (zleva): stříbrný J. Vágenknecht, 
vítěz L. Polovic a bronzový Petr Kuczawský ze Světlé n. S.

 Zleva: Nikola Tvrdá, Aneta Tvrdá, Kristýna Kukeňová, 
Kristýna Kubínová, Jakub Šmíd, Jan Kubín, Tomáš Kukeně

V sobotu 14. května 2016 se uskutečnily celopražské přebo-

ry mládeže v plavané. Závody se konaly na Kyjském rybníku 
v Praze. Plavaná je způsob lovu, kdy je nástraha, v tomto přípa-

dě nejčastěji kostní červi, udržována ve vodním sloupci pomocí 
splávku (plovátka vyrobeného nejčastěji z balzy nebo umělé 
hmoty). Neleží tedy na dně. Lov je prováděn pomocí delších 
prutů, většinou bez oček a navijáků – tzv. bičů.

Nechybělo zde ani zastoupení ČRS, z. s, MO Světlá nad Sá-

zavou. Naše mládež obsadila krásné 4. místo z 11 přihlášených 
družstev. Před naší MO se dostaly pouze týmy: 1. místo Ča-

kovice A, 2. místo Smíchov, 3. místo Čakovice B. Úspěchy se 
hrnuly i v jednotlivcích. Kategorie do deseti let U10: 14. místo 
Jan Kubín, 16. místo Jakub Šmíd. U14: 1. místo Nikola Tvrdá, 
7. místo Kristýna Kubínová a 12. místo Tomáš Kukeně. U18: 
6. místo Aneta Tvrdá, 8. místo Kristýna Kukeňová. Během 2 
dvouhodinových kol se nachytalo více než 180 kg ryb. Naše 
družstvo jich z vody vytáhlo téměř 19 kilogramů. Veliké díky 
si zaslouží také realizační tým ve složení: Tomáš Kukeně, Mar-
tin Kubín, Jiří Tvrdý a Josef Šmíd.

Kukeňová Kristýna
Foto: Tvrdý Jiří

Závody mládeže v plavané – kyjský rybník

29



▶ tradici světelských 1. májů. Byla přerušena jen léty fašistické 
okupace a potom řadou let po převratu v r. 1989. K oslavám se 
vrátila ZO KSČM v r. 2010. Apeloval na účast ve volbách a na 
příkladech ukázal, že je opět třeba změnit prvomájová i jiná 
shromáždění v demonstrace za mír a sociální spravedlnost.

Díky všem přítomným za účast a pozornost k obsahu projevů. 
Jen právě účast mohla být větší. Dělníci, zaměstnanci, všichni 

ostatní lidé práce, zapomněli jste, že 1. máj je váš svátek? Vaši 
dědové a otcové ho přicházeli oslavit pěšky i z okolních vesnic. 
Někdy i v průvodu, např. z Dolního Města, Nové Vsi, Mrzko-

vic nebo z Josefodolu. Následujte jejich příklad a na shledanou 
o Svátku práce příští rok.

ZO KSČM Světlá n. S.

SPort

Dne 24. 4. 2016 světelské florbalové ženy odehrály svůj po-

slední turnaj sezóny v daleké Kaplici, kde své síly poměřily 
s děvčaty z Dačic a z Českých Budějovic. Světelské ženy až do 
poslední chvíle bojovaly o celkové třetí místo v tabulce. Věděly, 
že výhrou nad Dačicemi, se kterými měly shodný počet bodů, 
se rozhodne. Bohužel přišla smolná prohra 1:2. Dačické dívky 
celý zápas podržela gólmanka, která vychytala jasné gólové 
šance, tudíž rozhodly dvě zásadní chyby světelských. Vylouče-

ní hráčky za hru v šesti a špatné pokrytí hráčky.
I tak ale můžeme být pyšné na celkové čtvrté místo v tabul-

ce. Hrdé můžeme být i na našich pět hráček, které se umístily 
v žebříčku top 20 v kanadském bodování, přestože některé ne-

odehrály všech 20 zápasů, a na naši gólmanku, která odchytala 
jako jediná všech 20 zápasů. Barbora Sadílková zaujímá krásné 
4. místo v žebříčku gólmanek a může se pochlubit i nejvyšším 
počtem asistencí z gólmanů.

Pořadí Jméno
Počet 
branek

Počet 
asistencí

Celkové 
body

10. Ivana Kohoutová 14 11 25

12. Renata Kohoutová 14 10 24

14. Andrea Doležalová 10 12 22

18. Barbora Zahradníčková 11 8 19

19. Nikola Provazníková 10 6 16

„Do další sezóny máme jasný cíl – být do třetího místa. Jeli-
kož nám přijdou nové posily z juniorky a nynější tým se nezmění, 
tak je to pro nás zase reálná vize. Teď nás čeká letní přípra-

va na zimním stadionu a soustředění, kde uděláme maximum,“ 

řekla vedoucí týmu Renata Kohoutová.
Tímto bychom také rády poděkovaly všem sponzorům: AC 

TECHNOLOGIES, Ski sport Tichý a Zednické práce Jiří Tichý. 
Naše poděkování patří i ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na 
trénování a pomoci při pořádání domácích turnajů.

Florbalový oddíl žen (foto: Eva Tichá)

Byl to boj až do konce!

Zleva dole: Chládová Zuzana, Tichá Eva, Čiháková Lucie, 
Dřínovská Šárka, Kohoutová Ivana, Provazníková Nikola, 

Stránská Dagmar, Tichá Aneta, Doležalová Andrea,  
Prášková Martina, Kohoutová Renata, Zahradníčková 

Barbora, Nováková Barbora, Sadílková BarboraSvětelský Wimbledon 
již pošestatřicáté

Tradiční turnaj neregistrovaných tenistů Světelský Wim-

bledon bude mít 2. a  3.  července  2016 svoji již šestatři-
cátou kapitolu a  řadí se tak mezi nejstarší turnaje rekre-
ačních tenistů u nás. Bývaly doby, kdy startovalo šedesát 
i sedmdesát neregistrovaných tenistů. Na takovou účast 
v posledních letech pořadatelé z TK Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou zatím jen vzpomínají a  srdečně zvou všech-
ny vyznavače rekreačního tenisu. Pro ty, kteří hráli někdy 
tenis závodně, platí podmínka, že jejich registrace u Čes-
kého tenisového svazu skončila minimálně v  roce 2010. 
Prezentace účastníků turnaje bude v sobotu 2. července 
nejpozději do 8:30 hod. V  programu turnaje je dvouhra 
i čtyřhra a pro hráče, kteří neuspějí v 1. kole dvouhry, je 
tradičně připravena soutěž útěchy.  jiv
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V neděli 8. května se v hale Sportovního centra Pěšinky 
uskutečnila veliká sportovní akce Festival barevného minivo-

lejbalu Kraje Vysočina. Na celé hrací ploše, na které je přes 
léto položen umělý povrch, bylo vyznačeno 10 hřišť pro mi-
nivolejbal a turnaje se zúčastnilo 153 dětí z třinácti volejbalo-

vých oddílů z celého Kraje Vysočina. Minivolejbalový festival 
se konal pod záštitou města Světlá nad Sázavou a Krajského 
volejbalového svazu Vysočina, který ve Světlé zastupoval sám 
jeho předseda MUDr. Petr Juda. A co to barevný minivolejbal 
je? Je to stále ještě nový projekt Českého volejbalového svazu, 
který má přilákat ke hře pod vysokou sítí další zájemce a pomo-

ci jim, aby postupně získávali herní formou základní volejba-

lové dovednosti. Podle věkových kategorií, které jsou barevně 
rozlišeny, se hraje na menších hřištích s odlehčeným míčem 
přes nižší síť a povolena jsou smíšená družstva. V nejmladší 
kategorii, označené žlutou barvou, hrají děti ve věku 6 až 8 let 
a snaží se přehazováním umístit míč do pole soupeře. V dalších 
kategoriích se stoupajícím věkem přichází náročnější volejba-

lové prvky, hra pouze prsty, odehrání míče „bagrem“ a pod. Ty 
kategorie mají barvu oranžovou, červenou, zelenou a poslední 
je modrá, pro děti od 10 do 12 let. Její pravidla se již blíží ofici-
álním pravidlům volejbalu, kdy je možno například i smečovat. 
Během celého turnaje bylo odehráno 203 utkání, po kterých 
přišlo na řadu slavnostní vyhlášení vítězů. Ve všech katego-

riích obdržela družstva na prvních třech místech medaile a ta 
další potom diplomy v barvě své kategorie. Místostarosta Svět-

lé nad Sázavou Josef Hnik předával dvakrát medaile i začína-

jícím volejbalistům pořádajícího volejbalového oddílu TJ Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou. V oranžové kategorii skončily 
na 2. místě Kristýna Hrochová a Zuzana Papežová, v nejvyšší 
kategorii modré získalo zlaté medaile družstvo ve složení Kris-

týna Pecová, Alena Benešová a Veronika Dejmalová. Světelský 
volejbal na této znamenité sportovní akci ještě reperezentovaly 
svěřenkyně trenérek Jaroslavy Holoubkové, Ireny Kořínkové 
a Jany Hrochové: Klára Holoubková, Gabriela Phamová, An-

drea Rezková, Michaela Danihelová, Tereza Dibelková, Alice 
Vavrochová, Vendula Fišerová, Nela Matějková a Nikola Tvrdá.

Text a foto: Jiří Víšek

v Pěšinkách vystřídali hokejisty volejbalisté

Úspěšní hokejisté HC Světlá nad Sázavou, finalisté Krajské ligy 
mužů Pardubického kraje 2015/2016, již myslí na další hokejovou 
sezonu. Letní přípravu si zpestřují též fotbalem. Potvrdila to je-

jich účast na XII. ročníku turnaje v malé kopané O pohár starosty 
města Světlá nad Sázavou. Ze šesti startujících týmů skončili na 
druhém místě za vítězem posledních dvou ročníků fotbalisty Ku-

nemile. Světelští hokejisté v turnaji porazili Příseku a tým Futaby 
shodně 2:1, pořádající FK Premium 4:2, remizovali bez branek 
0:0 s družstvem S.U.D. Světlá n. S. a podlehli vítězům z Kunemile. 
Na snímku Barbory Zahradníčkové stříbrný tým turnaje HC Svět-
lá nad Sázavou. Stojící zleva: Jaroslav Doležal, Jiří Zvolánek, Pavel 
Blažek, Jan Kubát a vedoucí družstva Miroslav Kořínek. Klečící 
Jakub Doležal, Jakub Kořínek a Radim Křišťan. Text: jiv

hokejisté již myslí na zimní sezonu

Světelské vítězky modré kategorie (zleva) Kristýna Pecová, 
Alena Benešová a Veronika Dejmalová

Hrálo se na deseti hřištích, a tak bylo na ploše pořádně živo

Se stříbrnými medailemi Zuzana Papežová  
a Kristýna Hrochová
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▶

Nevšední zážitek měly děti ZŠ Komenského poslední květno-

vý den. Před jejich školou totiž filmaři točili jednu scénu nové 
filmové komedie Bezva ženská na krku v režii Tomáše Hoffma-

na, který je navíc producentem tohoto filmu. Tomáš Hoffman byl 
již dříve producentem mnoha úspěšných filmů, například Ženy 
v pokušení, Účastníci zájezdu nebo Kawasakiho růže. V natá-

čené scéně účinkovaly děti zmíněné školy, hlavní postavou ob-

razu byl populární herec Miroslav Táborský. Malí herci okusili 
na vlastní kůži i tu odvrácenou stránku popularity filmových 
herců, když natáčenou scénu museli několikrát opakovat nejprve 
zkušebně a potom naostro. Asistent režie Pavel Svatoň nejprve 
uklidnil všechny přihlížející a potom zvolal: „Klapka, akce!“ 

a kameraman začal točit. I s kamerou se scéna několikrát opa-

kovala, než byl režisér Hoffman s výsledkem spokojen. Po téměř 
třech hodinách bylo hotovo, filmaři balili své nádobíčko a herec 
Miroslav Táborský poděkoval dětem za spolupráci a ochotně se 
s nimi nechal vyfotografovat. Text a foto: Jiří Víšek

Malí herci ze Základní školy komenského

Filmová kamera na schodech školy, vpravo režisér 
a producent Tomáš Hoffman

Došlo po uzávěrce

V sobotu 7. května se hrál na zrekonstruovaném umělém 
trávníku multifunkčního sportoviště v Komenského ulici již 
XII. ročník populárního turnaje v malé kopané O pohár sta-

rosty města Světlá nad Sázavou. Po dlouhých letech došlo ke 
změně v herní podobě turnaje. Vzhledem k tomu, že se do le-

tošního ročníku přihlásilo pouze šest týmu, rozhodli pořadatelé 
z futsalového klubu FK Premium, že se nebude hrát na úvod 
ve skupinách, ale turnajovým způsobem každý s každým. Po 
odehrání všech patnácti zápasů turnaje byli nejlepší fotbalis-

té z Kunemile, kteří vyhráli všech pět svých zápasů a obhájili 
tak své loňské prvenství. Při závěrečném vyhlášení vítězů jim 
putovní křišťálový pohár předal světelský místostarosta Josef 
Hnik. Konečné pořadí turnaje: 1. Kunemil, 2. HC Světlá nad 
Sázavou, 3. FUTABA, 4. S.U.D. Světlá n. S., 5. Příseka, 6. FK 
Premium Světlá n. S. Na snímku Barbory Zahradníčkové ví-
tězný tým fotbalistů Kunemile. Stojící zleva: Jan Proněk, Jakub 
Piskač, Marek Korel. Dolní řada: Martin Proněk, kapitán Pavel 
Hroch a Milan Vlček.

Text: jiv
Foto: jiv a Barbora Zahradníčková

hrál se již Xii. ročník turnaje o pohár starosty
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▶

Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 658. Redakční 
rada: Josef Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jiří Víšek. Redakce: Adéla Hrochová, Marie Koudelová, korektury Josef 
Böhm, Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. Otištěné 
příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách  
www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks. 
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz  -jkd-

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

Miroslav Táborský v natáčené scéně s dětmi ze ZŠ Komenského
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