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Milé dámy, pánové, Světeláci,
v současné době naše město řeší jed-

nu velmi důležitou a komplikovanou 
záležitost ohledně světelského zámku, 
a proto Vás chci informovat o skuteč-
ném stavu věcí v průběhu času.

Ke konci loňského roku opustila 
Česká zemědělská akademie, střední 
škola v Humpolci prostory světelského 
zámku a zámek byl oficiálně převeden 
Krajem Vysočina na Akademii - VOŠ, 
Gymnázium a SOŠUP ve Světlé nad 
Sázavou. Skutečností ale je, že zde 
v současnosti není nikdo a víme, že ne-
movitosti, když nejsou obydlené a uží-
vané, velmi rychle chátrají. Proto jsme 
již v loňském roce jednali s panem 
hejtmanem a jeho náměstky o způso-
bech řešení, neboť známe některé kraj-
ské nemovitosti, které jsou prázdné již 
několik roků a jejich technický stav se 
neustále zhoršuje. Podobného osudu 
jsme se obávali i u našeho světelského 
zámku.

Protože pouze náklady na provoz 
zámku jsou hodně přes 1 milion korun 
a do zlepšení jeho stavu je nutné inves-
tovat desítky milionů po dobu mnoha 
let, jsem přesvědčen o tom, že pro měst-
ský rozpočet je to příliš mnoho a město 
není schopné provoz a opravy ufinan-
covat, nebo za cenu zpomalení investic, 
oprav a služeb do majetku města. Toto 
byl důvod, proč jsme sami začali hle-
dat případného investora, který by byl 
ochotný zámek koupit a hlavně nám 
zachovat v provozu muzeum, Rytířský 
sál, případně vybudovat hotel, restau-
raci apod. 

Zásadní změna přišla 23. května, kdy 
nám bylo zástupci Kraje Vysočina ře-
čeno, že by byli ochotni prodat zámek 
městu a koupit si objekt čp. 545 (3. by-
tovka u bývalé sklářské školy) za úče-
lem využití  pro rozšíření výukových 
a ubytovacích prostor Akademie - VOŠ, 

Gymnázia a SOŠUP. Za zámek chtě-
jí cenu úřední ve výši 21 560 000 
Kč, od nás koupí objekt čp. 545 též 
za cenu úřední ve výši 9 060 000 Kč. 
Na každou z těchto nemovitostí bude 
uzavřena samostatná kupní smlouva. 
V těchto smlouvách bude uveden vzá-
jemný zápočet kupních cen a doplatek 
ve výši 12 500 000 Kč bude městem 
Světlá nad Sázavou uhrazen Kraji Vy-
sočina nejpozději do data 31. 12. 2012. 
Dle příslibu zástupců Kraje Vysočina 
bude získaná částka ve výši rozdílu 
kupních cen (12,5 mil. Kč) použita na 
rekonstrukci objektu ubytovacího za-
řízení čp. 545, ulice Sázavská. S tímto 
záměrem jsme seznámili zastupitel-
stvo města na jeho zasedání v mimo-
řádném termínu dne 28. 5. 2012.  Kraj 
Vysočina následně řekl, že tuto směnu 
bude projednávat ve svém červnovém 
zasedání zastupitelstva s ohledem na 
blížící se volby do krajských zastupi-
telstev. Vážím si tohoto rozhodnutí, ne-
boť jinak by se záležitost protahovala 
a nemovitosti by chátraly.   

Pokud bychom na toto nepřistoupili, 
tak bychom se vystavili nebezpečí, že 
by nám ve městě chátraly dvě budovy – 
objekt čp. 545 a objekt zámku. Kraj by 
Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠUP 
opravil jídelnu bývalé zemědělské ško-
ly a zámek by prodal bez jakýchkoliv 
omezení (nezůstalo by zde muzeum, 
možnost využívání Rytířského sálu 
atd.), což si myslím, že by bylo sice 
jednodušší, ale krajně nevýhodné pro 
město. 

Já sám jsem přesvědčený, že nej-
výhodnější pro město je akceptování 
nabídky Kraje Vysočina. Město může 
následně prodat zámek s podmínkami, 
které by Kraj Vysočina při prodeji ne-
požadoval (využívání Rytířského sálu 
jako obřadní síně a koncertního sálu, 
muzeum, galerie, restaurace, hotel) 

a nový vlastník zde musí investovat 
do rekonstrukce. Výhodou by byla po-
dle mého názoru skutečnost, že by do 
města mohlo přitéci přes 50 mil. Kč – 
sice ne do majetku města, ale do budov, 
které jsou ve městě. To je i důvod, proč 
se město do této záležitosti zapojuje 
a hasí, co ho nebolí.

Zastupitelstvo města Světlá nad Sá-
zavou na svém zasedání dne 13. 6. 2012 
toto vše vzalo v potaz a schválilo od-
kup nemovitého majetku – objektu ob-
čanské vybavenosti čp. 1 (světelský zá-
mek) včetně pozemků (pouze nádvoří, 
o park se nejedná, ten je města) a záměr 
prodeje objektu ubytovacího zařízení 
čp. 545 včetně pozemků. 

Dále je potřeba říci, že Kraj Vysoči-
na se k městu zachoval velmi korektně, 
kdy po několika jednáních souhlasil se 
zrušením sankcí ve smlouvě o prodeji 
zámku. 

V současné době je jeden zájemce 
o koupi zámku, který je ochotný spl-
nit naše podmínky. Tato situace je 
administrativně velmi komplikovaná 
a v průběhu času se neustále mění. 
Přesto jsem přesvědčen, že by tímto 
město mohlo opravdu hodně získat, 
a to opravený, široké veřejnosti slou-
žící zámek a zároveň opravenou 3. by-
tovku, kde se do budoucna uvažuje se 
zřízením ubytování ve dvou patrech 
(přes prázdniny i jako turistická uby-
tovna).  

Nicméně současný stav je takový, že 
Kraj Vysočina vyhlásil záměr prodeje 
zámku a město Světlá n. S. se přihlási-
lo. Zároveň město Světlá n. S. vyhlásilo 
záměr prodeje 3. bytovky.  

Postupně Vás budeme informovat 
o tom, jak se situace dále vyvíjí. 

Závěrem mi dovolte, abych nám 
všem popřál krásné odpočinutí o let-
ních prázdninách. 

Jan Tourek, starosta města

Slovo starosty

Schůze rady 21. května

Rada města:
1.   Schválila Nařízení č. 1/2012, kte-

rým se vyhlašuje záměr zadat 
zpracování lesních hospodářských 
osnov v kat. územích správního ob-

vodu obce s rozšířenou působností 
Světlá n. S.  

2.   Schválila podání žádosti o dota-
ci z grantového programu Rozvoj 
vesnice 2012 na rozšíření veřejného 

osvětlení v Závidkovicích a Dolní 
Březince.

3.   Schválila provedení oplocení hřiště 
v místní části Mrzkovice.

4.   Schválila uzavření smlouvy o uží-
vání veřejného prostranství za úče-
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▶

Návrh ceníku za pobyt, stravu a služby v domově pro seniory 
Sociálního centra města Světlá nad Sázavou od 1. 7.  2012

Ceník byl stanoven na základě č.108/2006 S., a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

 
Členění pokojů 1 lůžkový s balk. 1 lůžkový bez balk. 2 lůžkový s balk. 2 lůžkový bez balk.

dříve
od 1. 7. 
2012

dříve
od 1. 7. 
2012

dříve
od 1. 7. 
2012

dříve
od 1. 7. 
2012

Strava/den 55 150 55 150 55 150 55 150
Bydlení/den 93 164 90 161 79 149 76 146

DEN 214 314 0 311 0 299 0 296
MĚSÍC - orientačně 
na 30 dnů

6420 9420 0 9330 0 8970 0 8880

lem vybudování předzahrádky pro 
venkovní posezení v termínu od 
1. 6. do 30. 9. před restauraci Dub-
lin Bar ve Světlé n. S.  

5.   Schválila znění výzvy k podání ce-
nové nabídky na akci Rekonstruk-
ce a zastřešení terasy, Sázavská 598, 
Světlá nad Sázavou, I. etapa.

6.   Souhlasila s podáním žádosti o ma-
jetkoprávní vypořádání části po-
zemku parc.č. 297/1 v k.ú. Kochá-
nov u Lipničky dotčenému stavbou 
cyklostezky Světlá n. S. – Smrčná. 

7.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 250 Kč Stadion klu-
bu S-11, místní organizace, 582 91 
Světlá n. S. za účelem organizace 
6. ročníku jízdy historických mo-
pedů zn. Stadion pod názvem Jízda 
Vysočinou dne 9. 6. 2012.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 28. května

Zastupitelstvo města:
1.   Uložilo odboru MIRR a odboru do-

pravy prověřit námět p. Hlaváčka 
ohledně parkovacích míst pro invali-
dy u nádraží ČD ve Světlé n. S.  

2.   Schválilo převod pozemku parc. 
č. 1093/36 o výměře 121 m2 
v k. ú. Světlá n. S. a pozemku parc. 
č. 1093/35 o výměře 7 m2 v k. ú. Svět-
lá n. S. z majetku Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, do majetku města Světlá 
n. S. (majetkové vypořádání v rám-
ci akce Rekonstrukce mostu v km 
46,640 trati Kácov – Světlá n. S.).

3.   Schválilo záměr darování stavby 
okružní křižovatky na silnici II/150 

realizované v rámci stavby Průmy-
slová zóna Světlá n. S. a záměr da-
rování částí pozemků dotčených 
výše uvedenou stavbou z vlastnic-
tví města Světlá n. S. do vlastnic-
tví Kraje Vysočina jako budoucímu 
vlastníku stavby okružní křižovat-
ky na silnici II/150.

4.   Delegovalo p. Lukáše Kalenského zá-
stupcem města Světlá n. S. na výroč-
ní členskou schůzi LDO Ledeč se síd-
lem v Hněvkovicích.

5.   Delegovalo paní Lenku Arnotovou 
zástupcem města Světlá n. S. na 
valnou hromadu společnosti Vodo-
vody a kanalizace, a. s., Havlíčkův 
Brod.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 11. června

Rada města:
1.   Nesouhlasila s poskytnutím finanč-

ního příspěvku na činnost Okresní-
ho sdružení sportů Havlíčkův Brod.

2.   Souhlasila s nákupem dvoububno-
vé sušičky na prádlo do domova pro 
seniory. 

3.   Schválila změnu ceníku za pobyt, 
stravu a služby v domově pro seni-
ory SC města Světlá n. S. s účinnos-
tí od 1. 7. 2012 – viz příloha.

4.   Vzala na vědomí vyhodnocení a zá-
věrečná doporučení z dotazníkové-
ho šetření „Jak vidím svoje město 
v budoucnosti“, konaného Komisí 
pro MA 21 v rámci komunitního 
plánování.

5.   Schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace na realizaci akce 

„Revitalizace sportovišť ve Světlé 
n. S.“ (doplnění oplocení dětské-
ho hřiště Dolní ul. a úprava hřiště 
v Závidkovicích).

6.   Uložila řediteli TBS Světlá nad Sá-
zavou p.o. zveřejnit záměr prodeje 
nepotřebných zvonových kontejne-
rů.

7.   Schválila uzavření smlouvy 
o dílo na akci Dodávka a instalace 
ozvučovacího systému pro fotbalo-
vý stadion – Světlá n. S. s firmou 
MusicData, s. r. o., Brno.

8.   Schválila zápisy do kronik obcí 
Dolní a Horní Dlužiny, Dolní a Hor-

ní Březinka a města Světlá n. S. za 
rok 2011.

9.   Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 000 Kč dětskému 

oddělení nemocnice v Havlíčkově 
Brodě.

Jan Tourek, starosta města

Vratky uživateli za pobyt 
mimo domov: 

1)   NEMOCNICE, LDN, ODN, PL 
  denní vratka za stravu - snídaně + 

přesnídávka 21 Kč, oběd + svačina 
36 Kč,  posílená večeře 22 Kč. 

  Celodenní vratka 77 Kč za stravu.

2)  DOVOLENÁ
  denní vratka za stravu - snídaně  + 

přesnídávka 21 Kč, oběd + svačina 
36 Kč, posílená  večeře 22 Kč. 

  vratka za příspěvek na péči - podí-
lem na skutečný počet celých dní 
v měsíci.

  Celodenní vratka 79 Kč za stravu. 

Minimální měsíční kapesné je podle 
zákona 108/2006 Sb. 15 % ze starobní-
ho, invalidního + vdovského / vdovecké-
ho důchodu

 
Úhrada za péči dle skupin: 

1. 800 Kč za měsíc
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▶ 2  4 000 Kč za měsíc
3.  8 000 Kč za měsíc
4.  12 000 Kč za měsíc

 
Fakultativní služby:

1.   Zabezpeční dovozu a odvozu uživa-
tele ze soukromých důvodů  - 1 km 

= 8 Kč, 1 hod. doprovodu = 96 Kč.
2. a) Masáže (poskytované uživateli nad 

rámec doporučení ústavního léka-
ře) - 1 min. = 1,50 Kč

 b) Nahřívání pomocí rašelinových 
polštářků - každých 15 min = 6 Kč 

 c) Magnetoterapie  -  1 min. = 2 Kč
3.  Ceny za vstupné na kulturně spole-

čenské akce až do výše vstupenky. 
Josef Hnik

ředitel SC Světlá nad Sázavou

Zasedání zastupitelstva 13. června

Zastupitelstvo města:
1.   Schválilo odkup nemovitého ma-

jetku:
• objektu občanské vybavenosti čp. 1 

(světelský zámek) postaveného na 
pozemku parc. č. st. 10,

• pozemku parc. č. st. 10, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 5 055 m2,

• pozemku parc. č. 1099, ostatní plo-
cha o výměře 249 m2,  

• vše v katastrálním území a obci 
Světlá nad Sázavou od Kraje Vy-
sočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

2.   Schválilo záměr prodeje:

• objektu ubytovacího zařízení 
č.p. 545 postaveného na pozemku 
parc. č. st. 1016/1,

• pozemku parc. č. st. 1016/1, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
584 m2, 

• pozemku parc. č. 47/17, ostatní plo-
cha, zeleň o výměře 40 m2,

• vše v katastrálním území a obci 
Světlá nad Sázavou, včetně součás-
tí a příslušenství.

3.   Schválilo záměr provést oznáme-
ní, že město Světlá n. S. považu-
je stavbu mostku (lávky) přes Zá-
vidkovický potok (u světelského 
zámku) na pozemku parc.č. 14/5 
v k. ú. Světlá n. S. za majetek měs-
ta Světlá n. S.

Jan Tourek
starosta města

Setkání starostů

Ve středu 13. června se uskutečnilo ve 
velké zasedací místnosti Městského úřadu 
ve Světlé n. S.  společné jednání starostů 
obcí ve správním obvodu obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností Světlá 
n. S. Na programu bylo podání informací, 
které využijí obecní úřady při výkonu stát-
ní správy a dále informace o chystaných 
změnách v legislativě, které se týkají vlast-
ního fungování obecních úřadů.

Ing. Jiří Moučka
tajemník MěÚ

neboť na vydání souhlasů není právní ná-
rok. Příslušným orgánem ochrany přírody 
je Městský úřad Světlá nad Sázavou, od-
bor životního prostředí (dále jen: „MÚ“). 
Ten posuzuje každý záměr výsadby rych-
le rostoucích dřevin individuálně. Při roz-
hodování se posuzuje zejména rozloha 
plantáže, její umístění v krajině, zda za-
sahuje do významného krajinného prvku, 
přírodního parku, stav lokality z pohledu 
botanického, zoologického atd. 

V případě nepůvodních druhů se MÚ 
staví negativně k výsadbě rychlerostou-
cích dřevin zejména v přírodním parku 
Melechov, ve významných krajinných 
prvcích (např. údolní nivy vodních toků), 
v lokalitách s výskytem zvláště chráně-
ných druhů rostlin a živočichů či v loka-
litách jinak významných.

Pokud je záměrem výsadba geografic-
ky původních rychle rostoucích dřevin 
(např. místní druhy vrb), není třeba žádat 
MÚ o souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 zákona.

Může též nastat případ, že k výsadbě 
rychle rostoucích dřevin nebude zapotře-
bí ani jedno z výše uvedených povolení. 
Proto je možno předem od MÚ získat 
k plánovanému záměru souhrnné (před-
běžné) vyjádření, kde Vám bude sděleno, 
zda a jaké povolení je třeba. 

Závěrem je nutno podotknout, že plan-
táže rychle rostoucích dřevin není možné 
provozovat:

• na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa

• v aktivní zóně záplavového území
Mgr. Jiří Semerád

vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí

Výsadba rychle rostoucích dřevin ve 
vztahu k zákonům o životním prostředí

V současné době zesiluje trend výsad-
by rychle rostoucích dřevin, zejména pak 
nejrůznějších klonů a kříženců - japon-
ských topolů (klon topolu černého a topo-
lu Maximovicze), které jsou v naší krajině 
nepůvodní.

Dle § 5 odst. 4 a 5 zák. č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny (dále jen: „zá-
kon“) je záměrné rozšíření geograficky 
nepůvodního druhu (či křížence) rostliny 
či živočicha do krajiny možné jen s povo-
lením orgánu ochrany přírody. Případně 
je třeba získat též další souhlasy dle zá-
kona (např. se zásahem do významného 
krajinného prvku dle § 4 odst. 2 či souhlas 
dle § 12 odst. 2) nebo dle jiných právních 
předpisů (např. § 14 odst. 2 lesního záko-
na). Toto je třeba mít na paměti již v době 
plánování založení plantáže těchto druhů, 

Z odboru sociálních věcí

Rizikové chování dospívajících 
(2. část)
Dospívající nekonzumují většinou alko-

hol individuálně, ale spíše se jedná o více 
či méně organizované akce různých part. 
Není nutné a priori odsuzovat takové-
to sdružování dětí, kde není dán pevný 
řád, stálý dohled a jednoznačně pozitivní 
a akční náplň. Neformální skupiny dávají 
dítěti příležitost naučit se  úspěšnému za-
čleňování do týmů a spolupráci s ostatní-
mi bez direktivního řízení, prohlubuje se 
schopnost komunikace, umožňují v ote-
vřené atmosféře natrénovat reakce i na 
nepříznivé informace. Ve spojení s alko-
holem, kdy nadnesená nálada, zvýšené se-
bevědomí, zmenšování sociálních zábran, 
zvýšená hovornost, družnost a podnika-
vost vedou k různým sázkám, podceňová-
ní nebezpečí, snaze vyrovnat se ostatním 
v partě, se však často zapomíná na další 
méně žádoucí účinky této látky – poruchu 
stability a pozornosti, přeceňování schop-
ností, agresivitu, zpoždění účinku látky 
po požití většího objemu. Proto je potřeba, 
aby zvláště rodiče upozorňovali své děti 
na výše uvedená nebezpečí i opakovaně.

Dále pokládáme za vhodné, pokud ro-
diče:

• Doma dodržují pravidlo „Žádný al-
kohol nezletilým“.  
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Z finančního odboru

Parkovací automaty ve Světlé n. S.
V roce 2008 bylo vybudováno nové par-

koviště za mostem u zámku. Vzniklo tady 
cca 20 parkovacích míst. Postupně se zjis-
tilo, že parkoviště neplní funkci krátko-
dobého parkování, ale z větší části slouží 
k dlouhodobému stání vozidel.

V roce 2009 město přistoupilo ke zku-
šebnímu provozu zapůjčeného parkovací-
ho automatu na tomto parkovišti. Automat 
svůj regulační účel splnil,  proto město 
v dubnu 2010 zakoupilo vlastní parkovací 
automat.

Sazebník poplatků:
 Osobní vozidla a motocykly
 První  hodina  1 Kč
 Každá další započatá hodina 10 Kč

Provozní doba
Pondělí – pátek 8:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota, neděle, svátek  není zpoplatněno

Z odboru dopravy

Od 9. 7. 2012 přechází Centrální re-
gistr vozidel (tzn. zápisy nových vozidel, 
registrace starších vozidel, další zápisy 
týkající se motorových vozidel), který je 
na Městském úřadu Světlá n. S. na odbo-
ru dopravy na přepážkovém pracovišti, 
pod nového správce dat a to konkrétně 
pod Ministerstvo dopravy. Do současné 
doby jeho správu zajišťovalo minister-
stvo vnitra. Na základě této změny do-
jde i k modernizaci a změně uvedeného 
programu. Z tohoto důvodu prosíme 
všechny občany, kteří budou po tomto 
datu žádat o změny v uvedeném regis-
tru vozidel, především o shovívavost 
a trpělivost, jelikož lze předpokládat, 
že z výše uvedených důvodů může dojít 
k delšímu časovému nárůstu na jednotli-
vých úkonech.

Současně odbor dopravy informu-
je o novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), na základě které 
došlo s účinností od 1. června 2012 ke 

změně a úpravě § 134, tj. výměna řidič-
ských průkazů. Jedná se o prodloužení 
lhůty pro povinnou výměnu řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 
31. prosince 2002 o rok, tj. do 31. prosin-
ce 2013. 

I přesto, že došlo k prodloužení lhůty 
na povinnou výměnu řidičských průka-
zů, apeluji na tyto řidiče, aby výměnu 
neodkládali a učinili tak již nyní. Výmě-
na je bezplatná, pouze je třeba mít s se-
bou platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz, pas), jednu fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kte-
rému končí platnost. Nový řidičský prů-
kaz Vám bude vyhotoven do dvaceti dnů. 
V případě nutnosti je možné za správní 
poplatek 500 Kč vyhotovit řidičský prů-
kaz do pěti pracovních dnů. V současné 
době je třeba, aby výměnu do 31. 12. 
2013  provedlo ještě 1600 řidičů! 

Další změna a novelizace uvedeného 
zákona nás čeká od 1. ledna 2013.

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Přehled tržeb z parkoviště u zámku:
2009 17 354
2010 12 344
2011 7 323 
(ukončení provozu 2. 11. 2011)

Přehled tržeb v Kč náměstí Trčků z Lípy
měsíc 2011 2012

leden 15 328
únor 12 004
březen 16 627
duben 15 441
květen 15 965
červen 
červenec 
srpen 
září 5 336
říjen 18 002
listopad 14 422
prosinec 17 229
Celkem 54 989 75 365
Vybrané častky jsou včetně DPH, tzn. čistý 
příjem je o 20 % nižší.

Neutěšená situace s parkováním na ná-
městí vedla k tomu, parkovací automaty 
byly nainstalovány i zde. O umístění par-
kovacích automatů v prostorách náměstí 
rozhodlo vedení města v roce 2010. 

Ohledně zpoplatnění parkování pro-
běhla anketa mezi obyvateli města, ve 
které se většina občanů vyslovila pro 
zpoplatnění parkování na náměstí. Na za-
čátku září 2011 byl proto umístěn první 
parkovací automat v prostorách náměstí. 
Jako placená parkovací místa byla vyme-
zena místa na náměstí Trčků z Lípy před 
prodejnou COOP a protilehlá strana před 
radnicí. Celkem je zpoplatněno 40 parko-
vacích míst. V listopadu 2011 byl nain-
stalován druhý parkovací automat, který 
původně sloužil na parkovišti u zámku.

Parkovací automaty na náměstí plně 
splnily svoji regulační úlohu. Množství 
vybraných finančních prostředků napo-
vídá, že denně se v těchto prostorách vy-
střídá kolem 700 vozidel.

Jaroslava Holoubková
úředník finančního odboru

• Jsou sami příkladem dětem v postoji 
k alkoholu. Pijí pouze občas a s rozu-
mem, neřídí  motorová vozidla pod 
vlivem alkoholu.

• Naslouchají svému dítěti a udělají si 
na něj čas, když chce s nimi mluvit.

• Podporují sebedůvěru dítěte, dávají 
najevo, že ho mají rádi, chválí jej za 
každý jeho úspěch.

• Pomáhají mu nalézt i jiný kolektiv 
vrstevníků, kde se nepije a nekou-
ří, než partu, např. sportovní nebo 
skautský oddíl, zájmový kroužek.

• Dbají, aby dítě mělo rozvržený čas 
mezi školu, učení, zájmové aktivity, 
účast na životě v rodině včetně pra-
covních povinností, volný čas a spá-
nek. Jakákoliv nepřiměřenost nebo 
naopak absence některé činnosti 
v tomto rozvrhu je nebezpečná.

• Poskytují dětem pouze přiměřené ka-
pesné. Vysoké kapesné zvyšuje rizi-
ko kuřáctví, problémů s alkoholem 
a drogami.  

Oprávnění k přiměřenému omezování, 
řízení jednání dítěte a vykonávání dohle-
du nad ním jim dává § 31 a násl. zákona 
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozděj-
ších předpisů, který označuje rodičovskou 
zodpovědnost jako souhrn práv a povin-

ností při péči o zdraví, tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj dítěte. Rodiče 
mají právo užít přiměřené výchovné pro-
středky a dítě, které žije ve společné do-
mácnosti s rodiči, je povinno podle svých 
schopností pomáhat. Tento zákon také po-

tvrzuje, že rozhodující úlohu ve výchově 
dětí mají rodiče a ti mají být osobním ži-
votem a chováním příkladem svým dětem.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Mapy poskytované Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním
V dnešním příspěvku chceme navázat 

na článek v předchozím vydání Svě-
telského zpravodaje věnovaný přístu-
pu k informacím katastru nemovitostí 
a seznámit Vás s dalšími mapami a daty 
poskytovanými Českým úřadem ze-
měměřičským a katastrálním. Lze zde 
najít mnoho praktických a užitečných 
informací, ale jak si řekneme níže, jsou 
zde i zajímavosti z historie. Jejich výčet 
je poměrně obsáhlý, a proto bude vždy 
jen stručně uveden popis dat a možnost 
jejich nahlížení.

Na úvodní stránce www.cuzk.cz je 
základní rozcestník, kde jsou nabízená 
data utříděna do skupin. Daty skupiny 

„Katastr nemovitostí“ jsme se zabývali 
v minulém článku, skupinu „Geodetické 
základy“ vynecháme, protože zde jsou 
údaje určené pro geodetické firmy a od-
bornou veřejnost, a dnes si povšimneme 
skupiny dat nazvané jednoduše „Mapy“.

Základní přístup ke všem nabízeným 
datům se nachází hned pod prvním 

odkazem „Geoportál ČÚZK“. Uvítá 
nás úvodní stránka, kde se nabízené 
služby dělí dále do čtyř skupin, do kte-
rých se lze dostat pomocí grafických 
odkazů na ploše, nebo pomocí záložek 
v hlavičce stránky. První odkaz nazva-
ný „Aplikace“ umožňuje vyhledávání, 
prohlížení a nákup mapových produk-
tů a služeb. Odkaz „Datové sady“ již 
poskytne přístup ke konkrétním datům 
a službám děleným dále do devíti částí. 
Pod položkou „Síťové služby“ získáme 
informace o službách poskytovaných 
prostřednictvím internetu a poslední 
část nazvaná „INSPIRE“ podává infor-
mace o této směrnici, což je iniciativa 
Evropské komise, která si stanovila za 
cíl vybudovat evropskou infrastruk-
turu prostorových dat – systém, který 
by prostřednictvím sítí poskytoval ma-
pová data a služby včetně doprovod-
ných informací. V souvislosti s tím se 
vyskytuje pojem „metadata“, což jsou 
zjednodušeně údaje o původu, stáří, 
kvalitě, aktuálnosti atd. zobrazova-
ných dat.

Z činnosti odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Jarní výsadba květin ve Světlé n. S.
Na začátku května byly ve městě 

Světlá n. S. na sloupy veřejného osvětle-
ní (na mostě, v pěší zóně a před kinem) 
umístěny závěsné květináče s červený-
mi převislými muškáty. Další mušká-
ty byly umístěny v truhlících na okna 
budovy městského úřadu. Celkem bylo 
do závěsných květináčů a truhlíků vy-
sazeno 358 kusů sazenic červených pře-
vislých muškátů.  Dne 17. 5. 2012 při-
šel mrazík (opoždění „Zmrzlí muži“). 
Muškáty ale nezmrzly, pouze nastydly, 
jejich růst se proto zpomalil, ale rostou 
dál a zdá se, že se jim bude dařit dobře. 

V květnu byla ve městě osázena kvě-
tinami také prázdná místa v záhonech, 
na kterých rostou trvalky (jeden záhon 
je v ulici Horní – viz foto, jeden před ki-
nem a jeden před lékárnou u pěší zóny). 
Rostliny v záhonech chyběly proto, že 
v zimě zmrzly nebo že byly zničeny ob-
čany během roku a to především během 
Svatováclavské pouti. Do záhonů bylo 
dosazeno 48 sazenic lobelek, 20 saze-
nic osteospermum a 20 sazenic břeč-
ťanu. Doufejme, že i jim se bude dařit 
stejně dobře jako muškátům.

Dále bylo provedeno osázení beto-
nových květináčů a kamenných nádob 
květinami – k dřevinám, které v beto-
nových květináčích a v kamenných ná-
dobách rostou trvale, byly do prázdných 
míst dosazeny muškáty, petúnie a ko-
pretiny. Dva betonové květináče jsou 
umístěny před hlavním vchodem do bu-
dovy městského úřadu, dva jsou u úřed-
ní desky vedle budovy městského úřa-
du, dva jsou pod schody před komerční 
bankou a čtyři betonové květináče jsou 
před restaurací Malý Honza. Jedna 
větší kamenná nádoba je umístěna na 
trávníku pod budovou městského úřa-
du, druhá je před restaurací Malý Hon-
za a třetí je v pěší zóně vedle kapličky 
svatého Jana Nepomuckého. Výsadba 
květin v betonových květináčích a v ka-
menných nádobách ale zůstala komplet-
ní pouze 3 dny, protože po třech dnech 
některé sazenice z květináčů a nádob 
zmizely. Zmizely především sazenice 
muškátů. Kdepak asi teď rostou?

Letošní zima byla velmi tuhá, dlou-
ho trvaly silné mrazy, které poškodily 
mnoho keříků růží v záhonech na ná-
městí a před kinem. Zmrzlé keříky byly 
odstraněny koncem května v době, kdy 
bylo jasné, že jsou opravdu suché a už 

neobrostou. Nové růže budou do zá-
honů vysazeny na podzim. Před jejich 
výsadbou bude v záhonech vyměněna 
zemina. 

Jsme rádi, že se nám výsadbou kvě-
tin podařilo přispět k lepšímu vzhledu 
města a doufáme, že i přes zimní a jarní 

nepřízeň počasí a další negativní vlivy 
květiny během léta plně vykvetou a po-
hled na ně a na ostatní zeleň ve městě 
potěší každého, kdo bude městem pro-
cházet nebo projíždět. 

Jarmila Němcová
úředník OMIRR
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▶

Z odboru správního, školství a živnostenského

Vážení snoubenci, 
nejprve mi dovolte poblahopřát Vám 

k důležitému životnímu rozhodnu-
tí – vstoupit do manželství. Na samém 
počátku Vás ale čeká svatba. Ať už se 
rozhodnete své „ANO“ vyslovit v ob-
řadní síni, na zámku, na louce, v parku, 
či snad dokonce v baloně, celý svatební 
den by se pro Vás měl stát neopakovatel-
ným dnem – dnem s velkým D. To pro-
to, aby Vám vzpomínka na krásné první 
chvíle společné cesty pomohla překonat 
i vážnější okamžiky, které jsou také 
součástí života. K tomu může napomoci 
následující článek, který přináší ucelený 
přehled informací ke sňatkům a odpově-
di na nejčastější otázky snoubenců. 

Formu uzavření manželství v České 
republice upravuje zákon o rodině, kte-
rý od 1. července 1992 zrovnoprávnil 
v právním řádu České republiky po-
stavení civilního a církevního sňatku 
a který pro ně stanovuje podmínky. Po 
právní stránce mají obě formy uzavře-
ní manželství stejnou závažnost. Pokud 
snoubenci uzavřou nejdříve občanský 
sňatek, nemá jejich následný církevní 
obřad právní následky. Pokud je nejdří-
ve uzavřen církevní sňatek, nemůže být 
uzavřen sňatek občanský. Méně častými 
případy jsou konzulární sňatky (před 
zastupitelským úřadem České republiky 

v cizině), sňatky v zastoupení a sňatky 
uzavírané v případě přímého ohrožení 
života snoubence. Podmínky takovéhoto 
sňatku podrobně upravují zákony o mat-
rikách a o rodině.

V případě občanského sňatku prohlá-
šení o uzavření manželství učiní snou-
benci před starostou, místostarostou 
nebo pověřeným členem zastupitelstva 
obce, městské části hlavního města Pra-
hy, městských obvodů nebo městských 
částí územně členěných statutárních 
měst, které jsou matričním úřadem. 
Prohlášení o uzavření manželství lze 
učinit i před nematričním úřadem (před 
starostou nebo místostarostou obce), ale 
pouze v případě, že jeden ze snoubenců 
je přihlášen k trvalému pobytu v jejím 
správním obvodu. V obou případech je 
nutná přítomnost matrikáře místně pří-
slušného matričního úřadu. Manželství 
se uzavírá v místě určeném úřadem  pro 
konání slavnostních obřadů (v našem 
případě obřadní síň městského úřadu), 
matriční úřad, do jehož správního ob-
vodu místo uzavření manželství spadá, 
může také povolit uzavřít manželství 
na kterémkoli jiném vhodném místě.  
V případě matričního úřadu Světlá nad 
Sázavou jsou nejčastěji vydávána roz-
hodnutí o povolení uzavřít manželství 
na kterémkoli vhodném místě pro sňat-

ky na světelském zámku nebo v parku. 
Povolení lze vydat i na jiné místo, které 
je vhodné ke konání svatebního obřadu.

Pokud jde o církevní sňatek, činí 
snoubenci prohlášení o uzavření man-
želství před příslušným orgánem církve, 
a to před osobou pověřenou oprávněnou 
církví nebo náboženskou společností. 
Církevní sňatek může být uzavřen až 
poté, kdy snoubenci předloží oddávající-
mu osvědčení o tom, že splnili všechny 
požadavky zákona pro uzavření platné-
ho manželství. Osvědčení je oprávněn 
vydat na základě písemné žádosti snou-
benců po předložení dokladů potřebných 
k uzavření manželství příslušný matrič-
ní úřad, v jehož správním obvodu bude 
manželství uzavřeno, osvědčení nesmí 
být ke dni uzavření manželství starší 3 
měsíců. Další podmínky, za jakých lze 
uskutečnit církevní sňatek, si určuje 
každá církev sama. I v případě, že se 
rozhodnete uzavřít manželství církevní 
formou, je tedy třeba navštívit matrič-
ní úřad příslušný podle místa uzavření 
manželství, předložit mu potřebné do-
klady k uzavření manželství a písemně 
požádat o vydání osvědčení  o splnění 
požadavků zákona o rodině pro uzavření 
církevního sňatku.

Formality spojené s uzavřením man-
želství vyřídíte výhradně na matrič-

Z konkrétních datových sad stojí za 
zmínku například oddělení státního 
mapového díla, což je soubor mapo-
vých listů souvisle zobrazující území 
České republiky vydávaný orgánem 
státní správy ve veřejném zájmu. Patří 
mezi ně katastrální mapa, Státní mapa 
v měřítku 1:5 000, Základní mapa 
ČR v měřítkách 1:10 000, 1:25 000,  
1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000, Mapa 
ČR v měřítku 1:500 000 a několik te-
matických mapových děl. Obsah těch-
to map je vždy odpovídající jejich mě-
řítku. Jsou dostupná prostřednictvím 
internetového obchodu.

Další zajímavou oblastí nabízených 
dat je část nazvaná Základní báze 
geografických dat České republiky 
(ZABAGED®). Jedná se o digitální 
geografický model území ČR na úrov-
ni podrobnosti Základní mapy ČR  
1:10 000. Obsahuje v současné době 
123 typů grafických objektů. Dělí se na 
část polohopisnou obsahující prosto-

rové a popisné informace vedené jako 
dvourozměrné a dále část výškopisnou 
obsahující trojrozměrně vedené prvky 
terénního reliéfu, která je reprezento-
vaná 3D souborem vrstevnic. Data je 
také možné objednat prostřednictvím 
internetového obchodu.

Mimo fyzické zakoupení dat nabízí 
geoportál také využití služeb WMS. 
Jedná se o webové mapové služby 
umožňující připojit si nabízené mapy 
jako podkladovou vrstvu ke svému 
mapovému projektu prostřednictvím 
internetu ve vhodném programu. Data 
fyzicky zůstávají u jejich poskytova-
tele, ale uživatel má možnost si jejich 
obraz spojit se svými vlastními daty. 
Jedná se o moderní způsob práce s ma-
pami, který se nyní těší velkému roz-
šíření.

Od nejmodernějších technologií 
bych se chtěl na závěr ještě ohlédnout 
zpět do minulosti. Jak jsem již výše 
zmínil, na portálu ČÚZK lze získat 

přístup i k archiváliím Ústředního ar-
chivu zeměměřictví a katastru. K nej-
cennějším archivním dokumentům pa-
tří například mapy unikátního díla 
první poloviny 19. století – stabilního 
katastru, tak zvané „Císařské povinné 
otisky stabilního katastru“. Dále archiv 
nabízí ke studiu mapová díla vytvoře-
ná na základě rakouského vojenského 
mapování z konce 19. století, pováleč-
né topografické mapy a řadu dalších 
mapových souborů. Je zde i několik 
archivních sbírek, které v ukázkách 
představují tvorbu starých evropských 
kartografů 19. a 20. století. Zájemcům 
se tak dostane nejen možnost jednodu-
chého studia vývoje a využití území, 
ale i pohled na stav kartografické tvor-
by v minulosti.

Podrobnější informace je možné zís-
kat na adrese http://www.cuzk.cz.

Ing. Vladimír Bárta,
vedoucí odboru SÚ a ÚP
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▶ ním úřadě příslušném podle místa 
uzavření manželství, v jehož matriční 
knize manželství také bude matriční 
událost zapsána. K tomu, aby „Váš“ vel-
ký den byl opravdu dobře a v klidu za-
jištěn a abyste nezapomněli na žádnou 
maličkost, je vhodné s dostatečným ča-
sovým předstihem vybrat datum svatby, 
zkontaktovat matriku a zarezervovat 
termín a místo konání obřadu. Právě od 
tohoto se vše odvíjí, neboť přítomnost 
oddávajícího a matrikáře u obřadu je 
prvořadá a nevyhnutelná. Při té příleži-
tosti může být domluven termín, který 
Vám oběma bude vyhovovat, k osobní 
návštěvě matriky za účelem vyřízení 
všech formalit. Právě dokumenty jsou 
základním stavebním kamenem, bez 
kterých samotná svatba nemůže pro-
běhnout. S dostatečným předstihem si 
proto nezapomeňte zjistit, co vše bu-
dete potřebovat. Pokud máte veškeré 
doklady k dispozici, postačí k úplnému 
vyřízení jedna návštěva matriky a vy se 
pak můžete v klidu věnovat přípravám 
na svatební den. 

Co že Vás tedy čeká při návštěvě ma-
triky? Vyplníme spolu předepsaný tis-
kopis - dotazník k uzavření manželství, 
označíte dvě fyzické osoby, které bu-
dou při uzavření manželství přítomny 
jako svědkové, z předložených dokladů 
ověříme všechny skutečnosti a domlu-
víme si všechny podrobnosti ohledně 
svatebního obřadu. Úkonů ale přibude, 
pokud se rozhodnete pro sňatek na ji-
ném vhodném místě (v tomto případě 
musíte podat žádost a bude Vám vydá-
no povolení) nebo pokud je jeden z Vás 
cizincem (v tomto případě je opravdu 
potřeba matriku navštívit s dostateč-
ným časovým předstihem, neboť je 
velká pravděpodobnost, že bude navíc 
potřeba překladu a vyššího ověřování 
dokladů, vydání vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství do-
movským státem nebo promíjení někte-
rých dokladů). Tyto úkony vyžadují čas 
a vzhledem k postupu podle správního 
řádu je nutné dodržet lhůty zákonem 
stanovené.

Co se týče dokladů potřebných k uza-
vření manželství, snoubenec, který je 
státním občanem ČR a je přihlášen k tr-
valému pobytu v ČR, přiloží k dotaz-
níku k uzavření manželství rodný list, 
doklad o státním občanství (nahrazuje 
jej občanský průkaz nebo český ces-
tovní pas), potvrzení o místě trvalého 
pobytu a rodinném stavu (lze doložit 
občanským průkazem), pravomocný 

rozsudek o rozvodu předchozího man-
želství nebo úmrtní list zemřelého 
manžela (pokud předchozí manželství 
zaniklo), resp. obdobný doklad v přípa-
dě, že skončilo registrované partnerství, 
a prokáže matričnímu úřadu svoji totož-
nost. Snoubenec, který je státním obča-
nem ČR s trvalým pobytem v cizině, je 
povinen prokázat svoji totožnost a k do-
tazníku k uzavření manželství připojit 
doklady vydané cizím státem, na jehož 
území má snoubenec pobyt. Pokud je 
jeden ze snoubenců cizincem, je povi-
nen prokázat svoji totožnost a k dotaz-
níku k uzavření manželství připojí do-
klady vydané jeho domovským státem 

– rodný list, doklad o státním občanství, 
doklad o právní způsobilosti k uzavření 
manželství (pokud jej cizí stát vydává), 
potvrzení o osobním stavu a pobytu, 
je-li cizím státem vydáváno, úmrtní 
list zemřelého manžela, jde-li o ovdo-
vělého cizince, pravomocný rozsudek 
o rozvodu (je-li cizinec, který chce 
uzavřít manželství, rozvedený), potvr-
zení o tom, že bude manželství v do-
movském státě cizince uznáno za plat-
né (je-li uzavíráno zástupcem), kromě 
Slovenska vždy s úředním překladem 
a s vyšším ověřením (pokud neexistují 
dvoustranné smlouvy), potvrzení vyda-
né Policií České republiky o oprávně-
nosti pobytu na území České republiky; 
to neplatí, jde-li o občana EU, občana 
jiného smluvního státu Dohody o EHP 
nebo jeho rodinné příslušníky; toto po-
tvrzení nesmí být v den uzavření man-
želství starší 7 pracovních dnů. V pří-
padě, že snoubenec je osobou nezletilou 
starší 16 let  nebo osobou, jejíž způsobi-
lost k právním úkonům je rozhodnutím 
soudu omezena  nebo která je stižena 
duševní poruchou, která by měla za ná-
sledek omezení způsobilosti k právním 
úkonům, připojí k předepsanému tis-
kopisu pravomocné rozhodnutí soudu 
o povolení uzavřít manželství. 

Jestliže by opatření dokladu bylo spo-
jeno s těžko překonatelnou překážkou, 
příslušný matriční úřad může na žádost 
snoubence předložení stanovených do-
kladů prominout.

Snoubenci musí před matričním úřa-
dem nebo orgánem církve souhlasně 
prohlásit, jaké příjmení budou nadále 
používat oni a jejich společné děti.  Mo-
hou si zvolit společné příjmení nebo si 
může každý z nich ponechat své dosa-
vadní příjmení. Zákon o matrikách rov-
něž umožňuje, aby ten z manželů, který 
mění své příjmení na společné, nadále 

užíval a na druhém místě uváděl také 
své předchozí příjmení. Počet příjmení, 
která lze takto užívat, je omezen na dvě. 
Pokud muž nebo žena z předchozího 
manželství užívá dvě příjmení, může 
být nadále na druhém místě užíváno 
a uváděno pouze jedno z těchto původ-
ních příjmení. Jestliže snoubenci zvolí 
společné příjmení, stane se automaticky 
také příjmením všech společných dětí. 
Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, 
musí souhlasně prohlásit, které z nich 
bude příjmením společných dětí. Pro-
hlášení o příjmení dětí se vztahuje na 
všechny společné děti, tedy i na společ-
né děti snoubenců, narozené před uza-
vřením manželství. 

V některých případech jsou se sňat-
kem spojeny i poplatky. Jsou-li snou-
benci občany ČR a mají-li trvalý pobyt 
na území ČR, za provedení svatebního 
obřadu v obřadní síni Městského úřadu 
Světlá n. S. v termínech stanovených ra-
dou města (pátek 8:00 hod. – 15:00 hod., 
sobota 8:00 hod. – 12:00 hod.), není 
vybírán žádný správní poplatek. Za 
uzavření manželství mimo stanovenou 
dobu nebo mimo úředně určenou míst-
nost je vybírán správní poplatek ve výši 
1 000 Kč. V případě, že uzavírají man-
želství snoubenci, z nichž pouze jeden 
má trvalý pobyt na území ČR, vybírá 
se poplatek ve výši 2 000 Kč a v přípa-
dě uzavření manželství mezi snoubenci, 
z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na 
území ČR, snoubenci zaplatí celkem 
3 000 Kč. V případě, že se rozhodne-
te uzavřít manželství v cizině, budete 
k tomu potřebovat vysvědčení o práv-
ní způsobilosti k uzavření manželství, 
za které zaplatíte správní poplatek ve 
výši 500 Kč. Totéž platí pro konzulární 
sňatek. Poplatky za pronájem prostoru 
či objektů pro pořádání svateb se hradí 
zvlášť, výše poplatků je v kompetenci 
majitelů objektů a prostor nebo provo-
zovatelů.

V případě, že máte ještě další otázky 
ke sňatku a v tomto článku jste odpověď 
nenašli, neváhejte zkontaktovat zdejší 
matriku na tel. č. 569 496 685, emailem 
(pejcharova@svetlans.cz) nebo osob-
ně v pracovní dny vždy od 8:00 hod., 
v pondělí a středu do 17:00 hod, v pátek 
do 15:00 hod. a v úterý a ve čtvrtek do 
13:00 hod.  

Šťastné vykročení a mnoho spokoje-
ných společných let přeje za Městský 
úřad Světlá nad Sázavou

Eva Pejcharová, matrikářka
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▶

Kriminalita na Světelsku
v noci ze středy na čtvrtek 14. 6. v Dolním 
Městě. Neznámý pachatel z novostavby 
rodinného domu odcizil celkem 18 metrů 
měděných okapů a dva tzv. kotlíky. Poško-
zený majitel vyčíslil škodu na 13 000 Kč.

Policisté zaevidovali přestupkové jed-
nání, kterého se dopustil jednašedesátiletý 
muž z Mladoboleslavska. Ten ve středu 
20. 6. po 13. hodině na louce u obce Nová 
Ves u Světlé na otevřeném ohni opaloval 
izolaci z měděných kabelů, které našel na 
skládce. Tím se dopustil přestupku na úse-
ku ochrany životního prostředí, za který 
mu hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala

 -mk-

V pátek 8. 6. po 21. hodině řešili poli-
cisté dopravní nehodu cyklisty ve Světlé 
n. S. Sedmačtyřicetiletý muž jel na jízd-
ním kole po náměstí Trčků z Lípy a chys-
tal se odbočit vpravo do ulice Dolní. Prav-
děpodobně v důsledku příliš rychlé jízdy 
přejel do protisměru a dále mimo vozovku 
a narazil do sloupku dopravního značení 
s připevněným odpadkovým košem. Při 
pádu na zem utrpěl cyklista lehké zranění 
a byl převezen k ošetření do havlíčkob-
rodské nemocnice. Dechovou zkoušku na 
alkohol muž odmítl. Naštěstí nedošlo ke 
zranění jiné osoby, hmotná škoda vznikla 
pouze na jízdním kole, a to asi 500 Kč.

Světelští policisté vyšetřují případ krá-
deže okapových žlabů, ke kterému došlo 

Z činnosti městské policie

Městská policie řešila v měsíci květ-
nu celkem 61 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
57 přestupků, 4 byly oznámeny správním 

orgánům k přijetí dalších opatření. Do-
ručili jsme 3 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů, jednou jsme spolupracovali 
s krajským soudem. Provedli jsme odchyt 
dvou psů. V odchytovém zařízení máme 
k 31. květnu tři pejsky, kteří čekají na no-
vého pána. Touto cestou bych chtěl upo-
zornit zájemce o psy, že si mohou zvířata 
po domluvě s městskou policií prohléd-
nout v odchytovém zařízení a případně 
si nového pejska zadarmo převzít. Jejich 
fotografie jsou umístěny na www.svetlans.
cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 2. května strážníci předváděli oso-
bu na žádost orgánu obce. Dne 3. května 
jsme měřili rychlost vozidel v místní části Kontrola na náměstí Trčků z Lípy

Ulice Nové město 
– dům čp. 81
První zmínka o domku pochází 

z roku 1814, prvními známými majiteli 
jsou v roce 1857 zde bydlící švec Vác-
lav Herout (64 let) s manželkou Barbo-

rou (70) a syny Karlem (27) a Václavem 
(24). Od roku 1869 jsou jako majitelé 
zapsáni Franz a Marie Suchomelovi, od 
roku 1886 Jan a František Suchomelovi 
(oba nezletilí), od roku 1897 Jan a Marie 
Suchomelovi, později Jan a Anastázie 

Svobodovi. Podle voličského seznamu 
z roku 1921 zde bydleli Josef Drechsler 
(*1893) s chotí Marií (*1897), její otec 
obuvník Jan Svoboda (*1860) s chotí 
Anastázií (*1867) a bratr kameník Karel 
Svoboda (*1896).

Josefodol. U jednoho z řidičů bylo zjiště-
no, že nevlastní řidičský průkaz. Na mís-
to byla přivolána policie ČR a ta si vše 
převzala. Dne 5. května hlídka strážníků 
v nočních hodinách stavěla neosvětleného 
cyklistu v  Nádražní ulici. Byla prove-
dena dechová zkouška, která prokázala  
2,01 promile alkoholu. Na místo byla při-
volána policie ČR a celá záležitost jí byla 
předána. Dne 14. května v ulici Pěšinky 
byla kontrolována skupinka mladíků. Je-
den z nich byl na místě řešen blokovou 
pokutou, protože podal alkohol osobě 
mladší osmnácti let. Dne 18. května byla 
na policii ČR předvedena osoba, po které 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Téhož 
dne v odpoledních hodinách bylo přija-
to tel. oznámení na řidiče jedoucího od 
Ledče n. S. V Sázavské ulici bylo vozi-
dlo zastaveno. Byla provedena dechová 
zkouška s negativním výsledkem. Násled-
ně byl proveden test, zda řidič není pod 
vlivem drog s negativním výsledkem. Ve 
večerních hodinách v  Komenského ulici 
strážníci zastavili cyklistu, který jel po 
chodníku proti nim. Jelikož z něho byl cítit 
alkohol, byla provedena dechová zkouška 
s výsledkem 0,52 promile alkoholu. Celá 
věc byla předána OD MěÚ Světlá n. S. Dne 
30. května strážníci provedli kontrolu, zda 
není podáván v restauracích alkohol oso-
bám mladším osmnácti let, s negativním 
výsledkem. V květnu jsme provedli pět 
měření rychlosti vozidel. Také jsme měli 
možnost navštívit žáky čtvrtých tříd zá-
kladní školy v Lánecké ulici. Pohovořili 
jsme o naší práci, zodpověděli dotazy 
a předali drobné dárky. 

Zdeněk Novák, velitel MP
Foto: Jaroslav Vála
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▶

Žáci ZŠ Lánecká na výletě v Británii a Paříži

V neděli 27. 5. 2012 se na parkoviš-
tě světelského PENNY marketu začalo 
sjíždět asi 40 žáků ZŠ Lánecká. „Co se 
to děje?“ ptali se sami sebe kolemjdoucí, 
když uviděli hlouček natěšených školá-
ků s obrovskými kufry a rodiči po jejich 
boku. Odpověď je celkem jednoduchá! 
Opět jsme totiž vyjeli na poznávací zájezd 
do Londýna, letos navíc i do Paříže. Po 
příjezdu, tentokrát stříbrného autobusu, 
jsme odevzdali svá zavazadla, ochotně se 
rozloučili se svými rodiči a už bylo vše 
připraveno na dalekou cestu. Po menší za-
stávce v Praze, kde jsme přibrali ještě naši 
průvodkyni Táňu, už nám nic nebránilo 

„frčet“ přes Německo, Belgii, Francii a tra-
jektem přes kanál La Manche až do Velké 
Británie. V autobuse panovala veselá ná-
lada, odevšad se ozýval smích, cestu nám 
krátily i zážitky z balení našich věcí nebo 
občasně pro nás až přehnaná péče rodičů.

V archivu stavebního úřadu se do-
choval „Rekonstrukční plán na úpravu 
střechy a přestavbu chléva v domě pana 
Jana Svobody ve Světlé n. Sáz. čp. 81“, 
který v roce 1924 vypracoval Josef Ra-

dil, úřed. oprav., mistr zednický a tesař-
ský. Městskou radou byl schválen dne 
7. 3. 1924.

V roce 1935 jsou jako majitelky uvádě-
ny Anastázie Svobodová a Marie Drech-
slerová, od roku 1943 Karel Svoboda 
a od roku 1947 Helena Kořínková.

Ze dne 5. 9. 1966 pochází dokument 
nazvaný Rozhodnutí, v němž staveb-
ní úřad I. stupně při MěstNV ve Světlé 

n. S. majitelce domu Heleně Kořínkové 
žijící v Praze píše, že na základě šetření 
stavebního stavu rodinného domku čp. 
81 rozhodl, že další oprava není možná, 
a proto nařizuje jeho zbourání. „Demo-
lice musí být provedena nejpozději do 
31. 8. 1967, místo po demolici musí být 
řádně urovnáno a suť z demolice odve-
zena na skládku.“

Text a foto: Jaroslav Vála

Přístavba domu čp. 82 na místě 
zbouraného domu čp. 81

Stalo se

V Čechách
• před 510 lety 25. července 1502 vy-

tvořila královská města brannou 
jednotu proti šlechtě;

• před 120 lety 11. července 1892 
byla v habsburské monarchii zave-
dena korunová měna, která nahra-
dila zlatkovou (za jednu zlatku byly 
dvě koruny, dodnes přežívá výraz 
pětka pro desetikorunu).

Ve světě vědy a techniky
• před 400 lety v roce 1612 Florenťan 

Antonio Negri ve svém díle „Ĺ  arta 

vetraria“ přináší základní poučení 
o tehdejších sklářských technikách;

• před 220 lety v roce 1792 byla po-
stavena první linka optického te-
legrafu z Paříže do St. Martin du 
Therre dlouhá 70 km.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 220 lety v roce 1792 byla 

v lese u Rozinova zřízena obora pro 
černou zvěř;

• před 150 lety v roce 1862 byla ve 
Světlé otevřena první záložna.

Josef Böhm

Náš první den, který jsme strávili 
v Londýně, byl opravdu náročný. Auto-
bus nás vyložil u Westminster Bridge, 
který vede k budovám parlamentu. Vy-
fotili jsme si Westminsterské opatsví 
a přes Whitehall, ulici, na které sídlí 
většina ministerstev, jsme pokračovali 
do St. James’s  parku, sousedícího se 
sídlem královny Alžběty II. – Bucking-
hamským palácem. Po menším odpo-
činku, který nám Táňa dopřála, jsme už 
plným tempem vyrazili přes Picadilly 
Circus na Trafalgarské náměstí, kde 
jsme navštívili např. Národní galerii, ve 
které se nacházejí i Van Goghovy Slu-
nečnice. Po tomto uměleckém zážitku 
jsme směle pokračovali k dalšímu, ten-
tokrát spíš historickému. Zamířili jsme 
totiž do Britského muzea, kde jsme 
shlédli mnoho zajímavých artefak-
tů z celého světa. Asi po hodině a půl 

jsme se už úplně zničení „dobelhali“ na 
Covent Garden, plnou pouličních uměl-
ců. A tam naše první prohlídka centra 
Spojeného Království „naštěstí“ skonči-
la. Autobus na nás už netrpělivě čekal 
a všichni už se těšili do postele. Nejdří-
ve jsme ale museli dojet do Wokingu, 
příměstské části Londýna, kde si nás 
rodiny vyzvedly a odvezly nás do svých 
útulných domů, kde nám daly najíst. Pak 
už konečně přišla snad nejočekávanější 
část dne – spánek! 

Druhý den ráno byl o poznání veselej-
ší. Všichni byli tak odpočatí a nabití do-
jmy ze svého nového domova, že cesta 
do Brightonu, přímořského města, utek-
la jako voda. Zde jsme navštívili tzv. 
Sea life centrum (podmořský svět), kde 
jsme si prohlédli různé druhy mořských 
živočichů jako např. rejnoky, želvy, kra-
by nebo různé druhy malých barevných 
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rybiček. Poté nás čekala pěší procházka 
městem. Obešli jsme si Královský palác 
a přes úzké uličky města se dostali až na 
hlavní náměstí – Churchill Square. Tam 
jsme dostali možnost nakoupit nějaké 
suvenýry a pak jsme vyrazili směrem 
k moři, kde se nachází Brighton Piere, 
velké zábavní molo s množstvím růz-
ných obchůdků a kasinem. Zde jsme 

zase dostali rozchod, ale snad nikoho 
nelákalo samotné molo, nýbrž krásné 
kamenné pláže. Po tomto krásném od-
počinku nastal zase čas jet zpět k našim 
náhradním rodinám. Třetí den bylo na 
programu královnino letní sídlo Wind-
sore Castle a opět Londýn. Dopoledne 
jsme tedy z Wokingu vyjeli rovnou do 
městečka Windsor, kde jsme navštívili 
již zmiňovaný Windsore Castle a pak se 
pěšky vydali do nedalekého Eatonu, kde 
se nachází střední škola, na které studo-
vali princové William a Harry. Když 
jsme se dostali zpět k autobusu, vyrazili 
jsme zpět do Londýna, kde jsme prošli 
Kesingtonské zahrady a přes Hyde Park 
se dostali až k Marble Arch, napodobe-
nině Vítězného oblouku. Odtud jsme po 
malém odpočinku vyrazili zpět „domů“. 

Čtvrtý den nás čekal výlet do univer-
zitního města Oxfordu. Prošli jsme si 
město a navštívili Christ Church – nej-
větší a nejprestižnější kolej v Oxfordu, 
kde studoval např. Albert Einstein nebo 
sám Harry Potter. Potom už nás čeka-
la prohlídka Ashmolean Museum, kde 
můžeme najít např. posmrtnou masku 
Olivera Cromwella. Po tomto vcelku 
historickém dopoledni nás čekalo ne-
tradiční překvapení. Čekali na nás totiž 
vratké lodičky, kterými se pohybovalo 

jen dlouhou železnou tyčí jako „odstr-
kovadlem“. A tak jsme si cestou zpět 
k rodinám měli o čem povídat.  

Poslední den, který jsme strávili ve 
Velké Británii, jsme prožili kde jinde než 
opět v Londýně. Tentokrát jsme prošli 
přes katedrálu sv. Pavla a její zajímavou 

„šeptající“ kopuli, po Millenium Bridge 
jsme „přeběhli“ Temži, až jsme se do-

stali ke slavnému Tower Bridge, který 
sousedí s pevností zvanou Tower. Tam 
na nás čekal autobus a už jsme vyráželi 
směrem Dover, abychom stihli trajekt 
zpět na pevninu. Po zdárném přeplutí 
kanálu La Manche jsme se kousek od 
přístavu v Calais ubytovali v hotelu F1, 
kde jsme strávili následující noc.

Ráno, po výtečné snídani, jsme vyra-
zili na cestu do Paříže. Autobus nás vy-
sadil u slavné „Eiffelovky“, kde jsme se 

hodně zdrželi kvůli skoro čtyřhodinové 
frontě. Ale to čekání stálo za to! Jelikož 
bylo nádherně, byl krásný výhled na 
celou Paříž. Poté jsme metrem vyrazili 
na náměstí Svornosti, kde bylo v minu-
losti popraveno obrovské množství lidí, 
včetně krále Ludvíka XVI. nebo Marie 
Antoinetty. Odtud jsme došli k Louvru, 
známe galerii, ve které „sídlí“ i Mona 
Lisa. My jsme se však kvůli velkému 
zpoždění dovnitř nedostali. Po nakou-
pení tentokrát pařížských suvenýrů nás 
čekala cesta k poslední zastávce našeho 
zájezdu – krásné katedrále Notre Dame. 
Autobus nás „nabral“ někdy okolo devá-
té hodiny večer a vyrazili jsme směrem 
domů.

České hranice jsme díky řídkému 
provozu přejeli dříve, než se očekávalo, 
a tak si nás již v 11:00 hod. mohli rodiče 
vyzvednout ve Světlé n. S. 

Myslím, že za účastníky letošního zá-
jezdu mohu poděkovat všem, kteří nám 
umožnili prožít takové krásné chvíle 
a třeba se naučit i něco nového. A kdo 
ví! Třeba se na takový super výlet ješ-
tě někdy společně vydáme. A třeba už 
příští rok!

Kristýna Tichá, 9. B

Úspěch ZUŠ Světlá n. S.  

Ve dnech 3. až 6. května se v Kladně 
uskutečnilo celostátní kolo soutěží Zá-
kladních uměleckých škol ČR ve hře 
na dechové a bicí nástroje. Tohoto kola 
se zúčastnila po vítězství v krajském 
kole ve hře na příčnou flétnu naše žá-
kyně Tereza Pospíšilová ze třídy učitele 
Vladislava Berana. V těžké konkurenci 
získala 3. cenu, ke které jí i panu učite-
li gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů.

Další aktivity ZUŠ:
Dne 23. května se uskutečnil v Brně 

společný koncert žáků tří základních 
uměleckých škol: ZUŠ Světlá n. S., ZUŠ 
E. Suchoňa, Bratislava a ZUŠ V. Kaprá-
lové, Brno. Společný koncert měl velký 
úspěch a do budoucna plánujeme další 
společné koncerty.

Dne 1. června se účastnili naši žáci 
vystoupení k Noci kostelů a dne 6. červ-
na koncertovali žáci naší školy na dvou 
veřejných vystoupeních v Rytířském 
sále světelského zámku.

Karel Čížek
ředitel ZUŠ Světlá n. S.
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Mladí diváci ze ZŠ Komenského

ZŠ v Komenského ulici věnuje syste-
matickou pozornost výchově mladého 
diváka. I letos stejně jako v minulých 
letech vyrazili žáci naší školy do praž-

ských divadel, aby zhlédli inspirativní 
představení. Divadlo V Dlouhé opětov-
ně nezklamalo hrou Jak jsem se ztratil 
autorů Aškenazyho a Borna. Divadlo 
AHA nás potěšilo svéráznou a humor-
nou adaptací slavné knížky Marka Twai-
na Dobrodružství Toma Sawyera.

V posledním květnovém týdnu jsme 
navštívili výstavu známého a oblíbené-

ho malíře Jakuba Schikanedera ve Vald-
štejnské jízdárně. Prázdninovou náladu 
navodila romantická plavba vyhlídko-
vým člunem Vodouch po Vltavě.

Do příštího školního roku připravuje-
me pro naše školáky mimo divadelních 
zážitků i dopolední koncert Symfonické-
ho orchestru hlavního města Prahy FOK 
v kostele sv. Šimona a Judy.

Bohaté kulturní léto přejí všem čtená-
řům Světelského zpravodaje 

Mgr. Jiřina Dvořáková, 
Mgr. Hana Zajícová.

„Věříš si?“ aneb Jak jsme byli v televizi

Náš spolužák Lukáš Beránek je vel-
mi odvážný. Souhlasil, že se zúčastní 
vědomostní televizní soutěže „Věříš 
si?“. Natáčení se konalo v brněnském 
televizním studiu v úterý 29. května. 
Protože jsme chtěli Lukáše podpořit, 
vydali jsme se na cestu s ním. Připra-
vili jsme si transparenty a už v autobu-
se trénovali, jak budeme fandit. Aby-
chom využili čas, připravila pro nás 
paní učitelka prohlídku kasemat na 
hradě Špilberk, kde nám průvodky-
ně zábavně a s hádankami vyprávěla, 
jaké to bylo v dávných dobách. 

Televizní studio nebylo daleko. Při-
vítala nás milá slečna, která nám vy-
světlila, jak bude vše probíhat a co má 
kdy následovat. Překvapilo nás, že stu-
dio není moc velké, v televizi se zdá 

být větší. Usadili nás na celkem po-
hodlné lavičky a my jsme napětím ani 
nedutali. 

A najednou tu byla ta chvíle. Celá 
soutěž začala přivítáním soutěžících. 
S nadšením jsme očekávali všech-
ny otázky a disciplíny. Lukáš si vedl 
opravdu výborně a patří mu velký ob-
div. Tak málo času a tolik otázek a na-
pětí! V jednom kole se dokonce ujal 
i celkového vedení. Všichni jsme drže-
li pěsti pro štěstí a na konci jsme mu 
mohli blahopřát ke krásnému druhému 
místu. Už se moc těšíme na 2. října, 
kdy si budeme moci soutěž připome-
nout při sledování televizního vysílání 
pěkně v klidu doma.

Žáci 5.a ZŠ Komenského

Oslava Dne dětí

Stejně jako v loňském roce i letos jsme 
byli pozváni na oslavu Dne dětí do ZŠ 
Komenského. Celí nedočkaví jsme se 
dostavili na školní hřiště, kde si děti pře-
brali žáci z vyšších ročníků a po celou 
dobu se jim ochotně věnovali. Všechny 
děti se rády zapojily do sportovních dis-
ciplín a soutěží, které pro ně žáci školy 
připravili. Jejich snahu a úsilí vystřída-
la sladká odměna. S výbornou náladou 
a s novými zážitky jsme se rozcházeli do 
svých školek.

Děkujeme ředitelce J. Myslivcové za 
uspořádání této skvělé akce a už se těší-
me na rok příští.

Děti a učitelky MŠ Lánecká

Ještě jedno poděkování
Krásným dárkem ke Dni dětí bylo 

promítnutí filmové pohádky O krtečko-
vi, který dětem věnovala příspěvková 
organizace KyTICe. Postavičku krteč-
ka zná snad každý z nás, stále ve všech 
vyvolává pocity štěstí, radosti a krásné 
vzpomínky na dětství.

Děkují 

děti a učitelky MŠ Lánecká
Foto: Jaroslav Vála

Zahájení v kinosále – Eva Doležalová 
a Jiřina Roženská z PO KyTICe

Pohled do sálu
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Ukončení školní docházky 
v ZŠ Komenského

V letošním školním roce opouští  Zá-
kladní školu v Komenského ulici 41 žáků 
dvou 9. tříd. Slavnostní předání výroč-
ních vysvědčení se konalo v obřadní síni 
Městského úřadu ve Světlé n. S.  Všichni 
žáci byli přijati ke studiu na středních 
školách a středních odborných učilištích 
v prvním kole přijímacího řízení. V dal-
ším studiu jim přejeme hodně úspěchů. 

PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ

není legrace. Posluchači tentokrát 
měli možnost zapojit se do přednášky 
a prakticky si vyzkoušet cvičení na 
trénink paměti, který si pro ně lektor-
ka připravila. Za výborně připravenou 
přednášku děkujeme. 

Ve čtvrtek 31. května proběhla v jí-
delně obyvatel další, tentokrát květno-

vá Kavárnička. Zahrát nám přišli jako 
již tradičně pánové Čech a Hroch. Za 
jejich vystoupení děkujeme.

Netradičně v neděli 10. června se 
v jídelně obyvatel uskutečnil Jarní 
koncert pěveckého sboru Gaudeamus. 
Zváni byli nejen naši obyvatelé, ale 
také široká veřejnost. Návštěvnost 
byla hojná. 

Ve čtvrtek 14. června  se obyvatelé 
Domova pro seniory vypravili do zám-
ku na akci s názvem Rok na vsi, kterou 
uspořádala soukromá MŠ Bambino, 
o. p. s. Pro návštěvníky byly připra-
veny písně a říkadla v provedení dětí 
z MŠ. 

Text a foto: Monika Horáková
sociální pracovnice

Z domova pro seniory

21. května proběhla pátá přednáška 
Univerzity slunečního věku. Před-
náška Jany Vejsadové na téma tré-
nink paměti měla název Koncentrace 
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Malá Lesanka  
Františka Karafiáta

Dechová kapela Malá Lesanka Fran-
tiška Karafiáta byla založena v roce 
2009. Složena je z pěti muzikantů 
a dvou až tří zpěváků, kteří pocházejí 
z blízkého okolí Humpolce, sídelního 
města kapely.

Malá Lesanka vyhrává na poutích, 
přehlídkách a koncertech. Ráda zahra-
je i důchodcům, rodákům i na plesech. 
Přes svoji krátkou existenci si již zís-
kala značnou popularitu, která se pro-
jevila i počtem pozvání k vystoupením 
na různých akcích. Kapelníkem Malé 
Lesanky je František Karafiát.

Golčovanka Tomáše Kotěry

Na jaře roku 2006 kolem sebe sou-
středil jeníkovský rodák Tomáš Kotěra 
skupinu absolventů a studentů konzer-
vatoří v Praze a Pardubicích a založil 
hudební těleso, které z úcty ke svému 
rodnému městu nazval Golčovanka. 
V Golčově Jeníkově a okolí si Golčo-
vanka Tomáše Kotěry (GTK) našla té-
měř okamžitě mnoho příznivců, kteří 
ji doprovázejí na festivaly a přehlídky 
i do vzdálených míst po celé ČR. Ne-
malá podpora generace, která vyznává 

dobrou dechovku, je velkou motiva-
cí celé kapele. To, že hra na dechové 
nástroje přestává být doménou pouze 
mužů, dokazuje GTK tím, že v kapele 
hrají hned tři studentky konzervatoře. 
Kapela se specializuje na klasickou 
českou a moravskou lidovou hudbu, 
má však ve svém repertoáru i sklad-
by koncertního charakteru. Poctivým 
úmyslem této mladé kapely je přinášet 
veřejnosti stále větší radost z poslechu 
dobré a kvalitní lidovky, obnovit tak 
její tradici a dělat čest nejen dobré mu-
zice, ale i městu Golčův Jeníkov.

Loštická Veselka

Začátek existence tohoto hudebního 
tělesa lze najít v době, kdy pod hudební 
školou v Lošticích působil mládežnic-
ký dechový orchestr, na podzimu roku 
1994 však byla jeho činnost ukončena. 
Část mladých muzikantů svoje hudeb-
ní nástroje a tím i svoje muzicírování 

„pověsila na hřebík“, zůstala ale malá 
hrstka těch, kteří nechtěli jen tak skon-
čit. Začátky nebyly lehké, podařilo se 
zajistit prostory ke zkoušení v místním 
kulturním domě a díky okolním de-
chovkám se začlenit do této sféry. První 
veřejné vystoupení kapely se uskuteč-
nilo v Arboretu Bílá Lhota při jarním 
koncertu, tímto začala hudební pouť 
Loštické Veselky. Deset let zkoušela, 
bojovala o přežití, přinášela svým po-
sluchačům krásné písně a líbivou hud-
bu. Za toto desetiletí absolvovala téměř 
400 vystoupení, byly to převážně plesy, 
koncerty, ale i vlastní akce. Kromě do-
mácího publika si mohlo tvorbu Loštic-
ké Veselky vyslechnout i publikum 
v Polsku, na Slovensku, v naší republice 
se dechovka představila v Moravských 
Budějovicích, v Hodoníně, Brně, Hum-
polci, na Ostravsku.

Kapela nejenom hraje, ale i organi-
zuje a pořádá vlastní hudební akce. Má 
svůj ples, svoje koncerty, ale hlavně je 
zakladatelem a stálým pořadatelem nej-

větší kulturní akce v Lošticích, kterou 
stále jsou červnové hudební slavnos-
ti, v letošním roce se konaly již pose-
dmnácté a staly se vyhledávanou akcí, 
kterou každoročně navštíví přes tisíc 

posluchačů. Pořádá i autorské koncer-
ty, např. v říjnu 2007 to byl koncert se 
skladbami Vlasty Dvořáka a Ladislava 
Sudy. V roce 1999 Loštická Veselka na-

točila svůj první nosič a vydala kazetu 
s názvem Pod loštickým nebem.

Velkou podporu má Loštická Vesel-
ka od samotného města Loštice a ně-
kolika loštických firem.
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▶

Ocenění pro Škubánek

Ve čtvrtek 21. června se pod záštitou 
kardinála Dominika Duky uskutečnilo 
v Praze slavnostní vyhlášení V. ročníku 
celostátní soutěže Má vlast v srdci Evro-
py – Poznej ji a chraň, kterou vyhlašují 
Česká rada dětí a mládeže s Památkovou 
komorou České republiky. Patronát nad 
soutěží má Ministerstvo kultury ČR. Při 
této slavnosti, která se konala v historic-
kých prostorách Arcibiskupského paláce 

na Hradčanském náměstí, byly oceněny 
vybrané osobnosti a kolektivy z celé re-
publiky přispívající k rozvoji a propagaci 
folkloru. Mezi těmi, kteří získali význam-
né ocenění za udržování lidových tradic, 
byl dětský folklorní soubor Škubánek ze 
Světlé n. S. Evu Pejchalovou, zakladatel-
ku a současnou vedoucí  souboru, na slav-
nostním aktu doprovázeli starosta Světlé 
n. S. Jan Tourek, další z vedoucích Šku-
bánku Lenka Dvořáková a členka soubo-
ru Kačenka Kotěrová (na fotografii vlevo).  

Jiří Víšek
Foto: Ondřej Mánek

Křest knihy

Dne 6. června se v Praze, v histo-
rických prostorách Sovových mlýnů – 
Museu Kampa, konal křest knihy svě-
telského rodáka, malíře Jiřího Juna. 
Na jeho osobní pozvání se slavnostní-
ho aktu zúčastnila malá delegace z na-
šeho města J. Tourek, J. Kupčíková 
a Z. Horní.  

Když Jiří Jun vystavoval v Galerii 
Na Půdě ve Světlé n. S., seznámil se 
s jeho tvorbou nakladatel Jaroslav Tejkal 
a ihned mu nabídl možnost vydání knihy. 
Tento záměr podpořilo i zastupitelstvo 
města, když rozhodlo o poskytnutí část-
ky 10 000 Kč na vydání této exluzivní 

Skupina oceněných na ochozu 
Arcibiskupského paláce
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek.

Beletrie
Fieldingová Joy
Až ji uvidíš 

 – Život Marcy Taggartové se roz-
tříštil na kousky. Před dvěma lety 
ztratila svou milovanou dceru De-
von, která údajně zahynula v Irsku 
při nehodě na moři. Tělo se nenašlo 
a Marcy její smrt nikdy nepřijala. 
Vidí ji všude kolem sebe, a když je 
na návštěvě v Irsku, uvidí ji za ok-
nem kavárny doopravdy...

Solařová-Calibaba Blanka
Sousedka ze Skalistých hor 

 – Tato „nejzábavnější kniha roku“ 
pojednává o mladé Češce provda-
né za kanadského naftaře, která se 
musí vyrovnávat s drsným klima-
tem kanadské Alberty i s velmi své-
ráznými obyvateli tohoto nádherné-
ho koutu Země.

Murakami Rjú
Piercing 

 – Kniha se pohybuje na samé hra-
ně mezi tragédií a černou komedií. 

publikace. Monografii Hostem svého 
bytí se sedmasedmdesáti reprodukcemi 
kreseb pořízenými Jiřím Hrbkem dopl-
ňují Junovy básně  a texty výtvarných te-
oretiků, přátel a příbuzných včetně dvou 
Světelaček, sestry Jiřího Juna paní Evy 
Kamešové a její dcery Ivany Měkotové.

Krátce po křtu přišel na naši adresu 
dopis, který v plném znění přetiskuje-
me. Současně panu Jiřímu Junovi blaho-

přejeme k vydání jeho knihy a těší nás 
jeho neutuchající zájem o dění v rodném 
městě.

Redakce Světelského zpravodaje

Chodov, 11. 6. 2012
Vážení světelští rodáci a Světeláci,
ne nadarmo jsem nazval výstavu ve 

svém rodném městě „Světlé kresby nad 

Sázavou“. Prožil jsem zde báječné klu-
kovské dětství, které v mé osobě zane-
chalo ono světlo mládí. Čas něco odvál, 
ale neodnesl s sebou onu náklonnost 
města v podobě jeho představitelů, kul-
turních pracovníků a spolužáků k mé 
osobě. Chci vám říci, že má tato náklon-
nost pro mne veliký význam a chovám 
tak k vám velkou úctu. Děkuji za vaši 
přítomnost na křtu mé knihy a částeč-
né monografie v Museu Kampa v Praze. 
Děkuji starostovi panu Mgr. Janu Tour-
kovi, který byl tak spolukřtitelem této 
knihy, děkuji představitelkám vaší svě-
telské kultury, o kterých jsem přesvěd-
čen, že ji dělají více než dobře – paní 
Mgr. Janě Kupčíkové a Zdeně Horní. 
A tak snad někdy zase ve Světlé nad 
Sázavou nashledanou. Nyní připravuji 
kresby pro výstavu v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě a ta začne vernisáží 
6. prosince 2012. 

A závěrem snad „Buďte hosty svého 
bytí“.

S pozdravem     

Jiří Jun

Hlavní hrdina se rozhodne zavraž-
dit v hotelovém pokoji prostitutku, 
aby se zbavil nutkání ubodat svou 
čtyřměsíční dceru. Netuší, že zvo-
lená oběť je zmítaná depresemi 
a chce spáchat sebevraždu. Mezi 
oběma schizofreniky začíná bizar-
ní hra na kočku a na myš.

Šabach Petr
Máslem dolů 

 – Autor se tentokrát zamýšlí nad otáz-
kou, proč vás nějaké vlezlé okolnos-
ti stále nutí měnit plány a odkládat 
odpočinek, který byste tolik potře-
bovali, na dobu neurčitou.

Naučná literatura
Toušlová Iveta
Toulavá kamera 14 

 – Nejnovější přírůstek do řady zají-
mavých publikací, v nichž hledáme 
náměty na nedělní výlety i na více-
denní poznávací cesty. Reportáže 
jsou opět řazeny podle krajů s od-
kazy na zajímavá místa v okolí.

Heydrichová Lina
Můj život s Reinhardem 
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Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

 – Subjektivní, velmi osobně napsaná 
kniha vzpomínek na nejdůležitější 
milníky jejího života odhaluje, co 
vlastně znamenalo být manželkou 
Reinharda Heydricha.

Stronge Charles
Odstřelovač v akci 

 – Kniha se zaměřuje na známé od-
střelovače napříč historií. Nabízí 
nejenom strhující a napínavé příbě-
hy, ale poskytuje také detailní in-
formace o tomto děsivém řemesle.

Knihy pro děti a mládež
Markovová Danuše
Psíkov 

 – Autorské pohádky plné psích pří-
běhů, které se odehrávají ve vesni-
ci Psíkov a v nichž vystupují vel-
cí, malí, chytří, zlobiví, snaživí 
i hladoví psi nejrůznějších plemen 

– moudrá Bobina, šišlavý Puf, Asta, 
Majda, Pajda a mnoho dalších.

Reschová Stanislava
Ježkovy voči

 – Zlodějíčci Chytrouš a Hlupík, ča-
rodějnice Nočnice, Princezna Za-
rděnka, to jsou postavy z nápadi-
tých příběhů, v nichž malí čtenáři 
přijdou nakonec na kloub všem zá-
hadám. Kniha získala ocenění 
v druhém ročníku literární soutěže 

o nejlepší původní moderní pohád-
ku.

Braunová Petra
Tramvaj plná strašidel 

 – Desetiletý David z Prahy řeší na za-
čátku prázdnin zapeklitou situaci. 
Za okny jeho pokoje se v noci vzná-
šela tramvaj plná strašidel. Vzápětí 
odjíždí do moravského Uničova, ale 
prázdninoví kamarádi nevěří jeho 
báchorce a diví se tomu, jak je vy-
strašený. Pak se ale rozhodnou přijít 
celé věci na kloub přímo v hlavním 
městě.

Eva Kodýmová

Ve Světlé máme novou sklárnu

Ve čtvrtek 7. června byl v těsném sou-
sedství někdejšího sklářského gigantu 
Sklo Bohemia, dnes prosperující firmy 
Crystalite Bohemia, slavnostně otevřen 
nový moderní sklářský provoz společ-
nosti Bohemia Machine. Pro ty, kteří 

zažili na podzim roku 2008 krach „Bo-
hemky“, asi něco nepředstavitelného. 
V novotou ještě vonící hale se sešlo mno-
ho významných hostů, mezi kterými byli 
zástupci města starosta Jan Tourek a mís-
tostarostka Lenka Arnotová, senátor Ja-

romír Strnad a Kraj Vysočina reprezen-
toval zástupce ředitele Kraje Vysočina 
Miroslav Březina. Nechyběly významné 
osobnosti sklářského průmyslu, přítomni 
byli mimo jiné zakladatelé dnes již světo-
vě proslulého designérského studia Olgoj 

Chorchoj Michal Froňek a Jan Němeček. 
Před slavnostním přestřižením pásky se 
ředitel a jeden z majitelů firmy Jiří Trtík 
pochlubil, že 90 % zařízení nového pro-
vozu je české výroby. Zajímavá byla jeho 
slova o tom, že díky moderním techno-
logiím spojeným se špičkovými desig-
néry by měla být výroba průmyslovým 
atelierem 3. tisíciletí. Po tradičním stří-
hání pásky si hosté prohlédli vzory 

Pásku při slavnostním otevření sklárny stříhali (zleva) starosta Jan Tourek, ředitel 
sklárny Jiří Trtík, designer ateliéru Olgoj Chorchoj Michal Froněk, zástupce banky  

GE Money Bank, která na výstavbu půjčila, Ladislav Kytler a senátor Jaromír Strnad.

Výroba v nové sklárně se rozjela
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▶ nápojového skla značky BOMA a se 
zájmem sledovali zručnost dvou sklářů, 
kteří předváděli tradiční ruční výrobu ka-
líšků. Pozornost vzbudila místostarostka 
Lenka Arnotová, když přijala nabídku, 
aby si zkusila pomocí sklářské píšťaly 
vyfouknout skleněnou baňku. Sama si při 
tom vzpomněla, jak ještě ve funkci sta-
rostky Světlé prožívala smutné momen-
ty, když se v roce 2008 zavírala sklárna 
Sklo Bohemia a mnoho lidí zůstalo bez 
práce. O to příjemnější pro ni byl čtvrtek 
7. června, vždyť nový sklářský provoz 
znamená další pracovní příležitosti.

Text a foto: jív

Skleněné unikáty a Světlá n. S. 

Skutečně unikátní výzdobu má pout-
ní kostelík sv. Vintíře v šumavské 
osadě Dobrá Voda u Hartmanic. In-
teriéru vévodí skleněný oltář (retabu-
lum) v žlutozelené barvě. Obří plastika 
o rozměrech 4,5 x 3,2 m znázorňuje 

Kristovu oběť na kříži. Na postranních 
křídlech jsou vyobrazeni světci, napří-
klad sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, sv. 
Anežka Česká, sv. Jan Křtitel. Skuteč-
ně nádhernou výzdobu netvoří pouze 
tento oltář, ale návštěvník se může 
pokochat pohledem na další obří plas-
tiku, kterou je betlém, nechybí socha 
patrona kostela sv. Vintíře v životní ve-
likosti a na bočních zdech jsou reliéfy 
znázorňující 14 zastavení křížové cesty. 
To vše opět odlito ze skla. A čím jsou 
zmíněné plastiky zajímavé pro Světlou 
nad Sázavou? Jejich autorka Vladimí-
ra Tesařová byla na prahu své umělec-
ké tvorby v našem městě. Původně se 
chtěla věnovat sochařině, ale tehdejší 
doba jí to z politických důvodů neu-
možnila, šla se tedy učit do Světlé bru-
sičkou skla. Ale své touhy věnovat se 
umělecké práci se nevzdala. Úspěšně 
absolvovala zkoušky na Střední umě-
leckoprůmyslovou školu sklářskou do 
Železného Brodu, kam po roce stráve-
ném ve Světlé přešla. Sama k tomu pro 
Světelský zpravodaj pověděla: 

„Ve Světlé jsem byla v roce 1973. Vel-
mi dobře si vzpomínám například na 
pana učitele Štorka i na další. Pama-
tuji se i na praxi v Josefodole. Díky 
velkorysosti tamějších pedagogů, kteří 

mě doporučili na železnobrodskou ško-
lu, jsem se mohla dál rozvíjet. Přitom 
se na mě mohli vykašlat, protože jsem 
byla politicky nežádoucí. Takže bych 
jim touto cestou chtěla opravdu podě-
kovat. Tak velký dík! Naučila jsem se 

u vás za ten rok preciznosti. Chtěla 
bych vám popřát, abyste ve Světlé moh-
li dál rozvíjet krásné sklářské řemeslo. 
Ale hlavně všem světelským přeji, aby 
měli opravdu šťastný domov.“ 

Velkoformátové skleněné plastiky 
zdobící kostel v Dobré Vodě však ne-
jsou jedinými sakrálními díly této vý-
tvarnice. Například v květnu letošního 
roku byla v obci Čepice u Sušice odha-
lena na mostě přes Otavu největší skle-
něná socha sv. Jana Nepomuckého na 
světě. Až zavítáte na Sušicko, zajeďte 
se do Čepic na most podívat, stojí to 
za to. Sv. Jana Nepomuckého najde-
te nejen u nás na mnoha mostech, ale 
skleněného a v životní velikosti mají 
pouze tam. Umělecká práce Vladimíry 
Tesařové je o to obdivuhodnější, že na 
svých dílech pracuje od samého počát-
ku sama. Zhotoví si nákres v poměru 
1:1, hliněný model a podle něj formu, 
do které sklo odlévá. Je prostě vše-
strannou výtvarnicí.

Text a foto: Jiří Víšek

Poděkování

Místní organizace Svazu zdravotně 
postižených Světlá n. S. děkuje městu 
Světlá n. S. zastoupenému starostou Mgr. 
Janem Tourkem za finanční dar. Z této fi-
nanční částky jsme poskytli určitou část 
na akci Den dětí, která se konala 2. červ-
na v zámeckém parku.

Výbor organizace

Jelo nás devadesát

V sobotu 9. června pořádal Stadion 
klub S11 ve spolupráci s městem Svět-
lá n. S. již 6. ročník Jízdy Vysočinou na 
mopedech. 

Po ranním dešti se nakonec počasí 
umoudřilo, a tak se na náměstí začali sjíž-
dět mopeďáci z celé republiky. K dobré 
náladě přispěla i hudba moderátora Mirka 
Sklenáře, který nám také odstartoval prv-
ní okruh jízdy ve směru: Číhošť, Kozlov, 
Ledeč n. S a odsud zpět do Světlé na ná-
městí.

Po malém občerstvení, které nám za-
jišťovala děvčata Fan klubu světelských 
mopeďáků, jsme vyrazili na druhý okruh 
směr: Lipnice, Okrouhlice, Lučice a zpět 
do Světlé s dojezdem do Sport baru Rela-
xa, kde jsme vyhlášením tomboly zakonči-
li podařenou pětaosmdesátikilometrovou 
jízdu „bez ztráty kytičky“.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás 
podpořili v našem nadšení, městské poli-
cii za zajištění celé akce a všem ostatním 
kamarádům za pomoc. A již se těšíme na 
poslední sobotu v červnu, kdy pojedeme 
jako každoročně propagační týdenní Spa-
nilou jízdu, tentokrát na Valašsko.

Stadion klub S11

C
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Hrací stůl nástroje z velké části ne-
funkční, pneumatická traktura netěsná, 
elektrická traktura díky korozi kon-
taktů nespolehlivá, trhliny na měchu 
a červotočem prolezlá varhanní skříň. 
To byl dle vyjádření duchovního správ-
ce farnosti kněze M. M. Šavela stav 
varhan ve světelském kostele sv. Václa-
va, vyžadující rychlou opravu. Varha-
ny byly postaveny v roce 1912 firmou 
bratrů Paštikových, ale jejich skříň je 
mnohem starší, pamatuje vládu Marie 
Terezie, byla totiž postavena v roce 
1765 neznámým varhanářem. Rozsáhlá 
oprava byla svěřena renomované var-
hanářské firmě Eltrakt – Petr Fischer. 
Již v polovině dubna pracovníci 

Děti žijí sportem

Sobotní odpoledne 26. května na 
světelském náměstí patřilo sportu. Ko-
mise pro koordinaci sportů města Svět-
lá n. S. ve spolupráci s firmou Probas, 
s. r. o., Světlá n. S., připravila kulturně 
společenskou akci Děti žijí sportem. 

Jejím cílem byla prezentace a nabídka 
sportovních aktivit pro děti, připrave-
ny byly skákací hrady a trampolína pro 
malé sportovce, diskotéka.

Do akce se zapojila většina sportovní 
klubů působících v našem městě: fotbal, 
hokej, florbal, futsal, tenis, volejbal, ša-
chy, badminton, cvičení dětí, turistika.

Tak  malí sportovci viděli ukázky jed-
notlivých sportů a  hlavně si mohli sami 
vyzkoušet  jednotlivé sportovní aktivity. 

Střílení na  fotbalovou, hokejovou, 
florbalovou branku, obratnost s volejba-
lovým i fotbalovým míčem, skákání přes 
švihadlo, práce s tenisovou a badminto-
novou raketou, základy šachů a další 
pohybové aktivity, které byly připrave-
ny u jednotlivých sportovních stanovišť. 

Varhany se opravují

Klub českých turistů připravil malou 
poznávací soutěž, do níž se zapojili i ně-
kteří rodiče. Za příjemného slunečného 
počasí se této akce účastnilo kolem 250 
dětí.

O kulturní část se postaraly svým vy-

stoupením taneční skupiny z Domu dětí 
a mládeže Světlá n. S. a Základní školy 
Lánecká. Pro malé sportovce byly při-
praveny drobné sladkosti a občerstvení. 
Oceněna byla i možnost posezení u ma-
lého občerstvení pro dospělé.

Lední hokej – bez bruslí a bez puku Volejbal

Šachy Tenis

Na náměstí bylo rušno

Akce měla za úkol přilákat do spor-
tovních klubů další zájemce. Tím, že na 
jednom místě byly soustředěny téměř 
všechny možné sportovní aktivity a děti 
si je mohly vyzkoušet, byla dána pomoc-
ná ruka k rozhodování, jakou sportovní 

aktivitu si v budoucnu vybrat. Věřím, že 
akce splnila svůj účel a ke sportování 
přivede další zájemce.

Poděkování za úspěšnou akci patří 
všem, kteří se aktivně podíleli na zdaru 
této akce.

Jaroslava Holoubková
Foto: Jaroslav Vála

KČT – malování turistických značek
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DiaKoutek

Vážení čtenáři!
Tak už i ve večerním televizním 

zpravodajství z úst profesora Vráblí-
ka zaznělo, že ovocný cukr – frukto-
sa není tak báječné přírodní sladidlo 
vhodné pro diabetiky, jak se ještě před 
časem myslelo. Ještě před rokem jsem 
fruktosu svým diabetickým pacientům 
doporučovala také, pravda s tím, že je 
kalorická, tudíž nevhodná pro redukč-
ní dietu, a je třeba ji započítat do cel-
kového povoleného množství sachari-
dů. Co se tedy změnilo?

Potvrdilo se, že větší a pravidelné 
dávky fruktosy vedou u člověka nejen 
ke vzestupu hmotnosti, ale i cestou me-
tabolismu tuků triglyceridů k podpoře 
rozvoje aterosklerosy. To jistě nejsou 
dobré zprávy. Je tedy nutné fruktosu 
označit za nebezpečnou a odstranit ze 
seznamu člověkem poživatelných látek 
se sladkou chutí? Myslím, že ne. Pro-

firmy varhanní stroj demontovali 
a většinu jeho dílů odvezli k restauro-
vání. Sám varhanář Petr Fischer struč-
ně shrnul rozsah opravy historického 
stroje: „Použitelné píšťaly budou vyčiš-
těny a opraveny, vyrobeny budou nové 
píšťaly pro nové rejstříky, budou nové 
skříňové vzdušnice s elektromagnety, 
nový bude i hrací stůl. Srdcem celých 
varhan se stane moderní elektronický 
řídicí systém. Zvláštní pozornost věnu-
jeme historické varhanní skříni, chybě-
jící části, doslova sežrané červotočem, 

bude třeba doplnit. Celou ji potom na-
pustíme konzervačním roztokem proti 
červotoči. Počet rejstříků se zvýší ze 
čtrnácti na pětadvacet a varhany bu-
dou mít o sedmdesát píšťal víc, bude 
jich nyní 880.“ 

Radostnou informaci přidal 
M. M. Šavel. „Oprava se nebude pro-
vádět na dluh, farnost má již potřebný 
finanční obnos, na kterém se podíleli 
vedle věřících drobní dárci, sponzoři 
z řad podnikatelů a též město Světlá 
nad Sázavou.“ 

Nově by se měly varhany rozeznít 
o letošním svátku sv. Václava.

Text a foto: jív

Noc kostelů 
Dne 1. června se úderem 18. hodiny 

otevřely v České republice brány více než 
1200 kostelů a modliteben. V naší diecézi 
se do akce zapojilo 180 kostelů, chrámů 
a letos poprvé i naše farnost. Program 
jsme záměrně rozložili do dvou dnů, důvo-
dem bylo nabídnout našim spoluobčanům 
program, který by oslovil co nejširší okruh 

Z naší farnosti

zájemců. V pátek se představili žáci míst-
ní ZUŠ. V chrámu byla nainstalována vý-
stava jejich zajímavých výtvarných prací 
a mohli jsme nejen obdivovat skvělé výko-
ny mladých hudebníků, ale i vyslechnout 
prezentaci literárně dramatického oboru. 
Pedagogům patří dík za skvělou přípravu 
celého večera. V sobotu přijala naše po-
zvání badatelka Mgr. Alena Křivská, která 
je bezesporu jednou z největších odbornic 
na historii našeho regionu. Její precizně 
připravená přednáška zaujala všechny 
zúčastněné a doufáme, že v nich vzbudila 
zájem o zajímavou minulost nejen našeho 
kostela, ale i celého města.

Domníváme se, že motto Noci kostelů 
se nám podařilo naplnit. Byla nabídnu-
ta nejen možnost seznámit se s kulturní 
památkou, kterou beze sporu náš farní 
kostel je, ale veřejnosti se dostalo mož-
nosti setkání, sdílení a zastavení na cestě 
životem pro hledání jeho smyslu. Do bu-
doucna uvažujeme o zapojení co nejširší 
veřejnosti. Chceme vyhlásit výtvarnou 
a literární soutěž Kostel v proměnách roku. 
Vernisáž výstavy všech prací a předání 
ocenění bude součástí příští Noci kostelů. 
S propozicemi budete seznámeni nejen ve 
Světelském zpravodaji, ale i na stránkách 
naší farnosti.   J. R.

Foto J. VálaZ prací žáků místní ZUŠ

blém vidím především v „pravidelném“ 
a „větším“ přísunu fruktosy, přičemž 
jsem si vědoma toho, že „větší“ je po-
jem relativní stejně jako třeba „levný“.

Asi bych k problému přistupovala 
tak, že každý nadbytečný přísun ka-
lorií je zbytečný, pro lidi s nadváhou 
jednoznačně. „Rychlé cukry“, jako je 
cukr řepný, med nebo právě fruktosa 
lze ze stravy zcela vynechat, aniž by 
hrozila nějaká tělesná zdravotní újma. 
Duše a její pohoda ale do celkového 
zdraví také patří a pak je prostě třeba 
individuálně a každý sám za sebe zvá-
žit, kde jsou naše limity. Pokud můžete 
pít čaj, ovocný čaj a kávu bez cukru 
a vodu bez příchuti čistou a nevadí 
vám to, nejlepší sladidlo bude žádné 
sladidlo. Pokud si přisladit potřebu-
jete, protože bez slazené tekutiny pro 
vás život ztrácí smysl, nevolte do ná-
poje fruktosu, v současné době bych 
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▶

Z činnosti komise MA 21

Komise pro místní Agendu 21 pomá-
há městu s organizací farmářských trhů 
a realizuje pro něj projekt Společná se-
tkávání v roce 2012, který je finančně 
podpořen Zdravým Krajem Vysočina. 

Den dětí
Děti ve Světlé n. S. slavily v sobotu 

2. června svůj svátek v zámeckém parku. 
Na startu si vyzvedly čtyřlístky a vyda-

ly se na vyznačenou pohádkovou trasu. 
Po jejím absolvování obdržely odměnu. 
V prostoru startu a cíle byl největší zá-
jem o malování na obličej firmy Oriflame 
a formule firmy MBcomp, dále se využí-
val skákací hrad, trampolína a hasičský 
vůz. Ve 13 hod. proběhla ukázka cvičení 
psů místních kynologů. Komise pro míst-
ní Agendu 21 zde také představila vyhod-
nocení dotazníkového šetření Jak vidím 
svoje město v budoucnosti, které provedla 
během akce Vítání jara. Organizátorům 
přálo i počasí, a tak první Den dětí ve 
světelském parku přilákal téměř 300 dětí 
a takřka 1000 návštěvníků.

Partneři byli Sportovní zařízení měs-
ta Pěšinky a Český svaz žen. Do akce se 
dále zapojil nebo ji podpořil Šachový klub 
Světlá n. S., Vlastivědný spolek Světelsko, 
žákyně oboru Sociální péče Akademie 

– VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá n. S., ZŠ 
Lánecká, hasiči, firma MBcomp, zdravot-
ní pojišťovna Metal-Aliance, místní orga-
nizace ČSSD, rada města Světlá n. S., Ku-
kuřičný mlýn Konkordia v Mrzkovicích, 
místní organizace Svazu invalidů, pekárna 
pana Brokla, Cukrárna v Podloubí, Ovoce 
a zelenina na náměstí a firma Oriflame. 
Akci moderoval a o hudební kulisu se po-
staral Miroslav Sklenář.

Dotazníkové šetření Jak vidím svoje 
město v budoucnosti
Dotazníkové šetření probíhalo ve Svět-

lé n. S. v období od 27. 3. do 23. 4. 2012, 
odpovědět na otázky bylo možné dvěma 

způsoby: písemně nebo elektronicky. Sou-
hrnně byl dotazník zobrazen na webových 
stránkách nebo zadán v tištěné podobě  
431 osobám, vyplnilo ho 193 respondentů. 
Návratnost dotazníků je 45 %.

Všechny otázky byly záměrně polože-
ny tak, aby respondenti museli odpovídat 
vlastními slovy. Bylo možné napsat více 
odpovědí, proto součet četností jednot-
livých odpovědí nemusí dát dohromady 

celkový počet vyhodnocených dotazníků. 
Ze 193 vyplněných dotazníků byly 3 vy-
řazeny, neboť zde byly vulgární výrazy 
či nesmysly. Celkem bylo vyhodnoceno  
190 dotazníků.

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit 
pomocí otázek č. 1, 3 a 4, na jaké oblasti by 
se měl zaměřit příští strategický plán roz-
voje města. Otázka č. 2 byla položena se 
záměrem zjistit, čím je Světlá nad Sázavou 
jedinečná. Tyto údaje mohou sloužit např. 
k využití při propagaci města, přilákání 
turistů apod. Poslední otázka č. 5 reagova-
la na současnou nevyjasněnost budoucnos-
ti světelského zámku a zjišťovala názory 
respondentů na jeho využití. 

Při vyhodnocování tak byly vytvořeny 
tři hlavní kategorie a podle charakteru od-
povědí jejich podkategorie:
1.  Rozvoj města 

• vzhled města – čistota a pořádek, pře-
měna náměstí, opravy a údržba, co 
vybudovat a nebudovat

• život ve městě – sport, lidé, nákupy 
a jídlo, kultura a vzdělávání

2.  Jedinečnost Světlé nad Sázavou
• vzhled města – dominanty, lokalita 
• život ve městě – sport, průmysl, lidé 

a dění ve městě
3.  Využití světelského zámku

V kategorii Rozvoj města bylo zjištěno, 
že jednoznačně nejvíce by si obyvatelé 
města přáli vyřešit koupání, a to buď vy-
budovat bazén (87 odpovědí) nebo koupa-
liště (70 odpovědí). Dále by se podle jejich 
názoru mělo dbát o čistotu a pořádek 

asi zkusila stévii nebo sukralosu – obě 
tato sladidla jsou nekalorická, stévie 
je přírodní. Co se týče dezertů nebo 
sladkých pokrmů, stojí za pokus za-
přemýšlet, jak mohu sladit co nejméně, 
aby pro mě výsledek byl ještě přijatel-
ný. Já mám sladké ráda, ale u většiny 
receptů si pochutnám i v případě, že 
doporučované množství cukru snížím 
o třetinu až polovinu. V některých 
pokrmech lze celkem dobře vystačit 
s doslazením ovocem, syrovým nebo 
podušeným, naši předci tak dle do-
chovaných pramenů sladili třeba kaše. 
Pokud recepturu upravíte vůbec ce-
lou ve smyslu zdravější výživy, místo 
bílé mouky použijete alespoň částečně 
celozrnnou, místo másla použijete do 
těsta olej a celkově bude tuku méně, 
těsto „nastavíte“ nízkotučným tva-
rohem, nebo třeba cuketou, jablkem, 
takto vyrobenou „buchtu“ si dáte jed-
nou za týden k snídani a pak půjdete 
fyzicky pracovat nebo sportovat, udě-
lali jste pro své zdraví krok správným 
směrem a neohrozí vás ani oslazení 
výrobku, ať už „normálním“ cukrem 
bílým nebo hnědým, třtinovým, me-
dem nebo i tou fruktosou. Stejně tak 
můžete vyzkoušet stévii nebo „umě-
lá“ sladidla vhodná k pečení. Těhot-
ným bych „umělá“ sladidla rozhodně 
nedoporučila a i s bylinkami to není 
jednoznačné, takže bych se domluvila 
s lékařem, jestli velmi malé (a jaké to 
je) množství medu, normálního cukru 
nebo té fruktosy (nemyslím, že by při 
občasném přislazení v jinak racionál-
ním jídelníčku fruktosa mladé mamin-
ce za devět měsíců způsobila atero-
sklerosu nebo obezitu).

Nejlepším zdrojem sladké chuti bude 
v probíhající letní sezoně ovoce. U vět-
šiny druhů může diabetik najednou 
sníst 100 g, ale pokud si ubereme tro-
chu z přílohy hlavních jídel, těch 100 
g můžeme opakovat na pět jídel denně 
(všechna hlavní a dvě svačiny). Jen na 
druhou večeři bych ovoce nedoporuči-
la diabetikům v riziku hypoglykémie 
nebo s nadváhou, ovoce obsahuje rych-
lý cukr, který se večer, kdy už svaly 
nepracují, uloží do tuku, ale nebude 
dostatečně do rána minimalizovat ne-
bezpečí hypoglykémie jako půl celo-
zrnného rohlíku. Ovoce je možno i za-
mrazit nebo zavařit ve vlastní šťávě na 
zimní období, takže všem včetně sebe 
přeji bohatou letní úrodu.

MUDr. Eva Pěkná
diabetolog
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Benefiční festival

Dne 4. srpna proběhne ve venkovních 
prostorách Sport baru Relaxa, téměř 
pod náměstím Trčků z Lípy 1. ročník 
benefičního festivalu věnovaného dět-
skému oddělení havlíčkobrodské ne-
mocnice.

Když jsme vybírali, pro koho benefici 
zvolit, napadlo nás několik variant. Všich-
ni přece víme, kde všude peníze chybí. Ale 
minimálně lidi z Vysočiny, ať už jako děti, 
či teď děti jejich dětí nemocnici v Havlíč-
kově Brodě využili. Proto vznikl tento 
projekt. 

Při osobních jednáních s vedením Ne-
mocnice Havlíčkův Brod bylo dohodnuto, 
že výtěžek akce poputuje na stanici inter-
mediární péče o novorozence dětského 
oddělení. Na této stanici jsou hospitali-
zována miminka s nízkou porodní váhou 
a novorozenci, kteří potřebují zvýšenou 
lékařskou péči. Ročně je zde hospitali-
zováno průměrně 280 problematických 
novorozenečků i s doprovodem maminek 
tak, aby maminka i miminko byly stále 
spolu. Například v loňském roce mimin-
ko s nejnižší porodní váhou mělo pouhých 
530 g, za rok zde bylo ošetřeno přes 110 
dětí s váhou pod 2,5 kg. Tato péče je velice 
náročná nejen na vybavení specializované 
jednotky intermediární péče, ale i na péči 
léčebnou. Proto každá částka, která bude 
dána pomůže k zakoupení nového přístro-
je či vybavení je pro nás důležitá a potřeb-
ná. Věřím, že alespoň jeden přístroj se 
díky našemu projektu podaří zajistit.

Nemocnice zde bude mít umístěn svůj 
promo-stánek a bude informovat hosty 
o nemocnici a jejím chodu.

Všichni interpreti uveřejnění na plaká-
tech jdou do této akce bez finanční provize 
a díky tomu můžeme dosáhnout možnosti 
celý obsah od vstupu věnovat na místo již 
zmiňované.  

Tohoto projektu se zúčastní 10 kapel hu-
dební produkce, Pojišťovna Metal Allian-
ce se postará o dětské soutěže a zdravotní 

Po uzávěrce

servis, Fotoklub Světlá n. S. o památku dne 
formou svého umění, Rádio Hey o promo 
ve frekvencích a dalším, kteří přiloží ruku 
k dílu, patří velká úcta. 

Jsem ráda, že tato akce je podpořena 
městem Světlá n. S., které uvolní částku 
z rozpočtu na takou věc a zajistí část re-
klamy. 

Zahájení  bude ve 13:00 hod., předpoklá-
dané ukončení akce po půlnoci. 

Souběžně s hudební produkcí poběží 
doprovodný program: 

• soutěže pro děti
• dočasné tetování 
• malování na obličej
• pojišťovna Metal Alliance – měření 

tlaku,…
• projížďka na koni
• koncerty kapel
Kapely: Jana a Karlové Vašíčkovic se se-

tem pohádkových písní, Madame Butter-
fly, Šatlava, Novoveska, Sir Witcherbroom, 
Light Sugar Dreaming, Zputnik, Brak, 
Memento Mori

Předání peněz bude přímo na místě cca 
ve 21:00 hod. přímo do rukou vedení ne-
mocnice za přítomnosti diváků, stejně tak 
i sponzorů. Bez jakýchkoliv pochybností 
a prostředníků.

Jsem přesvědčená, že proti výběru mís-
ta kam peníze poputují nemůže nikdo nic 
namítat.

Projekt podporují: město Světlá n. S., 
Rádio Hey, Relaxa a. s. elektro HB, pojiš-
ťovna Metal Alliance, Free-Trans Tomáš 
Pacholík, Fotoklub SnS, o. s., sdružení 
Infinitivum, zvukař M. Hejkal, Sociální 
centrum Světlá n. S. a  Moni F tattoo.

Občerstvení včetně grilu bude zajištěno 
a při nepřízni počasí akce proběhne uvnitř 
baru.

Těšíme se hojné účasti návštěvníků, kte-
ří se automaticky stávají sponzory Nemoc-
nice HB a ještě si budou moci den i večer 
pořádně užít bez věkových rozdílů.

Efka Doležalová (neprošlo korekturami)

ve městě (81 odpověď). 87 odpově-
dí volalo po přeměně náměstí – zlepše-
ní vzhledu (58 odpovědí) a průjezdnosti  
(29 odpovědí).

V otázkách týkajících se jedinečnosti 
Světlé se potvrdilo, že nejvíce charakte-
ristický pro město je zámek (31 odpověď), 
příroda (26 odpovědí), sklářský průmysl 
(22 odpovědi), zámecký park (17 odpově-
dí), Sportovní centrum Pěšinky (16 odpo-
vědí), poloha (12 odpovědí), kostel a řeka 
(po 11 odpovědích). 

Návrhy na využití světelského zámku 
byly roztříděny do kategorií kultura, vý-
chova, vzdělání a sport a komerční využití. 
Nejvíce lidé doporučovali kulturní využití 
(158 odpovědí), využití k výchově vzdělá-
vání a sportu (36 odpovědí) a ke komerč-
ním účelům (24 odpovědi). 

Z hlediska rozvoje města doporučila ko-
mise zaměřit se na vyřešení problematiky 
koupání a vybudování bazénu nebo kou-
paliště, věnovat se péči o čistotu a vzhled 
města a zabývat se zlepšením vzhledu 
a průjezdnosti náměstí. K rozvoji města 
přispěje rovněž rozšíření nabídky pracov-
ních příležitostí. 

Jedinečnost našeho města spočívá ze-
jména v jeho hlavní dominantě – zámku, 
okolní přírodě a tradici sklářské výroby. 
Z těchto faktorů by se mělo vycházet jak 
při rozhodování o dalším osudu zámku, 
tak při propagaci města a rozvíjení turis-
tického ruchu.

Z dotazů týkajících se využití zámku je 
zřejmé, že lidé si přejí jeho otevření veřej-
nosti, nejvíce ke kulturním účelům. Nej-
méně početná skupina respondentů dopo-
ručovala využít ho komerčně.

S podrobným vyhodnocením dotazníků 
se můžete seznámit ve vestibulu radnice 
nebo na webových stánkách www.svetlan-
sma21.webnode.cz.

Plánujeme Vítání podzimu 
Akce se uskuteční v sobotu 15. září od 

9.00 do 17.00 hod. v zámeckém parku 
a bude zaměřena na připomenutí 450.  vý-
ročí získání městských práv. Komise 
MA 21 hledá pro tuto akci provozovatele 
občerstvení ze Světlé n. S. 

V nabídce uveďte:  
1.   Kontaktní údaje (včetně uvedení 

živnosti a IČ)
2.   Rozsah zajištění občerstvení (jaká 

bude nabídka nápojů a jídla, mož-
nost teplého občerstvení)

3.   Zda současně zajistíte zdarma další 
služby (osvětlení, posezení, altány, 
občerstvení pro účastníky, občerst-
vení pro organizátory apod.), uveď-

te v jakém rozsahu (kolik míst na 
sezení, altánů, jejich velikost, jaké 
občerstvení a pro kolik osob apod.)

Nabídky zasílejte písemně nebo předejte 
osobně v zalepené obálce s nápisem „Ví-
tání podzimu – neotvírat“ do 31. 7. 2012 
na Městský úřad ve Světlé n. S. ing. Janě 
Satrapové, odbor majetku, investic a regi-
onálního rozvoje. 

Skupina si vyhrazuje právo výběru 
1 provozovatele s nejvýhodnější nabídkou. 
Podmínkou je zajištění občerstvení po ce-
lou dobu konání akce. Všichni, kdo zašlou 
nabídku, budou o výsledku výběru infor-
mováni do 27.  8. 2012.

Komise pro MA 21 (redakčně kráceno)
Foto: Mgr. Eva Kořínková (1), 

Ing. Jana Satrapová (1)
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Tip na výlet

Po nové žluté značce
V minulém roce havlíčkobrodští 

značkaři Klubu českých turistů vy-
značili novou trasu ze Světlé nad Sá-
zavou do Golčova Jeníkova. Je dlouhá 
třiadvacet kilometrů, začíná u roz-
cestníku před turistickým informač-
ním centrem a končí na železniční za-
stávce Golčův Jeníkov – město.

Pěšinkami a krátce také Nádražní 
ulicí vede nová žlutá značka společně 
s modrou, která za železničním pře-
jezdem odbočuje do Příseky, zatímco 
žlutá pokračuje po silnici až k dalšímu 
železničnímu přejezdu před Josefodo-
lem. Zde odbočuje vpravo na takzvanou 
Starou cestu, která nás provede okrajem 
Josefodolu a před koupalištěm odbočí 
doprava. Lesem podél Zbožského poto-
ka nás postupně přivede ke dvěma mlý-
nům. Bradáčův mlýn slouží od poloviny 
80. let minulého století jako rekreační 
středisko akciové společnosti ČSAO 
Teplice se sídlem v Proboštově, Vlčkův 
mlýn na rozdíl od Bradáčova nedoznal 
stavebních úprav a patří potomkům po-
sledního zdejšího mlynáře Stanislava 
Vlčka, který zde naposledy mlel v roce 
1952. 

Trasa pokračuje přes louku na lesní 
cestu, na níž si musíte dát pozor, pro-
tože v jednom okamžiku značka odbo-
čuje vlevo prudce vzhůru do svahu. Po 
nějaké době vyjdete z lesa na polní ces-
tu, která vás přivede do vsi Zboží. V le-

tech 1700-1702 si zde Jan Václav Klusák 
z Kostelce vystavěl jednopatrový barok-
ní zámek s mansardovou střechou, teh-
dy pokrytou šindelem. Zřejmě nedlouho 
potom byla k němu přistavěna obdélná 
kaple sv. Matouše, která je poprvé uvá-
děna v roce 1723 v pamětní knize smr-
dovské farnosti. Do kaple se vcházelo 
z návsi hlavním vchodem, jehož oblou-

kový portál je dosud ve zdivu znatelný. 
Zámek byl sídlem správy samostatného 
statku do roku 1752, kdy jej koupil Jan 
Adolf z Pöttingu a připojil ke svému ha-
berskému velkostatku. V roce 1780 zá-
mek vyhořel a Jan Adolf jej dal znovu 
opravit. Asi před polovinou 19. století, 
za Josefa z Badenthalu, došlo k úpravám 
interiéru, zejména k uspořádání míst-
ností a zámeckého schodiště a také ke 
zrušení kaple, která je naposledy připo-
mínána v roce 1826. Její obdélná budo-
va byla rozdělena na dvě patra, v nichž 
byly zřízeny místnosti. Střecha bývalé 
kaple má podobu kopule s lucernou.

V roce 1914 připojil Richard Mora-
wetz Zboží ke svému světelskému vel-
kostatku a za první světové války byl 
v zámku lazaret. Při pozemkové reformě 
byl zabrán i zdejší zámek. V roce 1925 
jej od Státního pozemkového úřadu za-
koupila odbočka Československého čer-
veného kříže v Libni a v zámku zřídila 
ozdravovnu pro mládež. Za druhé svě-
tové války jej němečtí vojáci používali 
jako velitelství (a pamětníci říkají, že 

i jako šantán) a v roce 1949 jej převzal 
stát. Do roku 1956 v něm mělo kancelá-
ře místní JZD, poté zde byl domov dů-
chodců, přeměněný v roce 1963 v ústav 
sociální péče pro osoby se zdravotním 
postižením, který s mírnými změnami 
funguje dodnes. K zámku přiléhá park 
s rybníkem, založený snad v polovině 
18. století.

Polní cestou přijdeme do Bačkova, 
kde byla v 15. století postavena tvrz, na 
jejíchž základech si před rokem 1787 
tehdejší majitel Jan Hermann z Herrnri-
tu postavil pozdně barokní zámek. Byla 
to malá, jednopatrová stavba čtvercové-
ho půdorysu s mansardovou střechou, 
stojící v severozápadním rohu bývalého 
hospodářského dvora. Po druhé světové 
válce patřil JZD, které zde mělo kance-
láře, ale dnes již po něm není ani pa-
mátky.

Z Bačkova nás vyasfaltovaná polní 
cesta nás přivede do vsi Lubno, z níž 
pokračujeme k silnici vedoucí z Leštiny 
do Habrů. Dáme se vpravo směrem na 
Habry, ale hned za Kysibelským dvo-
rem odbočíme doleva a dostaneme se do 
krásné aleje. Je dlouhá asi jeden kilome-
tr a tvoří ji 177 bříz bělokorých, starých 
zhruba sto let. Od roku 1986 jsou pro-
hlášeny za památné stromy.

Žlutá značka vede lesem a v závěru 
polní cestou, která ústí u obchvatu Gol-
čova Jeníkova, při jehož přecházení je 
namístě věnovat zvýšenou pozornost 
hustému provozu v obou směrech. Ko-
lem hřbitova s kostelíkem sv. Markéty 
se dostaneme na náměstí a posléze až 
na stanici ČD Golčův Jeníkov – město. 

Golčův Jeníkov je nejsevernějším 
městem kraje Vysočina a má kolem 
třech tisíc obyvatel. Vznikl jako raně 
středověká ves na Haberské stezce spo-
jující Čechy s Moravou. Původní název 
byl Jeníkov, přívlastek městečko dosta-
lo podle Maxmiliána z Goltze, který je 
držel v letech 1636-1653. K jeho zajíma-
vostem patří židovský hřbitov s asi 1500 
náhrobky, Golčova tvrz, ve které je ga-
lerie, a kostel sv. Františka Serafínského 
s mohutnou zvonicí, přičemž mezi ní 
a kostelem prochází silnice. Kostel se 
chlubí velkou raritou: nad vchodem visí 
kost (pravá čelist) velryby grónské, kte-
rou generál Goltz přivezl jako válečnou 
kořist z bitvy u Stralsundu.

Text a foto: Jaroslav Vála

Pravá spodní čelist velryby grónské 
v interiéru kostela

Zvonice a kostel sv. Františka 
Serafínského v Golčově Jeníkově
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Fotbalisté opět před branami krajského přeboru

Potřetí za sebou se fotbalisté FK Bo-
hemia Světlá n. S. stali korunními princi 
I. A třídy, tedy skončili v soutěži vždy 
na 2. místě. V sezoně 2009/2010 na-

sbírali 49 bodů a nastříleli soupeřům 
56 gólů, do krajského přeboru postou-
pila Žirovnice, která měla o osm bodů 
více. V následující sezoně 2010/2011 
získali světelští fotbalisté dokonce 60 
bodů, dali 73 gólů a opět to stačilo jen 
na 2. místo, když postoupili Janovice 
se ziskem 67 bodů. V neděli 17. června 
skončila I. A třída 2011/2012 a fotbalisté 
Světlé opět na druhém místě, tentokrát 
se ziskem 58 bodů, z postupu do kraj-
ského přeboru se radovala Chotěboř, 
která měla jen o dva body více. A tak 
to vypadá, jako by se našim fotbalistům 
do krajského přeboru nechtělo, ale opak 
bude asi pravdou. I tak je druhé místo 
v soutěži úspěchem, vždyť mužstvo ze 
šestadvaceti zápasů jen dvakrát prohrá-
lo. A jak to zhodnotil odstupující trenér 
František Polák, který byl u všech tří 

stříbrných umístění Světlé v I. A třídě? 
„Postavení v konečné tabulce odpoví-
dá celkové výkonnosti týmů Chotěboře 
a Světlé. Chotěboř hrála lepší a produk-

tivnější fotbal, naše mužstvo nedokázalo 
udržet vyrovnanost výkonů.“ Na otázku, 
co potěšilo a naopak co zklamalo v prá-
vě skončené sezoně, trenér Polák odpo-
věděl: 

„Při mé snaze hrát především s od-
chovanci světelského fotbalu, mě velice 
potěšilo, že v době, kdy jsme měli spous-
tu zraněných hráčů, se do týmu zapojili 
mladí fotbalisté a jejich výkony byly pří-
slibem do budoucna. Zklamán jsem byl 
přístupem některých hráčů, jak k trénin-
ku, tak i k zápasům. Ale to je obecně pro-
blém trenérů a nejen ve fotbale, že mají 
pocit, že jejich svěřenci mají na to, aby 
podávali mnohem lepší výkony. Ale cel-
kově hodnotím své působení u mužstva 
kladně. Byla to pro mě obrovská škola. 
Vždyť jsem přišel od trénování dětí k do-
spělým a nelituji toho.“ 

A mužstvo FK Bohemia Světlá n. S. V pokleku zleva: Martin Karel, Jan Pohnětal, 
Martin Náděje, Luboš Rezek, Bohuslav Císař, Petr Dvořák, Martin Muzikář, Martin 
Jelínek, předseda klubu Tomáš Bárta. Stojící zleva: asistent trenéra Jaromír Hubený, 
vedoucí mužstva Josef Smrž, Jiří Valenta, Miroslav Křikava, Miroslav Pecha, Petr 

Janota, Michal Čáslavský, Pavel Čuřík, Lukáš Sobek, trenér František Polák, Jindřich 
Adamec.

V konečném hodnocení soutěže by 
neměli chybět střelci mužstva. Zde jsou 
nejlepší čtyři. Miroslav Křikava 22 gólů, 
Jan Pohnětal 13, Pavel Čuřík 6, Luboš 
Rezek 4.

Čelo konečné tabulky I. A třídy 
ročníku 2011/2012:

1. FC Chotěboř 19 3 4 83:21 60 bodů 
2. FK Bohemia 
    Světlá n. S.

17 7 2 62:30 58

3. SK Přibyslav 16 3 7 70:35 51
4. TJ Jiskra 
    Dobronín

13 2 11 51:43 41

Text a foto: jív

Trenér s asistentem  
se loučili

V neděli 17. června před zahájením 
posledního utkání I. A třídy 2011/2012 
se Speřicemi nastal akt loučení. Trenér 
František Polák a jeho asistent Jaromír 
Hubený totiž oznámili, že po sezoně 
u mužstva končí. Jménem FK Bohemia 
jim za odvedenou práci přišel poděko-
vat předseda klubu Tomáš Bárta, který 

spolu s kapitánem mužstva Bohuslavem 
Císařem oběma předal dárkové balíčky. 

Trenér Polák převzal A mužstvo po 
trenéru Žejdlíkovi uprostřed sezony 
2008/2009, když bylo v krizi a sestoupi-
lo z krajského přeboru. Potom přišly tři 

Odstupujícím Františku Polákovi 
a Jaromíru Hubenému děkuje za 
odvedenou práci kapitán týmu 

Bohuslav Císař.
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Další úspěch vytrvalce Tichého

Na prestižním silničním běhu Ceně 
Nasavrk, který se letos 22. května běžel 
na půlmaratonské trati (21 100 m) a pro 
běžce ve věku nad 35 let to bylo mist-

úspěšné sezony s Františkem Polákem 
a Jaromírem Hubeným na lavičce, kdy 
fotbalisté Světlé skončili ve třech po 
sobě jdoucích sezonách vždy na 2. místě 
I. A třídy Kraje Vysočina. Asistent Hu-
bený byl u mužstva za působení pěti tre-
nérů, Kafky, Korejtka, Bárty, Žejdlíka 
a Poláka. To byla výdrž! Ač se po skon-
čení fotbalových soutěží začalo šuškat, 
že „Fery“ Polák bude trénovat Leštinu, 
která postoupila do I. B třídy, sám Polák 
k tomu pro Světelský zpravodaj řekl: 

„Zatím jsem rozhodnut si od fotba-
lu chvíli odpočinout a potom se uvidí. 
K trénování se určitě vrátím, věnuji se 
fotbalu celý život a neumím si představit, 
že bych se s ním rozešel nadobro.“

Text a foto: jív

Machačová mistryní 
republiky v časovce

Po té, co se Jarmile Machačové zavře-
ly dveře olympijských her v Londýně, 
začala se naše cyklistická reprezentant-
ka ze Světlé n. S. připravovat na letní 
silniční sezonu. A že to byla příprava 
úspěšná, potvrdila Jarmila hned v úvod-

ní disciplíně společného šampionátu 
českých a slovenských cyklistů, který 
se konal v Púchově na Slovensku, když 
zvítězila v časovce žen dlouhé 31 km. 
Zopakovala tak svůj titul mistryně re-
publiky v časovce z roku 2008 z Jindři-
chova Hradce. Nyní v Púchově sesadila 
z časovkářského trůnu světovou rychlo-
bruslařku Martinu Sáblíkovou, kterou 
porazila o 19 sekund.

Medailistky Mezinárodního mistrov-
ství ČR v silniční cyklistice v časovce 
žen: 1. Jarmila Machačová (Dukla Pra-
ha) 43:50 min., 2. Martina Sáblíková 
(Nowis Team) 44:09, 3.  Pavlína Šulcová 
(Merida Biking Team) 45:11.

jív
Foto: Petr Herman

Jarmila Machačová na stupních vítězů 
s Martinou Sáblíkovou

Florbalistky opanovaly Kralupy n. V.

Při přípravě na novou sezónu vyrazi-
lo na konci května florbalové družstvo 
žen na turnaj do Kralup, kde nakonec 
v konkurenci dalších tří celků, žen Kra-
lup n. V., juniorek Kralup n. V. a FBC 

Panthers Praha, vybojovaly zlaté medai-
le. Nejdříve se utkala družstva v základ-
ní skupině systémem každý s každým, 
poté následovalo klasické play-off podle 
tabulky.

Základní skupina probíhala velmi vy-
rovnaně, neboť všechny týmy začaly se 
závodním hraním před rokem. V těchto 
zápasech jsme měli jasnou herní převa-
hu, ale k bohužel nás srážela tradiční 
bolest, proměňování šancí. Duely s juni-
orkami i ženami z Kralup skončily bez 
branek, s FBC Panthers došlo na jedinou 
porážku v poměru 0:1. Proto jsme obsa-
dili až třetí místo, když z druhé příčky 
na nás čekalo v semifinále družstvo žen 
Kralup n. V.

V semifinále se už naštěstí projevila 
naše herní šikovnost, ale hlavně jsme 
se zásluhou hattricku Martiny Práš-

Nahoře stojící zleva: Aneta Tichá, Šárka Dřínovská, Renata Kohoutová a Martina 
Prášková, uprostřed klečící zleva: Barbora Nováková, Alena Výborná, Lucie Uhrová 

a Barbora Zahradníčková, dole ležící Nikola Zajíčková

kové ujali vedení 3:0. Soupeř v závěru 
pouze zkorigoval náhodným gólem na 
3:1. Druhé semifinále skončilo následov-
ně -  FBC Panthers – juniorky Kralupy 
n. V 2:1

Finále s FBC Panthers Praha přineslo 
hezký florbal plný důrazu, ve kterém 
jsme se radovali z vítězství díky gólu 
Martiny Práškové.  V souboji o třetí mís-
to porazily juniorky  Kralup v derby zá-
pase družstvo žen 2:1 na nájezdy.

Tento turnaj ukázal, že se hráčky ne-
ustále zlepšují. K vidění bylo nejen ně-
kolik nádherných kombinačních akcí, 
ale i zkvalitnění obranné činnosti. Jen ta 
střelba nás trápila.

Úspěšnou sestavu tvořila gólmanka 
Nikola Zajíčková, v obraně zářily Barbo-
ra Zahradníčková, Lucie Uhrová, Barbo-
ra Nováková a Šárka Dřínovská, v úto-
ku skvěle pracovaly Renata Kohoutová, 
Aneta Tichá, Alena Výborná a Martina 
Prášková, která byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou turnaje.

Tomáš Rosecký

rovství České republiky veteránů v půl-
maratonu, startovali v silné mezinárodní 
konkurenci též tři atleti z našeho regio-
nu. Největšího úspěchu z nich dosá-
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▶ hl šestačtyřicetiletý František Tichý 
v dresu mladého, ale sportovními úspě-
chy již ověnčeného sportovního klubu 
Catus Bike Team Světlá n. S., který do-
běhl v celkové klasifikaci na skvělém de-
sátém místě a mezi veterány byl s časem 
1:19:19 hod. druhý. Na 121. místě cel-
kového pořadí a 12. v kategorii nad 50 
let skončil v čase 1:52:27 hod. světelský 

Jaroslav Procházka a šedesátiletý Josef 
Machálek ze Sokola Vilémovice byl kla-
sifikován na 143. místě, ovšem v katego-
rii 60 a více let mu patřilo 9. místo, když 
půlmaratonskou trať absolvoval v nepří-
jemném vedru za 1:52:27 hod. Klobouk 
dolů. 

Při závěrečném ceremoniálu celko-
vé klasifikace stáli na stupních vítězů 
pouze Afričané: 1. Moses Kipkosgei 
z Keni (čas 1:04:45 hod.), 2. Said Azouzi 
z Maroka (1:07:54) a 3. Erkolo Ashenafi 
z Etiopie (1:10:26), ale mezi veterány byl 
Tichý stříbrný. 

Text a foto: jív

Turnaj tenisových nadějí ve Světlé

Patrně největší akcí Tenisového klubu 
Sklo Bohemia v letošní sezoně byl tří-
denní turnaj Oblastní přebor mladších 
žáku východních Čech, který se hrál 
na kurtech u Sázavy od 19. do 21. květ-
na. Startovali nejlepší hráči této věkové 

kategorie Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje, nechyběli ani zástupci 
pořádajícího světelského klubu Ond-
řej Galovič, Michal Slabík, Jakub Peca 
a Daniel Votruba, leč konkurence soupe-

řů byla nad jejich síly. Důležitost turnaje 
spočívala v tom, že se vedle bodů do ce-
lostátního tenisového žebříčku bojovalo 
o dvě místa na Mistrovství České repub-
liky mladšího žactva, které se bude hrát 
v polovině července v Mostě. Postup na 

republikový šampionát si zajistili oba 
finalisté dvouhry Jiří Unzeitig z Chocně 
a Bořivoj Hájek z Pardubic. 

Výsledky domácích tenistů TK Sklo 
Bohemia Světlá n. S. v prvním kole 
dvouhry: 

Galovič – Isach (Pardubice) 1:6, 0:6, 
Peca – Tunega (Hořice) 1:6, 1:6, Slabík 

– Nekvinda (Česká Třebová) 0:6, 0:6, Vo-
truba – Hrubý (Pardubice) 0:6, 1:6. Snad 
jediným překvapivým výsledkem dvou-
hry bylo vyřazení nasazené jedničky 
turnaje Filipa Koláře z TK Náchod poz-
dějším finalistou Hájkem již ve čtvrtfiná-
le, v třísetovém maratonu zvítězil Hájek 
6:0, 3:6, 7:5.

Semifinále dvouhry: 
  Hájek (TO Tesla Pardubice) – Schlo-

sser (Pernštýn Pardubice) 6:1, 6:3
  Unzeitig (TK Choceň) – Macura 

(TC Hradec Králové) 6:1, 6:1 
Finále dvouhry: 

  Unzeitig – Hájek 6:1, 6:1
Finále čtyřhry: 

  Hájek, Macura – Schlosser, Ne-
kvinda (Loko Česká Třebová) 7:6, 
6:2

jív
Foto: Luděk Sýs

Čtveřice hráčů TK Sklo Bohemia Světlá n. S., zleva Ondřej Galovič, Michal Slabík, 
Daniel Votruba a Jakub Peca.
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Úspěch v McDonald ś Cupu

Znamenitě si vedli fotbalisté Základ-
ní školy Lánecká pod vedením učitele 
Martina Sýkory v 15. ročníku celostátní 
soutěže fotbalových týmů základních 
škol McDonald ś Cup v kategorii B, ve 
které hrála družstva 4. a 5. tříd. 

O popularitě této soutěže svědčí fakt, že 
do letošního ročníku se zapojilo 81.000 
dětí. Kluci ze Světlé vyhráli zcela pře-
svědčivě okresní kolo v Havlíčkově Bro-
dě, když ve skupině porazili ZŠ Habry 
12:0, ZŠ Okrouhlice 10:3 a nerozhodně 1:1 
hráli se ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod. Jako 

vítězové jedné ze tří skupin postoupili do 
čtvrtfinále, kde zvítězili nad ZŠ Konečná 
Havlíčkův Brod vysoko 14:0, v semifinále 
vyřadili havlíčkobrodskou ZŠ Wolkerova 
2:0 a ve finále si bez problémů poradili 
s favoritem turnaje ZŠ Smetanova Cho-

těboř, zvítězili přesvědčivě 7:0. Vítězství 
kluků ze Světlé v okresním kole bylo za-
sloužené, vždyť svým soupeřům nastříleli 
v šesti utkáních 46 gólů a inkasovali jen 4. 
Právem tak postoupili do krajského finále, 
které se hrálo v Jihlavě 21. května a vítěz 
postupoval do celostátního finále v Tepli-

Družstvo Světlé s pohárem za vítězství v okresním kole v Havlíčkově Brodě

V Jihlavě s Jaromírem Blažkem. Stojící zleva: Pavel Pavlovič, Tomáš Vrba, Michal  
Sladkovský, Adam Skalický, Jiří Horálek, Ondřej Kalenský, sedící zleva: Pavel 
Malimánek, brankář Jaromír Blažek, Lukáš Fírek, Adam Böhm, Jakub Peca.

cích. Šest týmů kategorie B hrálo nejprve 
ve dvou skupinách o postup do semifiná-
le. Světlá na úvod prohrála ve své skupině 
se ZŠ Rošického Třebíč 0:2 a potom hrála 
nerozhodně 1:1 se ZŠ Rošického Jihlava, 
byť měli svěřenci Martina Sýkory po celý 
zápas převahu, ale nedokázali vstřelit další 
gól. Družstvo Světlé tak skončilo třetí ve 
skupině a hrálo o 5. místo proti jihlavské 
ZŠ Havlíčkova. V tomto zápase se světel-
ským klukům již dařilo střílet góly a vyhrá-
li 8:2. V Jihlavě své škole ostudu rozhodně 
neudělali, vždyť k postupu do semifinále 
jim chyběla jediná branka. Zážitkem pro 
ně bylo setkání s mnohonásobným repre-
zentantem, bývalým brankářem Sparty 
Praha a současným brankářem dnes již 
ligové Jihlavy Jaromírem Blažkem, kte-
rý se s kluky ochotně vyfotografoval. Za 
zmínku určitě stojí, že Pavel Malimánek 
ze Světlé byl se šesti góly nejlepším střel-
cem turnaje. 

Konečné pořadí krajského kola McDo-
nald ś Cupu v Jihlavě: 1. ZŠ Školní Velké 
Meziříčí, 2. ZŠ Rošického Jihlava, 3. ZŠ 
TGM Třebíč, 4. ZŠ Počátky, 5. ZŠ Lánec-
ká Světlá n. Sázavou, 6. ZŠ Havlíčkova 
Jihlava.  Text a foto: jív

Trenérem bude Krajíček

V A mužstvu světelských hokejistů do-
šlo během letní přestávky ke změně na 
postu trenéra. Poté, co Jaroslav Benc při-
jal místo asistenta trenéra Václava Adama 
u ligových juniorů HC Rebel Havlíčkův 
Brod, ocitli se hokejisté z Pěšinek bez tre-
néra. Výbor hokejového klubu to vyřešil 
tak, že A mužstvo povede v Krajské lize 
mužů Pardubického kraje dvaatřicetiletý 
Jan Krajíček jako hrající trenér. Na stří-
dačce mu bude vypomáhat v roli asistenta 
Miroslav Kořínek. Jan Krajíček povede 
pravděpodobně i tým juniorů.

Text a foto: jív
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Výročí ve věznici

Už celých deset let funguje ve svě-
telské věznici jako jediné v republice 
specializované oddělení pro matky 
s dětmi. Právě toto kulaté výročí si 
v minulém týdnu věznice připomněla 
oslavami, které vyvrcholily ve čtvrtek 
slavnostním galaprogramem.

S přípravami oslav pomáhali odsou-
zeným matkám zaměstnanci věznice. 
Nezbytné kostýmy, masky a dárky po-
slaly matkám jejich rodiny nebo si je 
odsouzené samy vyrobily. V rámci oslav, 
které probíhaly celý týden, shlédly děti 
pohádku, kterou jim zahrály odsouzené 
z loutkohereckého kroužku, soutěžily ve 
sportovní olympiádě, putovaly pohádko-

Po uzávěrce

vým lesem a hledaly poklad a v pátek na-
vštívily zoologickou zahradu v Jihlavě. 
Vstupenky pro matky, jejich děti a nutný 
doprovod koupil a daroval hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Ve čtvrtek odpoledne se ve věznici 
uskutečnil slavnostní galaprogram. Po-

zvání přijal náměstek ministra sprave-
dlnosti Daniel Volák, výkonná ředitelka 
Mezinárodního vězeňského společenství 
Gabriela Kabátová, kolegové z partner-
ských věznic v Německu a na Slovensku, 
zástupci krajského a okresního státního 
zastupitelství a další partneři. 

Součástí galaprogramu bylo vystoupe-
ní herečky a zpěvačky Dády Patrasové. 

Hlavními hvězdami dne však bylo deset 
maminek, které si za zdmi věznice od-
pykávají svůj trest, a jejich dvanáct ra-
tolestí. Ženy si na slavnostní odpoledne 
přichystaly pásmo, ve kterém účinkova-
ly společně se svými dětmi. Odzpívaly 
nemálo lidových písniček a říkanek, 

v roli modelů a modelek předvedly odě-
vy, které ušily odsouzené v učebním 
oboru šití konfekce nebo se předvedly 
v nezvyklých plážových úborech. O pa-
rádní tečku se postarala svojí dětskou 
estrádou sympatická Dáda Patrasová, 
která pro děti vystoupila zdarma bez 
nároku na honorář. Na závěr odsouzené 
matky poděkovaly ředitelce věznice Ga-
briele Slovákové, která jim tyto týdenní 
oslavy umožnila. 

Během 10 let prošlo tímto oddělením 
113 odsouzených matek se 126 dětmi. 
Do vězení se po čase vrátily pouze dvě. 
Z toho je patrné, že toto oddělení má 
smysl, srovnáme-li tuto skutečnost s re-
cidivou odsouzených ve standardních 
oddělení výkonu trestu, která již přesáh-
la 50% hranici. 

Podmínky přijetí na SpO matek s dět-
mi jsou velmi přísné. Dostanou se sem 
jen ty nejlepší a ty matky, které si nemo-
hou zajistit náhradní výchovu v rodině 
a jejich dítě by skončilo v dětském do-
mově. Základní podmínkou je věk dítě-
te a délka trestu. Žena musí mít konec 
trestu tak, aby opouštěla věznici spo-
lečně s dítětem a to nesmí být starší než 
3 roky. Nezbytné je finanční zajištění, 
protože si žena pobyt dítěte musí plně 
hradit. O umístění rozhoduje ředitelka 
věznice na základě doporučení odborné 
komise. Posuzuje se i osobnostní cha-
rakteristika matek, aby byl na oddělení 
zajištěn klid a bezpečí pro výchovu ma-
lých děti. 

Eho
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Svátek hudby 21. června
náměstí Trčků z Lípy

Dechový orchestr ZUŠ Světlá n. S.
Kytarový soubor  ZUŠ Světlá n. S.
Taneční orchestr ZUŠ Světlá n. S.
Heligonkáři p. Jandy
Skupina Vánek
Skupina Fernet
Část posluchačů

Foto: Jaroslav Vála (4), Zdeňka Horní (3)
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Přejete si změnit  
svůj svět,
postavit se 
na vlastní nohy?

•	 hledáte	samostatnou	práci	ve	
významné	bankovní	instituci

•	 dobrý	pracovní	kolektiv
•	 speciální	programy	zaškolení
•	 možnost	vysokých	výdělků
•	 možnost	postupu
•	 široká	nabídka	produktů
•	 flexibilitu

Pokud jste alespoň jednou  
odpověděli ANO,
volejte 602 586 527.
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