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Z finančního odboru

Závěrečný účet města Světlá nad 
Sázavou za rok 2013
Hospodaření města za rok 2013 bylo 

zakončeno závěrečným účtem, který 
byl ve lhůtě od 9. června do 25. červ-
na zveřejněn na úřední desce měst-
ského úřadu. V návaznosti na to dne 
25. 6. zastupitelstvo města vyjádřilo sou-
hlas s celoročním hospodařením města 
a závěrečný účet města za rok 2013 včet-
ně výsledku inventarizace a zprávu au-
ditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2013 schválilo bez 
výhrad.

Pro informaci přinášíme základní 
údaje o hospodaření v loňském roce.

Celkové skutečné příjmy v roce 2013 
činily 130 342 tis. Kč, to je 99 % roz-
počtovaných příjmů, skutečné výdaje 
byly 134 536 tis. Kč, tj. 83 % výdajového 
rozpočtu.

Celkové saldo finančního hospoda-
ření města skončilo schodkem hospo-
daření ve výši 4 194 tis. Kč, přičemž 

rozpočet na rok 2013 byl schválen se 
schodkem 9 250 tis. Kč, (tj. stav finanč-
ních prostředků na běžných účtech 
k 31. 12. 2012). Účetně jsme tedy dosáhli 
lepšího výsledku, a to tím, že nebyly vy-
čerpány všechny rozpočtované výdaje, 
zejména ve 2. oblasti rozpočtu. Dalším 
důvodem kladného výsledku je to, že ně-
které skutečné příjmy byly překročeny, 
např. příjmy z prodeje pozemků na ro-
dinné domy v lokalitách Kalvárie a Pod 
Vodárnou.

A. Rozpočtové příjmy:
1. Z rozpočtových příjmů jsou nejvý-

znamnější daňové příjmy. V roce 
2013 vzrostlo meziročně inkaso sdí-
lených daňových příjmů o 14,5 mil. 
Kč jako důsledek změny rozpoč-
tového určení daní. Město inkaso-
valo 62 173 tis. Kč sdílených daní 
a 3 667 tis. Kč daně z nemovitosti.
Daň z přidané hodnoty dosáh-
la výše 30 823 tis. Kč, meziročně 

Schůze rady dne 26. května

Rada města:
1. Schválila uzavření Smlouvy o po-

skytnutí dotace mezi Krajem Vy-
sočina jako poskytovatelem dotace 
a městem Světlá n. S. jako příjem-
cem dotace na realizaci akce Spo-
lečná setkávání v roce 2014.

2. Neschválila propagaci města Světlá 
n. S. v průvodci Kam v Praze/Kří-
žem krážem ČR o velikosti stránky 
A5 v ceně 15 000 Kč + DPH.

3. Schválila konání Sázavafestu 2014 
ve dnech:

• 31. 7. od 12:00 hod. do 6:00 hod. ná-
sledujícího dne,

• 1. 8. od 12:00 hod. do 6:00 hod. ná-
sledujícího dne,

• 2. 8. od 12:00 hod. do 6:00 hod. ná-
sledujícího dne.

4. Schválila uzavření Smlouvy 
o spolupráci mezi městem Světlá 
n. S. (objednavatel) a společností 
EXPRESNET.CZ, Plzeň (dodava-
tel) ohledně natočení a odvysílání 
pořadu Cyklotoulky Světlá n. S. na 
ČT4 Sport.

5. Schválila zápis do kroniky města 
Světlá n. S. za rok 2013.

6. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 000 Kč Stadion klu-
bu S-11, Světlá n. S. za účelem orga-
nizace 8. ročníku jízdy historických 
mopedů zn. Stadion pod názvem 
Jízda Vysočinou dne 7. 6. 2014.

7. Schválila poskytnutí dotace ve výši 
15 000 Kč z rozpočtu města, oblas-
ti 10 na jednorázové akce vypláce-
né podle Pravidel pro poskytování 
dotací městem, Šachovému klubu 
na úhradu nákladů spojených s Mi-
strovstvím ČR (doprava, startovné, 
pobytové náklady).

8. Schválila poskytnutí dotace ve výši 
6 000 Kč z rozpočtu města, oblasti 
10 na jednorázové akce vyplácené 
podle Pravidel pro poskytování dota-
cí městem, TJ SB Světlá n. S. – oddíl 
volejbalu na úhradu nákladů spoje-
ných s turnajem přeboru ČR mlad-
ších žákyň (doprava, ubytování).

9. Schválila poskytnutí finančního 
daru p. Jiřímu Trtíkovi, sbormis-
trovi smíšeného pěveckého sboru 
Gaudeamus za účelem úhrady kur-
zovného na Finské sbormistrovské 
kurzy VocalEspoo ve výši 6 000 Kč.

Jan Tourek, starosta města

Léto a dovolené
Po letošní poněkud nemastné ne-

slané zimě si každý z nás jistě hodlal 
spravit chuť alespoň létem. První letní 
den je již nějaký pátek za námi, ovšem 
charakter počasí připomíná spíše jarní 
dny než běžný začátek prázdnin. Ov-
šem my tuto situaci jen těžko změníme, 
a tak nezbývá, než při plánování letní 
dovolené spoléhat tak trochu na štěstí.

Byť je v posledních letech velmi 
populární vycestovat za odpočinkem 
někam do zahraničí, řada jedinců 
upřednostňuje spíše domácí rekrea-
ci či turistiku v české kotlině. A není 
to dáno jenom ekonomickými důvody. 
Naše republika má opravdu co nabíd-
nout.

Buďme trochu patrioti a podívejme 
se na naše město a jeho okolí.

V letošním roce může turisty kro-
mě standardních cílů jako je světelské 
podzemí či Muzeum Světelska lákat 
zejména postupně rekonstruovaný svě-
telský zámek, konkrétně nově otevřená 
Expozice historického evropského skla. 
Ti menší jistě najdou zalíbení v sezónní 
výstavě panenek či pohádkovém okru-
hu Na Sázavě. Vyznavači hudebních 
festivalů pod širým nebem pak nejspíš 
s chutí dorazí třeba na další ročník Sá-
zavafestu.

Milovníci pohybu asi dají přednost 
naší krásné cyklostezce, kde se mohou 
prohánět nejen na bruslích, ale také 
díky nově otevřené půjčovně i na kolo-
běžkách. Příznivci vodácké romantiky 
uvítají možnost zapůjčení nafukova-
cích lodí a jejich jednoduchému pře-
sunu zpět díky vlakovému transportu 
do Světlé. K procházkám se dá využít 
i řada kvalitně značených turistických 
tras. A při všech těchto aktivitách 
nejednomu ze sportovců jistě přijde 
k duhu zastávka a posezení v některé 
z řady příjemných občerstvoven, které 
v romantickém údolí Sázavy najdeme.

Lze jen doufat, že i přes řadu do-
pravních omezení v našem okolí si tu-
risté i rekreanti do Světlé cestu najdou 
a boudou se zde cítit příjemně.

A závěrem samozřejmě všem, kteří 
se chystají strávit dovolenou v tuzem-
sku či někde v zahraničí, nezbývá než 
popřát, aby se jim jejich dny volna vy-
dařily dle představ a se sluncem nad 
hlavou.

-mš-

Slovo úvodem
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▶

Z odboru sociálních věcí

Rizikové chování dospívajících
– 2. část
Dospívající nekonzumují většinou al-

kohol individuálně, ale spíše se jedná 
o více či méně organizované akce růz-
ných part. Není nutné a priori odsuzovat 
takovéto sdružování dětí, kde není dán 
pevný řád, stálý dohled a jednoznač-
ně pozitivní a akční náplň. Neformální 
skupiny dávají dítěti příležitost naučit se 
úspěšnému začleňování do týmů a spo-
lupráci s ostatními bez direktivního říze-
ní, prohlubuje se schopnost komunikace, 
umožňují v otevřené atmosféře natréno-

vat reakce i na nepříznivé informace. Ve 
spojení s alkoholem, kdy nadnesená ná-
lada, zvýšené sebevědomí, zmenšování 
sociálních zábran, zvýšená hovornost, 
družnost a podnikavost vedou k různým 
sázkám, podceňování nebezpečí, snaze 
vyrovnat se ostatním v partě, se však 
často zapomíná na další méně žádou-
cí účinky této látky – poruchu stability 
a pozornosti, přeceňování schopností, 
agresivitu, zpoždění účinku látky po po-
žití většího objemu. Proto je potřeba, aby 
zvláště rodiče upozorňovali své děti na 
výše uvedená nebezpečí i opakovaně.

vzrostla o 7 443 tis. Kč. Význam-
ná je daň z příjmu ze závislé čin-
nosti (14 204 tis. Kč, v roce 2012 
10 841 tis. Kč) a daň z příjmu práv-
nických osob. Město dostalo na této 
dani 14 245 tis. Kč (v roce 2012 
10 840 tis. Kč).
U „menších“ daní dochází již ně-
kolik let k poklesu nebo stagna-
ci u daně z příjmu fyzických osob 
podnikajících a daně srážkové – 
v absolutních hodnotách se inkaso 
pohybuje okolo 1 400 tis. Kč ročně.
Daň z nemovitosti se ve stopro-
centní výši převádí na účty měs-
ta, není sdílená. Plnění je od roku 
2010 výrazně vyšší než v minulos-
ti (3,67 mil. Kč v roce 2013), což je 
způsobeno zdvojnásobením sazby 
daně z pozemků v roce 2009. Zvý-
šená sazba daně z pozemků zůstává 
platná i pro rok 2014.
Do daňových příjmů patří i místní 
poplatky. Nejdůležitější je poplatek 
za komunální odpad (3 83 tis. Kč), 
významný je i poplatek za užívá-
ní veřejného prostranství zejména 
v souvislosti s každoročním pořá-
dáním poutě (670 tis. Kč). Na in-
kasu daňových příjmů se výraz-
ně podílely i příjmy ze správních 
poplatků – v roce 2013 se vybralo 
3 455 tis. Kč.

2. Z nedaňových příjmů jsou nejdů-
ležitější příjmy z pronájmu bytů 
a nebytových prostor. Význam-
ným nedaňovým příjmem je pří-
jem z podílu na výrobě elektrické 
energie ve fotovoltaické elektrárně, 
který v roce 2013 činil 3 508 tis. Kč 
před odvodem DPH.

3. U kapitálových příjmů byl realizo-
ván mimořádný příjem z prodeje 
zámku ve výši 17 100 tis. Kč. Ka-
pitálové příjmy kladně ovlivnil pro-
dej pozemků na rodinné domy v lo-
kalitách Kalvárie a Pod Vodárnou 
zrealizovaný v prosinci 2013 z dů-
vodu změny zákona o DPH. Celko-
vý příjem z prodeje pozemků činil 
4 967 tis. Kč.

4. Dotace jsou v současné době ved-
le daňových příjmů další významný 
příjem města – celkem jsme obdr-
želi v rámci různých dotačních titu-
lů 20 265 tis. Kč, z toho:

a. investiční dotace činily 512 000 Kč
 dotace na lesní hospodářské
 osnovy 489 935 Kč
 dotace na VO
 Závidkovice 22 783 Kč

• dotace na cyklostezku ve výši 
4,6 mil. Kč dostalo město na účet 
počátkem roku 2014.

b. neinvestiční dotace činily
 19 751 tis. Kč, z toho největší podíl 

je určen na výkon státní správy (asi 
13,3 mil. Kč).

Příklad neinvestičních dotací mimo 
výkon státní správy:

• dotace na provozní náklady 
Sociálního centra 1 575 000 Kč

• dotace na akceschopnost 
jednotky požární ochrany 
 372 060 Kč

• dotace pro školy a DDM 
od Kraje Vysočina 247 923 Kč

B. Rozpočtové výdaje
Město vydalo celkem 134 536 tis. Kč, 

z toho:
1. běžné výdaje byly 96 mil. Kč

a. příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím – přes 37 mil. Kč

b. dotace sportovnímu zařízení – 
3,8 tis. Kč

c. běžné výdaje na činnost MěÚ, za-
stupitelstvo, městská policie, hasi-
či, pojištění majetku, náklady na 
volby, ochrana obyvatelstva – přes 
35 mil. Kč,

d. údržba majetku města – 10 mil. Kč
e. příspěvky a dary neziskovým orga-

nizacím – 2 mil. Kč
2. kapitálové výdaje činily 38 mil. Kč, 

např.: $1
a. odkup zámku ve Světlé
 21 560 tis. Kč (převodem z účtu 

uhrazeno 12 500 tis. Kč, součás-
tí kupní ceny byl i převod uby-
tovny prodávajícímu v hodnotě 
9.060 tis. Kč)

b. cyklostezka Světlá – Smrčná  
I. a II. etapa 5 733 tis. Kč

c. zahájení rekonstrukce  
kulturního domu 2 800 tis. Kč

d. stavební práce – křižovatka  
Josefodolská 2 210 tis. Kč

Dluhová služba byla 2,78 %, přičemž 
přípustná hodnota je 15 %. Dluhová 
základna, tj. daňové příjmy + nedaňo-
vé příjmy + souhrnný dotační vztah, je 
130 341 tis. Kč, splátky leasingu, úroků 
i splátky jistiny byly 3 622 tis. Kč.

Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2013 činil 
25,3 mil. Kč, z toho zůstatek úvěru na 
zimní stadion činí 10.949 tis. Kč, zů-
statek úvěru na ZTV PZ 4.358 tis. Kč 
a zůstatek úvěru na odkup zámku 
10 mil. Kč.

C. Stav majetku města k 31. 12. 2013 je 
1 064 mil. Kč (pořizovací hodnota).

Ve vztahu k roku 2012 jsme zazname-
nali meziroční nárůst hodnoty majetku 
o 73 mil. Kč.

D. Přezkoumání hospodaření města 
za rok 2013 bylo provedeno auditorskou 
firmou EKMA HB, s. r. o., Štáflova 2003, 
Havlíčkův Brod. Zpráva o přezkoumání 
hospodaření města je zakončena výro-
kem bez výhrad.

E. Hospodaření příspěvkových orga-
nizací města – sedm organizací mělo 
kladný výsledek hospodaření, 1 organi-
zace hospodařila se ztrátou.

F. Hospodaření Sportovního zaříze-
ní města Světlá nad Sázavou skončilo 
v roce 2013 kladným výsledkem.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF
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▶

Z odboru životního prostředí

Obecné užívání lesů aneb co je a není 
v lese dovoleno
S nadcházejícím obdobím zvýšeného 

pohybu osob v přírodě (houbaření, pro-
cházky, cyklistika…) se množí dotazy 
typu: „Může se jezdit v lese na kole? Musí 
být pes v lese na vodítku?“ a podobné. 
Takové dotazy kladou jak návštěvníci 
lesa, tak i majitelé lesa, ale i např. členové 
mysliveckých sdružení. Proto otiskujeme 
tento článek, jehož účelem je seznámit 
veřejnost s vybranými základními pravi-
dly tzv. obecného užívání lesa, která jsou 
obsažena v lesním zákoně (289/1995 Sb.)

Dle lesního zákona má každý právo 
vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, 
sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody 
a suchou na zemi ležící klest. Při tom je 
povinen les nepoškozovat, nenarušovat 
lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, 
popřípadě nájemce lesa a jeho zaměst-

nanců. Snad není nutno zdůrazňovat, že 
sběr lesních plodů za účelem prodeje není 
sběrem pro vlastní potřebu. Za klest se 
obvykle považují větve do průměru 7 cm.

Je notoricky známo, že v lesích je zaká-
záno rušit klid a ticho, kouřit, rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně, odhazovat 
hořící nebo doutnající předměty, znečišťo-
vat les odpady a odpadky. V lese je také 
zakázáno jezdit a stát s motorovými vo-
zidly – tento zákaz platí i pro lesní cesty, 
což si mnoho lidí neuvědomuje a zejmé-
na v době houbařské sezony tak porušuje 
lesní zákon, kdy lesní cesty vypadají jako 
parkoviště u obchodního domu. Dodržo-
vání tohoto pravidla je důležité např. z dů-
vodu bezproblémového příjezdu hasičské 
techniky v době požáru lesa nebo bezpro-
blémového průjezdu lesních strojů. Jezdit 
v lese na kole, na koni, na lyžích nebo na 
saních je dovoleno pouze po lesních ces-

Dále pokládáme za vhodné, pokud 
rodiče:

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

• Jsou sami příkladem dětem v po-
stoji k alkoholu. Pijí pouze občas 
a s rozumem, neřídí motorová vo-
zidla pod vlivem alkoholu.

• Naslouchají svému dítěti a uděla-
jí 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 
kapesné. Vysoké kapesné zvyšuje 
riziko kuřáctví, problémů s alko-
holem a drogami.

Oprávnění k přiměřenému omezová-
ní, řízení jednání dítěte a vykonávání 
dohledu nad ním jim dává § 857 občan-
ského zákoníku, který říká, že: „Dokud 
se dítě nestane svéprávným, mají rodiče 
právo usměrňovat své dítě výchovnými 
opatřeními, jak to odpovídá jeho rozví-
jejícím se schopnostem, včetně omezení 
sledujících ochranu morálky, zdraví 
a práv dítěte, jakož i práv jiných osob 
a veřejného pořádku. Dítě je povinno se 
těmto opatřením podřídit.“

Nejde ale jen o práva rodičů, protože 
rodičovská odpovědnost dle § 858 ob-
čanského zákoníku zahrnuje jak práva, 
tak ale i povinnosti rodičů vůči dětem, 
spočívají v péči o dítě, zahrnující zejmé-
na péči o jeho zdraví, jeho tělesný, cito-
vý, rozumový a mravní vývoj, v ochra-
ně dítěte, v udržování osobního styku 
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy 
a vzdělání, v určení místa jeho bydliš-
tě, v jeho zastupování a spravování jeho 
jmění; vzniká narozením dítěte a zani-
ká, jakmile dítě nabude plné svépráv-
nosti. Trvání a rozsah rodičovské odpo-
vědnosti může změnit jen soud.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Statistika provedených kontrol 
živnostenským úřadem od 1. 1. 2014
Městský úřad Světlá n. S., odbor 

správní, školství a živnostenský (dále 
jen „obecní živnostenský úřad“), se 
v letošním roce zaměřil převážně na 
kontrolu oborů živnosti volné Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona, a to na 
právnické a podnikající fyzické osoby 
bez provozovny. Od 1. 1. do 12. 6. 2014 
bylo pozváno na kontrolu živnosten-
ského úřadu celkem 278 podnikatelů. 
K datu 12. 6. 2014 je již ukončeno 215 
kontrol, 33 jich je rozpracovaných a 30 
jich ještě neproběhlo. Ve většině případů 
nebylo zjištěno porušení zákona. Další 
skupinou kontrol jsou kontroly vyvola-
né podanými podněty od občanů. V této 

souvislosti proběhly dvě kontroly. Spo-
lečně s Českou obchodní inspekcí bylo 
provedeno za uvedené období pět kont-
rol v terénu.

Obecní živnostenský úřad Světlá 
n. S. dále zahájil 10 řízení o zrušení živ-

nostenských oprávnění z důvodu nepro-
kázání vlastnického nebo užívacího prá-
va k sídlu. Pouze v jednom případě došlo 
z důvodu doložení vztahu k sídlu k za-
stavení řízení, ve čtyřech případech je již 
pravomocné rozhodnutí o zrušení živno-
stenských oprávnění. Zbylých pět řízení 
ještě pokračuje. Dále bylo zrušeno jedno 
živnostenské oprávnění na návrh okres-
ní správy sociálního zabezpečení.

Alena Křížková, DiS.
referent OSŠaŽ

Zrušení živnostenských oprávnění

zahájeno z podnětu v současné době, tj. 12. 6. 2014

vlastního na návrh OSSZ
pravomocně 

ukončeno
rozpracováno zastaveno

10 1 5 5 1

pozvaných podnikatelů ukončených kontrol
provedené kontroly 

mající ještě možnost 
podat námitky

pozvaní podnikatelé, 
u nichž kontrola ještě 

neproběhla
278 215 33 30
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Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Domácí kompostéry Světlá n. S.
Město Světlá n. S. získalo v rámci 

Operačního programu Životní prostře-
dí podporu na projekt nákupu domácích 
kompostérů pro občany, či majitele za-
hrádek na území města. Cílem projektu 
je snížit objem směsného komunálního 
odpadu ukládaného na skládky, zamezit 
vytváření nelegálních skládek, omezit pá-
lení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. 
Důsledným tříděním biologicky rozloži-
telného odpadu se předejde vzniku směs-
ného komunálního odpadu v místě jeho 
vzniku. Dalším plusem tohoto projektu je 
použití kompostu na soukromých pozem-
cích k zúrodnění zeminy.

V rámci projektu bude zakoupeno 
celkem 150 kusů kompostérů – 50 ks 
kompostérů o objemu 700 litrů a 100 ks 
kompostérů o objemu 1050 litrů. Dále ka-
ždý příjemce kompostéru obdrží letáček 
o kompostování a pro občany bude uspo-
řádána přednáška o kompostování.

Kompostéry budou občanům, kteří 
o ně projeví zájem, zapůjčeny na základě 
smlouvy o výpůjčce. Nejprve bude vy-
tvořen seznam zájemců, jakmile budou 
kompostéry nakoupeny, budou se zájemci 
sepsány smlouvy o výpůjčce, na základě 
kterých pak budou kompostéry zájem-
cům vydávány v areálu sběrného dvora 
(předpoklad srpen – září 2014).

Celkové předpokládané náklady pro-
jektu jsou 611 958 Kč, získaná podpora od 
OPŽP je ve výši 490 019 Kč, vlastní podíl 
města je ve výši 121 939 Kč. Projekt je 
spolufinancován z prostředků Evropské 
unie – Fondu soudržnosti a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Výzva zájemcům o kompostér 
k registrování do seznamu zájemců
Podmínky pro poskytnutí kompostéru:
• zájemce musí mít trvalé bydliště ve 

Světlé n. S. nebo v místních částech
• zájemce musí být majitelem oploce-

ného pozemku ve Světlé n. S. nebo 
v místních částech, nebo musí mít 

takový pozemek v dlouhodobém 
pronájmu (min. 5 let – nutno proká-
zat nájemní smlouvou)

• smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
na dobu neurčitou, pokud se bude 
měnit vlastnický vztah k pozem-
ku, na kterém je kompostér umístěn 
(prodej pozemku nebo ukončení ná-
jemního vztahu), je nutno kompostér 
vrátit a ukončit smlouvu o výpůjčce

• pověření zaměstnanci Městského 
úřadu ve Světlé n. S., či zaměstnan-
ci poskytovatele dotace mají právo 
kontroly umístění a zjištění stavu 
kompostéru na pozemku uvedeném 
ve smlouvě o výpůjčce

Údaje nutné k zaregistrování zájemce 
do seznamu zájemců:

• jméno a příjmení, bydliště, číslo ob-
čanského průkazu

• číslo pozemku, na kterém bude 
kompostér umístěn, vztah zájemce 
k pozemku (vlastník nebo nájemce), 
v případě nájmu doložení nájemní, 
či jiné smlouvy na pronájem min. na 
dobu 5 – let od data uzavření smlou-
vy o výpůjčce

• velikost požadovaného kompostéru 
(700 l nebo 1050 l)

• kontakt na zájemce (telefon, e-mail) 
z důvodu další komunikace se zá-
jemcem

Zájemci se mohou registrovat osob-
ně, telefonicky nebo e-mailem od data 
1. 7. 2014 u kontaktních osob:

Ilona Císařová – MěÚ Světlá n. S., od-
bor majetku, investic a regionálního roz-
voje, kancelář č. 330, tel. 569 496 656, cis-
arova@svetlans.cz

Jana Satrapová – MěÚ Světlá n. S., 
odbor majetku, investic a regionálního 
rozvoje, kancelář č. 402, tel. 569 496 654, 
satrapova@svetlans.cz

Ing. Jana Satrapová
referent OMIRR

tách a značených trasách. Mimo ně se po 
lese jezdit nesmí. Také tábořit v lese mimo 
vyhrazená místa je zakázáno. Dále je v le-
sích zakázáno sbírat lesní plody způso-
bem, který poškozuje les, sbírat semena 
lesních dřevin, jmelí a ochmet, vstupovat 
do porostů, kde se provádí těžba, mani-
pulace nebo doprava dříví, těžit stromy 

a keře nebo je poškozovat, vyzvedávat se-
menáčky a sazenice stromů a keřů lesních 
dřevin, provádět terénní úpravy, narušo-
vat půdní kryt, budovat chodníky, stavět 
oplocení a jiné objekty, vstupovat do míst 
oplocených nebo označených zákazem 
vstupu, narušovat vodní režim a hrabat 
stelivo, pást dobytek, umožňovat výběh 

hospodářským zvířatům a průhon dobyt-
ka lesními porosty. Často je porušován 
zákaz rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně ve vzdálenosti do 50 m od okraje 
lesa.

Samozřejmě, že lesní zákon připouští 
i nejrůznější výjimky z uvedených záka-
zů, ale jsou i případy, kdy v některých le-
sích může být naopak zákazů a omezení 
ještě více, a to například v lesích, které 
jsou součástí zvláště chráněných území 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, či v lesích, které jsou sou-
částí ochranných pásem vodních zdrojů 
dle zák. č. 245/2001 Sb., o vodách a jiné.

Lesní zákon neupravuje pohyb psů v le-
sích. Jelikož jsou lesy v naprosté většině 
součástí honiteb, řeší tuto problematiku 
zejména § 10 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti. Cit.: Je zakázáno vlastníkům 
domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmo-
vých chovů a zvířat z farmových chovů 
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého majitele nebo vedou-
cího. Aby bylo toto obecné ustanovení 
uchopitelné i pro venčení psů, uvádíme 
dále jeho stručný výklad. Pes je zvířetem 
v zájmovém chovu, proto se toto ustano-
vení vztahuje i na něj. Z citace je zřejmé, 
že je zakázáno pouze volné pobíhání psa 
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. 
Majitel či vedoucí psa může jeho chování 
ovlivňovat dvěma způsoby. Neposlušného 
psa venčením na vodítku; poslušného psa 
povely. V prvním případě psa na vodítku 
je tedy zřejmé, že se nejedná o jeho volné 
pobíhání v honitbě mimo vliv svého pána 
a takové venčení v honitbě (lese) je možné. 
I ve druhém případě, kdy pes na vodítku 
není, ale pán ho má stále „na očích“ a pes 
na povel pána ihned poslušně zareaguje, 
není porušena dikce zákona. Poslušný pes 
tedy v lese na vodítku být nemusí. Totéž 
platí i pro ostatní části honitby (louka, 
pole…).

Při venčení psa v lese (honitbě) je nut-
no mimo výše uvedené dodržovat další 
základní povinnosti stanovené zákonem 
o myslivosti. Jsou to zejména tyto:

• Každý, kdo vstupuje se svou činností 
do přírody, si musí počínat tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému ohrožo-
vání nebo zraňování zvěře a k poško-
zování jejích životních podmínek.

• Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv 
způsobem. Je zakázáno rušit zvěř 
při hnízdění a kladení mláďat a pro-
vádět další činnosti záporně působí-
cí na život zvěře jako volně žijících 
živočichů.

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP
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Z odboru dopravy

Plánovaná uzavírka v Nové Vsi 
u Světlé
Odbor dopravy MěÚ Světlá nad Sáza-

vou oznamuje občanům, že proběhlo jed-
nání, na kterém byly stanoveny podmínky 
pro úplnou uzavírku silnice druhé třídy 
č. II/150 v Nové Vsi u Světlé, o kterou po-
žádala Krajská správa a údržba silnic Vy-
sočiny, Havlíčkův Brod. Na jednání bylo 
domluveno, že bude zcela uzavřen úsek 
silnice v délce 490 m v km 73,670 – 74,160 

v Nové Vsi u Světlé (tj. začátek je kraj obce 
ve směru od Světlé n. S. a konec na kři-
žovatce ve směru Ředkovec) v období od 
14. července do 31. srpna 2014 z důvodu 
opravy povrchu vozovky. Uzavírka bude 
řešena dvěma objízdnými trasami.

Nákladní doprava bude vedena po silni-
ci číslo II/347 ze Světlé n. S. do Humpolce 
a dál po silnici číslo I/34 do Havlíčkova 
Brodu a z Havlíčkova Brodu po silnici čís-
lo II/150 po uzávěru do Nové Vsi u Světlé.

Poděkování za podporu 
ve volbách

Chtěl bych poděkovat všem Vám, kteří 
jste v nedávných volbách do Evropské-
ho parlamentu svým hlasem pomohli ke 
zvolení tří našich kandidátů – Michaely 
Šojdrové, Pavla Svobody a rodáka z Vy-
sočiny Tomáše Zdechovského. Vaší příz-
ně si naše strana velmi cení.

Jan Tourek, KDU-ČSL

Výzva redakční rady

Vzhledem k termínům konání komu-
nálních voleb a uzávěrky Světelského 
zpravodaje stanovila redakční rada 
Světelského zpravodaje pro prezentaci 
v kampani do komunálních voleb 2014 
tato pravidla:
1. Všem kandidujícím stranám 

a uskupením bude poskytnut jed-
notný prostor v zářijovém čísle SZ, 
a to v rozsahu maximálně jedné po-
loviny strany A4.

2. Příspěvky musí být předány do 
16. 8. v elektronické formě na adre-
su redakce@svetlans.cz.

Poděkování voličům

Poděkování voličům, kteří přišli ve 
dnech 23. a 24. května k volbám do Ev-
ropského parlamentu a odevzdali hlas 
pro kandidáty Komunistické strany Čech 
a Moravy. Zisk 18,51 jim zajistilo v na-
šem městě 1. místo, s předstihem před 
ANO, TOP 09, ČSSD a ostatními strana-
mi. Pokládáme toto prvenství za dobrý 
příslib pro podzimní komunální volby.

K dobrému výsledku pro naše kan-
didáty přispěla jistě i letošní oslava 
1. máje s proslovem Petra Šimůnka, 
1. místopředsedy ÚV KSČM. Kromě 
rozboru současné politické situace v něm 
vysvětlil účel našeho zastoupení v EP 
a naše úsilí prosadit v něm ve spolupráci 
s levicovými stranami ostatních zastou-
pených států sociální a mírový charakter 
Evropské unie. Voliče našich kandidátů 
ujišťujeme, že naši tři zvolení zastupitelé 

– Kateřina Konečná, Jiří Maštálka a Mi-
loslav Ransdorf, jsou dobrou zárukou 
obhajoby našich národních zájmů a po-
krokových změn v dosavadní politice 
Evropské unie.

Výbor ZO KSČM Světlá n. S.

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Upozornění na nebezpečí otravy 
oxidem uhelnatým
V dnešním vydání zpravodaje se bu-

deme zabývat problematikou nebezpečí 
otravy oxidem uhelnatým.

Otrava oxidem uhelnatým (CO) je vý-
znamným problémem ve většině vyspě-
lých zemí světa. Otrava oxidem uhelna-
tým zaujímá první místo mezi náhodnými 
otravami. Informovanost obyvatelstva je 
obecně nízká a navíc je v povědomí ve-
řejnosti zafixována mylná informace, že 
při hoření zemního plynu nehrozí žádné 
nebezpečí. Bohužel to není pravda.

Oxid uhelnatý vzniká jako vedlejší pro-
dukt nedokonalého spalování uhlíkatých 
látek nejčastěji při hoření různých spotře-
bičů na zemní plyn nebo propan-butan ve 
špatně ventilovaných malých prostorách, 
ve výfukových plynech benzínových či 
dieselových motorů automobilů či jiných 
strojů, jako součást kouřových zplodin 
při hoření v ohništích a krbech, kde při 
nedokonalém odvodu spalin komínem 
v nedostatečně větraných místnostech do-
chází k jeho hromadění atd.

Zvyšování počtu postižených osob 
z poslední doby může být způsobeno ná-
růstem spotřebičů, které oxid uhelnatý 
produkují, a zejména zanedbáváním pra-
videlných revizí a kontrol topidel, ohříva-
čů vody, plynových kotlů, údržby a čiš-
tění komínů a spalinových cest. V každé 
místnosti s umístěným spotřebičem musí 
být zajištěno dostatečné větrání. Není 
přípustné, aby místnosti s instalovaným 
spotřebičem (koupelna, kuchyň, kotelna) 
byly zcela uzavřené! Je nutné ponechat 
otevřený průchod či otvor dostatečné ve-
likosti.

Za nepříznivých povětrnostních a roz-
ptylových podmínek může dojít ke zpo-

malení odtahu spalin či dokonce obrácení 
komínového tahu. Obecně platí zásada, 
že čím větší rozdíl teplot, tím lepší ko-
mínový tah. Podobně za podmínek ne-
dostatečně průchodných spalinových 
a komínových cest může dojít k průniku 
kouřových spalin dovnitř obytných pro-
stor.

Letní otravy oxidem uhelnatým vzni-
kají ve chvíli, kdy komíny hůře táhnou. 
Ke správnému tahu komínu dochází, je-

-li komínová hlava studená. Teplý vzduch, 
který do komína proudí, pak stoupá vzhů-
ru, protože je lehčí než venkovní chladný 
vzduch. Když ale vršek komína rozpálí 
slunce, může se vyrovnat tlakový poměr 
a komín netáhne. Ke zhoršení podmínek 
spalování přitom může docházet i použí-
váním odsavače par v kuchyni při vaře-
ní, pokud není zajištěn přísun čerstvého 
vzduchu. Stejný problém mohou předsta-
vovat i plastová okna, která mnohem více 
těsní a pokud v bytě není dostatečné od-
větrávání, mohou být spíše na škodu.

Jako prevence platí, že všechny kotle, 
karmy a jiné podobné zdroje s rizikem 
vývinu oxidu uhelnatého musí instalovat 
odborník a u všech takovýchto zdrojů je 
pak nutné provádět kvalifikovaný servis 
a revize podle přesně stanovených pra-
videl. Totéž se týká kontroly a údržby 
spalinových cest - komínů a odsávacího 
potrubí, které by si majitelé měli nechat 
zkontrolovat minimálně jednou ročně. 
Ochranu mohou uživatelům poskytovat 
i moderní detektory, které monitorují 
prostor a registrují zvýšenou koncentra-
ci oxidu uhelnatého. V případě zamoření 
vydávají výstrahu.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP



strana 7 červenec - srpen 2014 Světelský zpravodaj

▶

Osobní doprava bude vedena po silnici 
číslo II/347 ze Světlé n. S. do Příseky, v Pří-
sece vpravo přes Pohleď do Lučice a dál 
vpravo na křižovatce se silnicí III/34714 
přes Valečov do Okrouhlice a dál do Nové 
Vsi u Světlé až po uzávěru (viz mapa).

Autobusové spoje pojedou dle jízdního 
řádu a zhotovitel na základě doložených 
přesných časů průjezdů linek umožní svojí 

uzavírkou průjezd autobusům společnosti 
ARRIVA VČ, a. s., provoz Chotěboř.

Dále zhotovitel zajistí bezpečný pěší 
provoz a bude informovat obyvatele Nové 
Vsi o uzavírce.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
Havlíčkův Brod, doufá, že nově opravený 
úsek silnice vynahradí všem řidičům výše 
uvedené dopravní omezení.

Stanislava Báčová
referent OD

Uzavírka silnice č. II/347 Bačkov – 
Habry
V termínu od 30. 6. do 17. 8. 2014 dojde 

k úplné uzavírce silnice č. II/347 Bačkov – 
Habry. Důvodem je oprava propustku na 
uvedené komunikaci, kdy stavbu samot-
nou bude provádět Krajská správa a údrž-
ba silnic Vysočiny, cestmistrovství Ledeč 
nad Sázavou. Objízdná trasa povede ve 
směru od Světlé nad Sázavou na obce Sá-
zavka (směr Leština u Světlé), Štěpánov 
a Habry a bude řádně označena přísluš-
ným dopravní značením.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 27. května se ve Světlé uskutečnila 

pod záštitou města Světlá n. S. Dopravní 
soutěž mladých cyklistů. Spolupořadateli 
této akce bylo město Chotěboř a město Ha-
vlíčkův Brod. Soutěž se konala v Základní 
škole v Lánecké ul., a to na dopravním hři-
šti i v prostorách školy. Počasí nám zprvu 
nepřálo, ale pak se umoudřilo a nenaru-

šovalo hladký průběh soutěže. Dopravní 
hřiště mělo pro žáky několik nástrah v po-
době kruhového objezdu či železničního 
přejezdu nebo přechodu pro chodce.

Celkem se v soutěži představilo 92 žáků 
z okresu Havlíčkův Brod, kteří soutěžili 

v pěti disciplínách (pravidel provozu na 
pozemních komunikacích – test, pravidel 
provozu na pozemních komunikacích – 
praktická část jízda po dopravním hřišti, 
jízda zručnosti, zásady poskytování prv-
ní pomoci a práce s mapou) a to ve dvou 
věkových kategoriích. Soutěž jako taková 
má pevná pravidla, která stanovuje mini-
sterstvo dopravy a na jejich dodržování 

pak dohlíží nejen rozhodčí z řad úřední-
ků odborů dopravy výše uvedených měst, 
ale i příslušníků Policie ČR, DI Havlíčkův 
Brod, a Městské policie Havlíčkův Brod 
a Světlá n. S.

V kategorii mladších družstev si první 
místo odvezla ZŠ v Lánecké ul. ze Světlé 
n. S. (ve složení Patrik Novák, Vojtěch Ko-
těra, Jana Boudníková, Tereza Ptáčníková), 

druhé místo ZŠ a MŠ Hněvkovice a třetí 
příčku obsadila ZŠ a MŠ Maleč. Ve starší 
kategorii první místo vyhrála ZŠ v Lánec-
ké ul. (ve složení Tomáš Kohout, Miroslav 
Váňa, Tereza Křivohlavá, Iveta Štěpánko-
vá), druhé místo ZŠ Nuselská Havlíčkův 
Brod, třetí místo pak patřilo ZŠ a MŠ Ma-
leč. V kategorii mladších žáků se umístil 
na prvním místě Vojtěch Kotěra, na 
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▶ druhém místě Jana Boudníková (oba 
ZŠ v Lánecké ul.), třetí místo pak obsadil 
Václav Krupička (ZŠ v Komenského ul). 
V kategorii starších se na prvním místě 
umístil Tomáš Kohout (ZŠ v Lánecké ul.), 
druhou příčku obsadila Adéla Štěpánková 

Odpadové hospodářství ve Světlé

V našem městě platí Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2013 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a o systému nakládání se staveb-
ním odpadem na území města, vydaná 
zastupitelstvem města s účinností od 
1. 1. 2014.

Třídění, složky komunálních odpadů 
a kam s ním:

• Využitelný odpad (papír, sklo, 
plast, kovy, nápojové kartony, tex-
til a obuv) – sběr je prováděn do-
náškovým způsobem do separač-
ních nádob, které jsou rozmístěny 
na veřejných prostranstvích, ba-
revně odlišeny a označeny nápisy, 
nebo přímo odevzdáním na sběrný 
dvůr.

• Objemný odpad (koberce, nábytek) 
– tento odpad mohou občané dovézt 
do Střediska odpadového hospo-
dářství Rozinov (skládka, sběrný 
dvůr), a to bezplatně. Dále je dva-
krát ročně vyhlašován svoz objem-
ného odpadu, který je předáván do 
kontejnerů na určených stanoviš-
tích a o kterém jsou občané infor-
mováni rozhlasem, letáky a na web. 
stránkách.

• Nebezpečné odpady (chemikálie, 
zářivky) – sběr těchto odpadů je 
opět bezplatně umožněn na sběr-
ném dvoře.

• Elektrická a elektronická zařízení – 
možnost ukládání do určených kon-
tejnerů při svozu objemného odpa-
du nebo na sběrném dvoře.

• Zemina, kameny a dřevo – opětovná 
možnost bezplatného odevzdání na 
sběrném dvoře.

• Biologický odpad (rostlinné zbyt-
ky, zbytky ovoce, zeleniny, sko-
řápky apod.) – biologický odpad 
upravuje vyhláška města č. 4/2013 
o stanovení systému komunitního 
kompostování. Odpad lze ukládat od 
1. 3. do 30. 11. běžného roku, a to do 
hnědých označených nádob na ve-
řejných stanovištích, nebo předávat 
v komunitní kompostárně na sběr-
ném dvoře.

• Směsný odpad – složka vzniklá vy-
tříděným výše uvedených odpadů, 
patří do sběrných nádob (popelnice, 
koše), které si pořizují sami občané, 
svoz zajišťují Technické služby měs-
ta. Lze opět bezplatně odkládat ve 
středisku sběrného dvora.

Nakládání se stavebním odpadem:
Nejedná se o odpad komunální, nelze 

jej tedy ukládat do popelnic, k odlože-
ní slouží Středisko odpadového hospo-
dářství. Tyto odpady jsou zpoplatněny, 
ceník, pracovní doba a další informace 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.tbs-svetla.cz nebo k nahlédnutí na 
bráně sběrného dvora.

Vzhledem k nedovolenému ukládání 
odpadů na prostranství u hřbitova, kde 
byly dříve přistaveny velkoobjemové 
kontejnery, budou Technické služby 
města přistavovat kontejner před bránu 
sběrného dvora, určen bude pouze pro 
obyvatele Světlé n. S. a bude snímán ka-
merovým systémem.

Provozní doba Střediska odpadového hospodářství Rozinov:
Letní období: 1. dubna – 31. října Zimní období: 1. listopadu – 31. března

Pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 14.30 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Středa 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Čtvrtek 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Pátek 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30

1. sobota 
v měsíci

8:00 – 12:00 8:30 – 12:00

Z činnosti městské policie

Městská policie v květnu řešila celkem 
115 přestupků. Z tohoto počtu bylo na mís-
tě řešeno v blokovém řízení 86 přestupků, 
29 bylo oznámeno správním orgánům 
k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 
4 písemnosti na žádost ostatních orgánů. 
Provedli jsme odchyt 4 psů. V odchyto-
vém zařízení máme k 31. 5. jednoho pejska. 
Touto cestou bych chtěl upozornit zájem-
ce o psy, že si mohou zvířata po domluvě 
s městskou policií prohlédnout v odchyto-
vém zařízení a případně si nového pejska 
zadarmo převzít. Jejich aktuální fotografie 
jsou umístěny na www.svetlans.cz/odchy-
tove-zarizeni/ds-1032.

Měsíc květen byl z pohledu činnosti 
městské policie v podstatě stejný, jako ty 
ostatní. Abych se neopakoval, tak se zasta-
vím u 22. května. V dopoledních hodinách 
zazvonil na služebně městské policie tele-
fon. Dozvěděli jsme se, že v místní části 
Bohušice přistál na zahradě páv. Po příjez-
du na místo jsme zjistili, že oznamovatel 
si z nás nedělal legraci. Další nepříjemné 
zjištění bylo, že páv létá. Odchyt trval 
3 hodiny a 17 minut. Celkem jsme přelez-
li osm plotů. Dvakrát jsme byli na útěku 
před velkými psy, kteří si nevybrali páva, 
ale strážníka. Spotřebovali jsme tři vrha-
cí sítě, šest narkotizačních střel. Vysílený 
páv byl chycen lstí v jednom zákoutí, které 
nebudu popisovat. Kdybyste někdo potře-
boval odchytit páva, tak víte, na koho se 
můžete s důvěrou obrátit. Ještě téhož dne 
jsme páva předali majitelům. V květnu 
jsme provedli 14 měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák, velitel MP

(ZŠ v Komenského ul.) a třetí příčku pak 
Miroslav Váňa (ZŠ v Lánecké ul.).

Uvedené oblastní kolo soutěže je svým 
rozsahem jedno z největších v Kraji Vy-
sočina. Nám jako organizátorům se potvr-
dilo, že pořádání takovýchto soutěží vede 

ke zvýšení informovanosti žáků základ-
ních škol o silničním provozu a zejména 
o úskalích, která na ně mohou na silnicích 
číhat. Všichni vítězové tohoto oblastního 
kola postoupili do krajského kola, které se 
konalo na zimním stadionu v Jihlavě dne 
5. června. Za zmínku jistě stojí, že druž-
stvo starších žáků (ZŠ Lánecká) obsadilo 
druhé místo a družstvo mladších žáku (ZŠ 
Lánecká) dokonce zvítězilo a postoupilo 
do celostátní soutěže.

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

Ing. Miroslav Peroutka,
ved. odboru dopravy
Foto: Jaroslav Vála
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▶

Kriminalita na Světelsku

Dosud neznámý pachatel se dne 
6. 4. v ranních hodinách vloupal do no-
vinového stánku ve Světlé nad Sázavou, 
ul. Nádražní, kde nezjištěným předmě-
tem vytvořil otvor v zadní stěně stánku, 
kterým následně odcizil věci v hodnotě 
5 500 Kč a způsobil škodu na zařízení ve 
výši 1 000 Kč.

Dne 12. 4. v 03.00 hod. podezřelý 
D. Z. po předchozí slovní rozepři fyzicky 
napadl v prostoru Sport baru Relaxa ve 
Světlé n. S. poškozeného J. K., kterého 
udeřil do obličeje, čímž mu způsobil zra-
nění, které si vyžádalo lékařské ošetření. 
Jmenovanému bylo sděleno podezření 
z přečinu výtržnictví a ublížení na zdra-
ví. Následně téhož dne před provozov-
nou Sport bar fyzicky napadl podezřelý 
M. D. poškozeného, kterého udeřil pěstí 
do obličeje a rovněž mu způsobil zranění, 
které si vyžádalo lékařské ošetření. Pode-
zřelý M. D. si převzal podezření ze spá-
chání přečinu ublížení na zdraví a přeči-
nu výtržnictví. Dvacetiletý D. J. vstoupil 

neuzamčeným vchodem na dvůr byto-
vého domu v Kolovratově ulici, vešel do 
sklepní kóje, kde odcizil horské jízdní 
kolo a další věci, dále vnikl na pozemek 
rekreační chaty v obci Lipnička, vypáčil 
dřevěné dveře chaty, kde odcizil motoro-
vou pilu v hodnotě 7 000 Kč, poté vnikl 
do sousední rekreační chaty, kde odcizil 
křovinořez a další věci v celkové hodnotě 
34 000 Kč. Jmenovanému bylo policej-
ním orgánem kriminální služby sděleno 
obvinění z trestného činu krádeže a poru-
šování domovní svobody.

V době od 25. 4. do 28. 4. neznámý 
pachatel vnikl nezjištěným způsobem 
do mateřské školky v ul. Na Sídlišti ve 
Světlé nad Sázavou, vstoupil do jedné ze 
tříd, kde odcizil finanční hotovost ve výši 
1 500 Kč.

Dne 10. 5. v 03:20 hod. vykonal J. P. jíz-
du s motorovým vozidlem zn. Peugeot, 
přičemž byl kontrolován hlídkou Policie 
ČR Světlá n. S. U řidiče byla provedena 
odborná dechová zkouška, kdy byla na-
měřena hodnota 1,56 promile alkoholu 

v dechu, zároveň bylo zjištěno, že jme-
novanému byl uložen Okresním soudem 
trest spočívající v zákazu činnosti řízení 
motorových vozidel na dobu 36 měsíců. 
Jmenovanému bylo sděleno podezření 
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky a přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Neznámý pachatel v době od 6. 1. do 
15. 4. v obci Koňkovice vstoupil na vol-
ně přístupný pozemek rekreační chalupy, 
násilně do této vnikl, vše prohledal a od-
cizil pásovou brusku a další věci v hodno-
tě 42 000 Kč.

Dne 16. 6. policejní orgán zahájil úkony 
trestního řízení pro podezření z trestného 
činu zanedbání vyživovací povinnosti, 
kterého se dopustil R. M. tím, že si neplní 
výživné na svou nezletilou dceru, která 
mu byla stanovena rozhodnutím okres-
ního soudu, přičemž za uvedené období 
dluží na výživném 63 000 Kč.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR Světlá n. S.

policejní stanice Ledeč n. S.

90 let Junáka na Světelsku

(pokračování)
Stručná historie světelského skau-

tingu (1924–2014) z pera skautského 
nestora s použitím oddílových kronik, 
různých dokumentů a vzpomínek pa-
mětníků.

1994
Začátkem roku byl založen dívčí oddíl 

Rangers, vůdkyní byla ses. Jiřina Prosová. 
Dne 4. června proběhla oslava 70 let Juná-
ka ve Světlé s výstavou „Dějiny světelské-
ho skautingu 1924 – 1994“ v klubovnách 
ve Vodárně a v Altánu. V červenci malý sa-
mostatný tábor 1. oddílu Albatros u vsi Tis 
a 5. oddílu Paprsek společně s 1. oddílem 
vlčat z Poličky z osady Javorek ve Žďár-
ských vrších, v srpnu první běh společné-
ho tábora skautek, vodních skautů a R + 

R a druhý běh DK Jitřenka a CHK Javor 
na Kotrbě blízko Nové Vsi u Batelova. 
V září při akci Orlovy ’94 zamířili někteří 
oldskauti od Wolkerova pomníčku k Or-
lovské myslivně, kolébce českého skautin-
gu. Br. Plachý rozdal účastníkům letáčky 
propagující myšlenku zřízení památníku, 
či pamětní desky na Orlovské myslivně, 
čímž by se důstojně oslavilo 120. výročí 
narození A. B. Svojsíka.

1995
Br. Miki obdržel od ÚRJ Praha nejvyšší 

vyznamenání Řád čestné lilie v trojlístku, 
stříbrný stupeň.

Akce Orlovy ’95 měla 52 účastníků, 
o týden později se do Orlovských lesů vy-
dalo dalších 27 oldskautů z Kutné Hory, 
kteří se zastavili ve Světlé a prohlédli si 

Altán a Vodárnu. 16. prosince byla ve Vo-
dárně vystavena pamětní deska pro Orlov-
skou myslivnu, zhotovená panem Žáčkem, 
kameníkem ze Světlé.

1996
Instalována pamětní deskaA. B. Svojsí-

ka na orlovské myslivně, při akci Orlovy 
’96 byla pokřtěna deštěm, neboť po celý 
den pršelo.

Dne 31. srpna závěrečná pracovní schůz-
ka s osazením pamětní desky na Orlovské 
myslivně, 14. září celostátní akce Orlovy 

’96 s odhalením pamětní desky. Účast asi 
400 skautů a skautek.

1997
V lednu bylo br. Šilhánovi a Kopeckému 

slavnostně uděleno vyznamenání Řád 
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▶

Ulice Nové město, dům čp. 63
První zmínka o domku pochází z roku 

1830, v roce 1857 je zde jako bydlící ma-
jitel uváděn Antonín Jakl (40) s manžel-

kou Annou (42) a syny Františkem (13) 
a Josefem (12). Od roku 1882 je majite-
lem Jiří Mucha. V roce 1891 je uváděna 
Marie Prokopová, v roce 1900 nezletilý 
Karel Prokop, od roku 1905 Alois a Ma-
rie Malinovi.

Ze dne 27. července 1905 pochází je-
jich žádost o vydání stavebního povolení: 

„V úctě podepsaní manželé Alois a Marie 
Malinovi, vlastníci domku č. p. 63 ve 
Světlé, oznamujeme tímto, že zamýšlíme 
provésti v domě č. p. 63 ve Světlé změnu 
tím, že upravíme z jednoho okna dvéře 
na ulici vedoucí a rozšíříme světnici tím, 
že hlavní do dvora jdoucí zeď posuneme 
při světnici té až do šířky stávající stře-
chy, a dále zamýšlíme zříditi úzký komín 
a pod velkou světnicí sklep. Změnu tuto 
prováděti bude pan Jan Hradecký, sta-
vitel ve Světlé, a poznamenáváme, že 
u přední světnice vyměníme tři stěny 
nyní dřevěné za zděné a posunutou zeď 
rovněž zřídíme z cihel.“ Na zadní straně 

žádosti je dodatečně připsáno: „Dosta-
vil se p. stavebník a udal, že zamýšlené 
opravy budou vyžadovati větších roz-
měrů a proto předkládá plány stavební 

a udává, že stavbu tu provede pod dohle-
dem městského stavitele p. E. Prücknera 
a žádá za komisní ohledání. 10. 8. 1905.“

Komisní ohledání se konalo 10. srp-
na, přestavba byla zahájena 14. srpna 
a ukončena 7. října 1905. Jelikož „od-
chylek nebylo nalezeno“, povolení 
k obývání udělil stavební úřad hned od 
8. října 1905.

V roce 1906 je jako majitelka domu 
uváděna Kateřina Rýdlová. Podle voleb-
ního seznamu z června 1921 zde bydleli 
soustružník perletě Karel Fikar (*1892) 
s manželkou Marií (*1898), krejčí Jan 
Hoffmann (*1868) s manželkou Marií 
(*1876), hokynářka Josefa Kučerová 
(*1880) a domkářka Kateřina Rýdlová 
(*1853).

Dalším majitelem byl obuvník Rudolf 
Krupička (1903 – 1974), který na jaře 
1948 provedl některé adaptační práce. Po 
smrti Františky Krupičkové (1903–1973) 
byla v září 1973 nedělená polovina dom-
ku převedena na syna Rudolfa Krupičku 
(*1946) a jeho ženu Jaroslavu.

jv
Foto: archiv jv

V Čechách
• před 100 lety 28. července 1914 byla 

v Rakousku–Uhersku vyhlášena 
mobilizace části armády, také VIII. 
a IX. armádního sboru doplňova-
ných z Čech

• 1. srpna 1914 byla z českých dobro-
volníků ve Francii vytvořena setnina 

„Nazdar“ zařazená k cizinecké legii
• 28. srpna 1914 byl v Kyjevě posvě-

cen bojový prapor „České družiny“, 
složené z dobrovolníků odhodlaných 
bojovat proti Rakousku–Uhersku

Ve světě vědy a techniky
• před 650 lety v roce 1364 byla zalo-

žena univerzita v Krakově
• před 250 lety v roce 1764 anglický 

tkadlec James Hargreaves zkonstru-
oval první použitelný spřádací stroj 
nazvaný „Jenny“

• před 100 lety v roce 1914 byla dokon-
čena stavba Panamského průplavu

Ve Světlé nad Sázavou
• před 300 lety v červenci 1714 kata-

strofální povodeň na Sázavě způso-
bená protržením hrází rybníků na 
Žďársku a Polensku způsobila velké 
materiální škody, v Německém Bro-
dě se utopilo 80 lidí, v Babicích 42, 
ve Světlé 73 a v Ledči 35

• před 130 lety 20. a 21. července 1884 
oslavil světelský čtenářsko–ochot-
nický spolek dvacetileté jubileum 
hudební a pěveckou akademií, slav-
nostním průvodem a uvedením tra-
gédie „Monika“, v níž účinkovala 
tehdy slavná herečka Národního di-
vadla Otilie Sklenářová – Malá

• před 100 lety 11. července 1914 byla 
v Habrech podepsána smlouva mezi 
Pozemkovou bankou a úpickým to-
várníkem Richardem Morawetzem 
o koupi velkostatku Světlá a Zboží

Josef Böhm

Stalo se

čestné lilie v trojlístku. Sestry Moutelí-
ková a Vlachová se staly prvními sestrami 
v dějinách světelského skautingu, které 
získaly vůdcovské dekrety. Konaly se prv-
ní pracovní porady ve věci budování pa-
mátníku Jaroslava Foglara ve Sluneční zá-
toce (podrobně o okolnostech v minulém 
čísle). V sobotu 21. června zemřel náhle ve 
své chatě ve Smrčné br. Josef Šilhán-Šedý 

vlk, nestor světelského skautingu, podva-
krát první při obnovování činnosti Junáka 
ve Světlé n. S. V listopadu by oslavil 70. 
Narozeniny.

Odhalení památníku – žulového kame-
ne s pamětní deskou – skautského spisova-

tele Jaroslava Foglara-Jestřába ve Sluneční 
zátoce (podrobnosti ve Světelském zpra-
vodaji 6/2014). Na akci Orlovy ’97 se sešlo 
55 účastníků.

Zpracoval Miroslav Plachý-Miki

Dům čp. 63 třetí zleva
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Kurz kresby na Akademii ve finále

1. semestr „kurzu kresby“, který 
naše škola nabízí společně s dalšími 
zajímavými kurzy v rámci Univerzity 
volného času, byl 2. června slavnostně 
zakončen.

Akademický malíř J. Saska, jeho 
lektor, předal účastníkům certifikáty, 
z nichž měli všichni upřímnou radost.

A jak hodnotí absolventi zmiňovaný 
kurz? Zde jsou slova jedné z účastnic, 
paní Jany Hoškové:

Poděkování

Touto cestou bychom také chtěli po-
děkovat rodině Kolářových z Mrzkovic 
a všem zaměstnancům mlýna Konkor-

dia, s. r. o. Mrzkovice za prohlídku za-
řízení na výrobu kukuřičné mouky a ku-
kuřičných křupek tolik oblíbených u dětí.

Oslava Dne dětí

Splnili jsme náš slib. Po roce jsme 
s radostí přijali pozvání p. ředitelky 
Jany Myslivcové, učitelů a žáků ZŠ 
v Komenského ul. na oslavu Dne dětí. 
Dopoledne plné her a soutěží přineslo 
dětem z mateřských škol mnoho no-
vých zážitků.

Ještě jednou moc a moc děkujeme 
a těšíme se na příští setkání.

Děti a učitelky MŠ Lánecká

Aktuální přehled najdete na stránkách 
www.akademie-svetla.cz na vrchní li-
ště pod tlačítkem Univerzita volného 
času.

Ing. Zdenka Šmídová

Nejmladší děti z MŠ Na Sídlišti ze 
třídy Motýlků jely vlakem do Mrzkovic, 
prohlédly si mlýn a od pana „vodníka“ 

dostaly odměnou křupky. Poté se pěšky 
vydaly na zpáteční cestu do Světlé.

Děkujeme za milé přijetí a přejeme 
mnoho pracovních úspěchů.

Stejně tak děkují i děti ze třídy Delfín-
ků, které navštívily mlýn o týden dříve.

Děti a učitelky MŠ Na Sídlišti

„S kurzem jsem byla velice spokojená. 
I když se pokouším malovat přes deset 
let a např. vloni jsem absolvovala celo-
týdenní kurz malování olejem, tento mi 
přinesl mnoho nových poznatků.

Pan Saska byl velice vstřícný, své 
zkušenosti v kresbě nám ochotně pře-
dával. Nenásilně vedl naši ruku od 
začátku po výslednou podobu kresby. 
Správně se dívat, v tom je celé tajem-
ství.

Na závěr se řada z nás shodla, že by-
chom byli rádi, kdyby se mohlo v kurzu 
pokračovat. Na podzim, kdy příroda 
hýří barvami, by to bylo nejlepší, zá-
leží však na mnoha okolnostech, zda se 
to podaří. Já osobně doufám, že nám 
laikům umožníte další semestr.“

Tolik tedy slova absolventky, která 
jistě realizátory kurzu potěší. V dal-
ším školním roce bude samozřejmě na-
bídka různých kurzů pokračovat a vě-
říme, že si zájemci ten „svůj“ vyberou. 
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Nové pracoviště v Uměleckoprůmyslové akademii

Po dvou letech se projekt Využití ICT 
techniky především v uměleckém vzdě-
lávání financovaný z programu Vzdělání 
pro konkurenceschopnost dostal do finá-
le. Díky jeho zaměření na oblast Inova-
ce a zkvalitnění výuky prostřednictvím 
ICT se podařilo dosáhnout mnoha cen-
ných výstupů.

Tím hmatatelně největším je vybudo-
vání nové učebny ICT a PC grafiky. Jed-
ná se o špičkové pracoviště, které pra-
cuje na následujícím principu. Všechny 

počítače a další technika v učebně je 
propojeny do společné síťové infrastruk-
tury. Hlavními prvky této infrastruktury 
jsou:

• Doménový řadič (server) – zajišťu-
je autentizaci a autorizaci v celé síti 
a diktuje systémovou politiku

• Síťové úložiště NAS – poskytuje 
centrální úložný prostor pro archiv, 
profily uživatelů a jejich dokumen-
ty, společná data.

• Počítač hlavní stanice – obsahuje 
nástroje pro řízení provozu na síti 
a dohledové a prezentační nástroje 
pro vyučující, zároveň slouží jako 
pracovní stanice pro mimořádně 
výpočetně náročné úlohy (zpraco-
vání 3D skenů, kompilace G-kódu.) 
a umožňuje využití dalších zařízení 
(např. stolní skener, plotter.)

• Žákovské stanice – v síťové infra-
struktuře fungují jako terminály. 
Veškerá data uživatelů jsou uložena 

Zlato a bronz pro ZŠ Komenského

V květnu se žáci ZŠ Komenského zú-
častnili krajského kola v minivolejbale 
dětí prvního stupně. Na šesti hřištích bo-
jovalo více jak 100 dětí z celé Vysočiny.

V kategorii pátých tříd po bezchyb-
ném výkonu zvítězilo družstvo z páté 
třídy ve složení Jan Spěvák, Michal Ča-
pek a Michaela Prášková. Ve smíšené 

kategorii čtvrtých a pátých tříd obsadilo 
výborné třetí místo dvoučlenné druž-
stvo ve složení Alena Benešová a Ště-
pánka Válová.

Všem zúčastněným gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy 
a města.

Robert Štefánek

Zleva: Jan Spěvák, Michaela Prášková, 
Michal Čapek

Zleva: Štěpánka Válová, Alena Benešová

Věští žáby počasí?

Dne 23. května se žáci třetích tříd ZŠ Ko-
menského vypravili do Záchranné stanice 
pro hendikepované živočichy v Pavlově. 
Jejich úkolem bylo seznámit se s životem 
a vývojem obojživelníků žijících v naší 
přírodě. Výukový program se uskutečnil 
v rámci projektu OP VK Příroda krok za 
krokem a byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem ČR.

U tůně
O žábách jsme se dozvěděli mnoho no-

vého: kde žijí, jak se vyvíjejí, co potřebují 
k životu. Zkusili jsme si lovit čolky, pulce 
a žabky.  T. Říhová, 3.a

V lese
V lese jsme si zahráli hru. Poznávali 

jsme obyvatele našich lesů a zjišťovali, 
čím se živí, jak žijí. Nakonec jsme soutěži-
li, které družstvo nasbírá více potravy pro 
svého živočicha. T. Dibelková, 3.a

Divadlo
Nakonec jsme si zahráli divadlo ze živo-

ta žab a obyvatel lesa.
Mgr. Jitka Nejedlá, Mgr. Jana 
Krupičková, ZŠ Komenského
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na NASu, úložiště v jednotlivých 
počítači slouží pouze jako vyrovná-
vací paměť.

Toto uspořádání umožňuje efektivní 
řízení všech stanic a zavedení vhodné 
systémové politiky pro práci studen-
tů a vyučujících. Cílem této politiky je 
zajistit každému uživateli konzistentní, 
spolehlivé a bezpečné pracovní prostře-
dí, rovnoměrnou alokaci a distribuci 
zdrojů a celkově hladkých chod učebny.

Kapacita učebny činí celkem 14 po-
zic pro žáky a 1 pozice pro vyučujícího. 
Učebna se mimo pevně stanovené hodi-
ny rozvrhu výuky ICT, PC grafiky pri-
márně využívá pro práci s digitálními 
učebními materiály (DUM) vytvořený-
mi v rámci tohoto projektu. Těchto ma-

Akademie „Lánecké sportování“ a Rozloučení IX. tříd

Kulturní dění ve Světlé n. S. už tradič-
ně na konci května v místním kinosále 
zpestří Akademie ZŠ v Lánecké ul. spo-
jená s Rozloučením IX. tříd. Pro letošní 
akci byl vybrán jak nosné téma sport, 
proto Akademie nesla název „Lánecké 
sportování“.

Na jevišti se vystřídalo přes 300 účin-
kujících především z řad žáků prvního 
stupně, kteří divákům nabídli různá 
vystoupení se sportovní tematikou. Na-
štěstí žáci spolu se svými učitelkami si 
výstupy pilně nacvičili, proto na hlav-
ním režisérovi Tomáši Roseckém zbylo 
jen propojit jednotlivá čísla, vymyslet 
vtipné scénky a doladit mluvené slo-
vo. Podle ohlasů diváků se vše povedlo 
skvěle, hlavně angažování úžasných 
moderátorek Martiny Olišarové a Jany 
Petráňové se ukázalo jako dokonalý tah. 
Ke zdárnému průběhu pomohla i Lenka 
Boudníková, Marie Hrochová, František 
Šafránek, Vlastimil Špatenka a Roman 
Kupilík.

Každý z diváků si našel to své. Na 
pódiu mohl zažít divadlo s mravenečky, 

tance mladších i starších žáků, básničky 
o sportech, scénku třeťáčků s hospodou, 
dokonce i oblíbený tanec babiček – lett-
kiss.

Určitě dojemné muselo být společné 
vystoupení prvňáčků a šesťáků, kteří 
tím završili celoroční projekt zaměřený 
na jejich vzájemnou spolupráci. Na kon-
ci Akademie zazpíval náš sbor Zvonek.

Po devadesáti minutách příjemné zá-
bavy vše vygradovalo speciálním pro-
gramem devátých tříd, které se chtěly 
originálním způsobem před zraky svých 
rodičů rozloučit s milovanou Láneckou.

Nejprve se odtančily čtyři tance, při-
čemž zdaleka největší potlesk mělo 
spartakiádní vystoupení chlapců pod 
vedením učitelky Lenky Boudníkové na 
hudbu Michala Davida – Poupata. Ne-
přejte si vědět, kolik úsilí mi dalo kluky 
k této zdařilé akci přemluvit. Je zajíma-
vé, že další týden při hodině sportovních 
her si chtěli kluci toto vystoupení střih-
nout znovu a znovu. Tak je to chytlo.

Po významných proslovech a odmě-
ně pro třídní vyučující došlo na zlatý 
hřeb večera, společnou píseň obou 
tříd, se kterou jim pomohly učitelky 
Jana Syslová a Kateřina Nepovímová. 
Song Cesta od kapely Kryštof a Tomá-
še Kluse s živým orchestrem přesně 
vystihl pocity všech aktérů. Pro velký 
úspěch pak tuto písničku spolu s devít-
kami zpívalo celé publikum, až nejedno 
oko nezůstalo suché.

Tomáš Rosecký
učitel ZŠ Lánecká

teriálů vzniklo díky práci 32 tvůrců cel-
kem 660 (33 sad) a vyučující je mohou 
sdílet prostřednictvím velkokapacitních 
USB flash disků nebo úložiště na strán-
kách školy. Všech 660 DUM je tím nej-
důležitějším výstupem, neboť naplňují 
základní myšlenku projektové šablony 
Inovace a zkvalitnění výuky prostřed-
nictvím ICT. Věřím, že najdou široké 
uplatnění ve výuce a kantoři je budou 
často využívat.

Mám-li shrnout celý projekt pohledem 
jeho manažera, zůstal za všemi zapoje-
nými zaměstnanci obrovský kus práce. 
Teď jen zbývá dokončit veškerou nutnou 
administraci a tím celý projekt definitiv-
ně uzavřít.

Mgr. Michal Šimek
Foto: Mgr. Leoš Poříz

Z domova pro seniory

Dne 16. května jsme se zúčastnili Vý-
stavy světelských výtvarníků – nepro-
fesionálů Světelska. Měli jsme možnost 
shlédnout díla umělců, kteří malují jen 
tak pro radost. Výstava se konala v ta-
nečním sále Společenského domu.

Dne 29. května se uskutečnila další 
tradiční Kavárnička s panem Černým, 

tentokrát obohacená o vyhlášení výsled-
ků naší soutěže v kuželkách a šipkách.

Dne 30. května nám v rámci Univer-
zity slunečního věku přišel promítnout 
své letecké fotografie pan Zdeněk Vo-
šický. Fotografie byly především z míst 
na Vysočině, která všichni dobře znají. 
Jednalo se již o pátou přednášku v tom-
to roce.

Ve dnech 2. a 3. června jsme v měst-
ské knihovně sledovali pasování školá-
ků na čtenáře. Děti předvedly, co se za 
první rok ve škole naučily. Byly pro ně 
připraveny dárky z naší dílničky.

Dne 9. června jsme se autobusem vy-
dali na každoroční výlet. Tentokrát jsme 
navštívili Minizoo paní Oliny Němcové 
ve Vilémově. Po krátké cestě jsme měli 
možnost zblízka se seznámit se zvířaty, 
která často vídáme jen v televizi. Zde 
jsme si mohli na všechna zvířata sáh-
nout a vyslechnout si o nich zajímavé 
povídání. Poté jsme se přemístili do 
místní restaurace, kde o nás bylo krá-
lovsky postaráno. Děkujeme všem, kteří 
nám pomohli s uskutečněním a organi-
zací výletu.

Monika Horáková
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František Antonín Jelínek

Akademický malíř (*8. 3. 1890 Praha,
†26. 2. 1977 Kochánov)
Narodil se v Praze a již v šesti letech 

udivoval své okolí výtvarným projevem. 
Na pražské Akademii studoval postupně 
u profesorů Bohumila Roubalíka, Vlaho 
Bukovace a Hanuše Schwaigera, což se od-
razilo v jeho celoživotním díle – osvojil si 
dokonalou znalost malířských technik sta-
rých mistrů, smysl pro barevnou harmonii, 
světlo a cit pro kompozici. Po absolvování 
akademie odjel s podporou Hlávkovy na-
dace na roční studijní pobyt do Itálie, kde 
navštívil Miláno, Florencii a Řím, byl též 
v Neapoli a na ostrově Capri. O rok pozdě-
ji navštívil Černou Horu, kde portrétoval 
tamějšího krále Nikolu I. První světovou 
válku prožil v Kutné Hoře a maďarském 
Egeru, na konci války pracoval jako voják-

-malíř na restaurování Assamových fresek 
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském 
náměstí v Praze.

Po válce se oženil a osud jej zavedl do 
Lipnice nad Sázavou, kde se setkal s ma-
lířem Jaroslavem Panuškou a se spisovate-
lem Jaroslavem Haškem. V roce 1922 si na 
pozemku nedaleko Kochánova, uprostřed 
lesů nad řekou Sázavou, postavil letní 
domek a později velkou vilu s ateliérem 
a krásnou zahradou. Zpočátku střídavě 
pobýval v Praze a v Kochánově, ale s při-
bývajícím věkem navštěvoval Prahu už jen 
na pár dnů v roce.

V letech 1920–1939 namaloval více než 
1 150 obrazů, převážně figurálních, po 
druhé světové válce maloval ve Světlé, na 
Lipnici, krajinu kolem Melechova a řeku 
Sázavu. Maloval však také akty, lovecká 
a především květinová zátiší. Koncem 
60. let minulého století namaloval kolek-

ci temper staré Světlé a na objednávku 
tehdejšího MěNV zhotovil kopii obrazu 
Světlé od Antonína Mánesa dle originálu 
z roku 1832 zapůjčeného Národní galerií. 
U příležitosti 70. narozenin byl jmenován 
čestným občanem města a vedl zde též 
malířskou školu, kterou navštěvovali ta-
lentovaní malíři-amatéři ze Světlé a okolí. 
Zemřel ve věku nedožitých 87 let, pohřben 
je rodinné hrobce v Praze na Olšanech.

Své město miloval a ve své poslední vůli 
odkázal městskému národnímu výboru 
celou řadu obrazů, z nichž ten největší, 
který zachycuje práci josefodolských sklá-
řů, dominuje vestibulu kina

Na poslední výstavě jeho obrazů ve 
Světlé, která se konala v roce 2003, si 
návštěvníci mohli prohlédnout 39 obrazů 
a několik historických dokumentů.

-jv-
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▶

Světelské babí léto s dechovkou

Hájenka
Dechová a taneční kapela byla zalo-

žena v dubnu 1997 kapelníkem Miro-
slavem Palečkem ze Starého Klíčova 
u Domažlic, průměrný věk členů tehdy 
byl 23 let.

V roce 1999 se kapela Hájenka zú-
častnila oblastního kola Polka Fes-
tu v Hořovicích a soutěže Polka Fest 
v Chamu v SRN, začátkem roku 2000 
soutěže O soudek Gambrinusu v ČRo 
Plzeň.

Téhož roku do kapely přišel hrát zná-
mý muzikant Karel Fictum, zároveň se 
stal i uměleckým vedoucím Hájenky 
a také pro ni začal upravovat dechové 
i taneční skladby.

V roce 2000 Hájenka zvítězila v ob-
lastním kole Polka Festu v Chodové 
Plané a v českobudějovickém finále 
obsadila druhé místo. V tomto roce 
ještě stačila natočit první CD pod ná-
zvem Blízko hu Domažlic a poprvé se 
objevila v České televizi. V roce 2001 
začala kapela spolupracovat s Jose-
fem Zímou a měla s ním několik es-
trádních koncertů. Na jaře roku 2002 
Hájenka natočila druhé CD Pozdrav 
z Chodska a od tohoto roku se účastní 
celostátních festivalů Kubešova Sobě-
slav, Vačkářův Zbiroh, Švihovské léto, 
festivalu Ády Kubaty ve Stážkovicích 
u Českých Budějovic a mnoha dalších. 
Na jaře roku 2006 vystoupila Hájenka 

v programu Zlaté Křídlovky v Hodo-
níně. V roce oslav 10. výročí účinko-
vání se pustila do velkého projektu 
čtyř nových CD. První bylo Kraj pod 
Čerchovem, stejnojmennou písničku 
na něm nádherně nazpíval Josef Oplt 

z Karlínského hudebního divadla, se 
kterým začala kapela v tomto roce 
spolupracovat. CD požehnal jejich ka-
marád, známý skladatel Vlasta Dvořák 
ze Sázavky. Druhé CD Léta letí se na-
táčelo v roce 2007, třetí CD Ten Mrá-
kovský kostelíček a čtvrté Vzdálený 
hlas v roce 2008. 15. výročí účinková-
ní kapela oslavila společně s Josefem 
Opltem na vánočním koncertě v Ho-
lýšově. Velkou událostí pro Hájenku 
bylo vystoupení v Praze u Křižíkovy 
fontány na mezinárodním festivalu 
české a moravské dechovky Hraj, ka-
pelo, hraj v roce 2013.

Hájenka hraje ráda na dechovkových 
festivalech, ale nejlépe se cítí na ves-
nických tancovačkách, kde si může 
zahrát jak dechovku, tak country, rock 
i taneční muziku.

Šeucouská muzika
Mezi Hlinskem a Chrudimí v Pardu-

bickém kraji leží Skuteč známá jako 
město ševců a kameníků.

V roce 1982 zde byl založen malý 
dechový orchestr s názvem Šeucous-
ká muzika. Od roku 1988 kapela 
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▶ vystupuje v historických bílých 
uniformách pod názvem Malá výcho-
dočeská hasičská dechovka Šeucouská 
muzika.

Nejvíce hraní má kapela pro hasiče 
při různých oslavách založení sborů 
a cvičeních. Ale hraje také na festi-
valech, např. v Kolíně, v Soběslavi, 
v Praze u Křižíkovy fontány, v Pelhři-
mově, Dačicích, Dřevohosticích, hrála 
ve filmu Dušana Klaina Andělské oči. 
Postoupila do 10. ročníku Zlatá kříd-
lovka v Hodoníně, natočila televizní 
pořad Příště u Vás a Ta naše kapela.

Kapela vydala CD Krásný sen, Na 
hasičském bále a Pelhřimovská setkání.

Libkovanka
Kapela oslavila v roce 2013 pět let 

své existence. Za tuto poměrně krát-
kou dobu si vytvořila zvučné jméno, 
je pravidelným hostem festivalu Ku-

bešova Soběslav, kde proběhl za účas-
ti českobudějovického rozhlasu křest 
prvního CD Dobrým přátelům hraje 
jihočeská Libkovanka i druhého CD 
Z našeho kraje. Tato dvě alba doplňu-
je DVD V pošumavském kraji. Libko-
vanka také získala ocenění veletrhu Ji-
hočeský kompas za nejlepší propagaci 
jihočeské dechové muziky.

Kapelu řídí zkušený hudebník a tex-
tař Zdeněk Beneš, autor mnoha slav-
ných písní, mezi které patří Moje čes-
ká vlast, Slzičky, Když odchází mládí 
nebo Krásný sen.

Součástí repertoáru kapely jsou 
krom zmiňovaných skladeb i písničky 
od Karla Polaty, které Libkovanka hra-
je přesně tak, jak je kdysi hrával Karel 
Polata se svou Starošumavskou decho-
vou muzikou.

To vše je podtrženo mladistvým 
složením kapely, která dokáže vždy 
svému publiku předat velkou dávku 
energie a dobré nálady. Libkovanka je 
zkrátka originál, který určitě stojí za 
zhlédnutí.

zh (zdroj: internet)

KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, Městská knihovna pořádá 

NENECHTE  MOZEK  ZLENIVĚT!
Kognitivní trénink pro seniory

Program je určen seniorům a lidem se ZP, které 
zne pokojuje občasné zapomínání, proto si chtějí 
ověřit své schopnosti a získat více informací, co 
ovlivňuje kvalitu pa měti a dalších kognitivních 
(poznávacích) funkcí, jak o ně pečovat a jak je cvičit. 

Cílem tohoto aktivizačního programu je stabili-
zace či zlepšení kognitivních (poznávacích) funkcí.

Obsahem bude procvičení co nejširšího spektra 
těch to funkcí, zejména paměti a pozornosti. Každý 
účastník si vyzkouší a zvolí to, co mu pomůže ke 
zlepšení. 

Výsledky testů v průběhu všech lekcí jsou ano-
nymní a slouží jen pro vlastní sebekontrolu účast-
níka. 

Využijte této nabídky a přijďte se v cyklu 5 setká-
ní pře svědčit, že to, k čemu se doma sami nepřinu-
títe, v příjem ném kolektivu snadno docílíte. Cvičení 
paměti nebolí, ale prospívá :-)

Termín: každý čtvrtek 15:00 –17:30 hod.
Začátek: 11. 9. 2014
Místo konání: Městský úřad Světlá n. S. – zasedací 

místnost v přízemí
Rozsah kurzu: 5 lekcí
Kurzovné: ZDARMA!
Lektorka: Jana Vejsadová certifikovaný trenér 

paměti 3. stupně - bohaté zkušenosti 
v oblasti trénování paměti a práce se 
seniory, www.mneme.cz

Maximální počet účastníků:  
20. Pouze pro vážné zájemce!

Přihlášky do kurzu: do 5. září 2014
Kontaktní osoba:  

Jana Šimková 
569 496 674, simkova@svetlans.cz

Těšíme se na Vás. Nezapomeňte!
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Pavel Vančura a Gaudeamus v kostele sv. Václava

V sobotu 21. června, na závěr Svátku 
hudby, vystoupili na společném koncertě 
v kostele sv. Václava ve Světlé operní pě-
vec libereckého divadla F. X. Šaldy a dr-
žitel Ceny Thálie Pavel Vančura se smíše-
ným pěveckým sborem Gaudeamus, který 

od dirigentského pultu řídil sbormistr Jiří 
Trtík.

Sbor Gaudeamus nejprve před zcela 
zaplněným kostelem přednesl několik čes-
kých a moravských lidových písní a také 
jednu skladbu Bohuslava Martinů. Poté se 
představil Pavel Vančura, od září letošní-
ho roku již sólista opery Národního diva-
dla v Praze, který zazpíval za klavírního 
doprovodu Augustina Kužela z Pražské 
konzervatoře tři Biblické písně Antonína 
Dvořáka a árii Collina z Pucciniho opery 
Bohéma. Vrcholem celého koncertu byla 
známá árie Vodníka z Dvořákovy Rusalky 
Ubohá Rusalko bledá, kterou zpíval Pavel 
Vančura společně se sborem Gaudeamus. 
Odměnou pro všechny účinkující byl dlou-

hotrvající potlesk nadšených posluchačů 
po zaznění poslední skladby koncertu.

Text a foto: jiv

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

V úterý 3. 6. byli naši prvňáčci „pasová-
ni“ na čtenáře. Paní knihovnice společně 
s paní místostarostkou Lenkou Arnotovou 
je přivítaly v městské knihovně.

Nejdříve přečetla paní Roženská po-
pletenou pohádku, kterou děti musely 

„rozmotávat“, poté žáčci luštili obrázkové 
hádanky a nakonec všichni předvedli, jací 
jsou již zdatní čtenáři. Odměnou byly upo-
mínkové diplomy s průkazkou do knihov-
ny a babičkami ze Sociálního centra ve 
Světlé n. S. ručně zhotovení čápi, které si 
děti hned pojmenovaly.

Doufáme, že tato akce přispěje k zájmu 
o četbu knížek a z dětí se stanou pravidelní 
návštěvníci knihovny.

Mgr. Hana Štercová, ZŠ Komenského
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Boyd Hilary
Čtvrtky v parku
– Co byste dělali, kdyby váš manžel 

po dvaadvaceti letech společného 
života zničehonic navždy opustil 
manželskou postel? Když se to sta-
ne Jeannie Lawsonové, rozzuří se 
a požaduje od svého muže George 
vysvětlení. Zamiloval se do jiné? 
Co udělala Jeannie špatně? George 
však zarputile mlčí.

Jonasson Jonas
Analfabetka, která uměla počítat
– Druhý humoristický román Jonase 

Jonassona vypráví příběh černoš-
ské dívky Nombeko Mayeki, která 
se v roce 1961 narodila v Sowetu, 
chudinském předměstí Johannes-
burgu. Přestože neumí číst, velmi 
dobře rozumí matematice. Postup-
ně se dopracuje na pozici, ve které 
navrhuje jaderné hlavice, a odstě-
huje se do Švédska.

Rytířová Helena
Jsem mrtvý, neplačte
– Román inspirovaný skutečným pří-

během začíná v pražské pitevně lé-
kařské fakulty osudného července 
roku 1914, v napjaté společenské 
atmosféře po sarajevském atentá-
tu, kdy přicházejí první povolávací 
rozkazy. Malíř František hledá před 
celým světem únik u mladé milen-
ky, ale po udání synem musí k od-
vodu i on.

Urban Miloš
Přišla z moře
– Jednoho dne se na pláži v jihoan-

glickém městečku objeví tajemná 
krásná dívka oděná jen v plavkách. 
Je promrzlá, nikoho nepoznává. 
Mladý novinářský elév z Prahy, 
který je v Anglii na stáži, má o dív-
ce napsat reportáž. Když dorazí do 
policejní cely, zdá se, jakoby ho 
dívka poznávala. Ukáže se však, 
že tato skutečnost může být životu 
nebezpečná.

Naučná literatura
Bernard Stanislav
Tvrdohlavý muž

– Vlastní cestou k poctivému českému 
pivu. To je směr, jímž se v roce 1991 
vydal Stanislav Bernard se svými 
společníky v humpoleckém pivova-
ru. A zatímco státní dluh České re-
publiky má dnes dlouhou řadu nul, 
Rodinný pivovar Bernard splatil 
obrovské počáteční úvěry a již léta 
je prosperující firmou, která vyváží 
pivo do různých koutů světa.

Toušlová Iveta
Toulavá kamera 18

– Během letních a prázdninových 
dní se opět můžete spolehnout na 
osvědčenou zásobnici nápadů na 
výlety. Poznejte tedy křehkou krásu 
trojice gotických kostelíků v oko-
lí Lipnice nad Sázavou, zažijte po-
hádkovou atmosféru hradu Bouzo-
va či vystoupejte na Bukovou horu, 
na jejímž vrcholu se tyčí nejvyšší 
betonová stavba u nás.

Eva Kodýmová

Prázdninová soutěž

Přiblížil se čas letních prázdnin – pro 
děti „nejbáječnější“ část roku. Dny, kdy 
jsou osvobozeny od školních škamen 
a mohou si užívat letní pohody. Dva mě-
síce volna se dají prožít všelijak, třeba ve 
společnosti zábavné četby. Školáci mají 
možnost vypůjčit si v knihovně celou 
řadu zajímavých knižních titulů pro ra-
dost i poučení. Pokud mají problém s vý-
běrem, rády jim pomůžeme.

Chceme je také motivovat, proto jsme 
vyhlásily prázdninovou čtenářskou sou-
těž. Aby u přečtených titulů nepřeváži-
la kvantita nad kvalitou, musely jsme 
vymyslet nějaká pravidla. Bylo by pře-
ce jednoduché půjčit si hromadu knih, 
nechat je třeba ležet v tašce a za týden 
vrátit.

Kdo si musí knihu opravdu přečíst? 
No přece literární kritik! Musí znát text, 
aby knihu ohodnotil, rozebral postavy 

a mohl se vyjádřit kladně či záporně 
k jejímu obsahu.

Zajímavé by bylo pustit se i do práce 
ilustrátora. Fantazii se meze nekladou.

Zadání zní vytvořit čtenářský deník, 
který kromě obsahu a zhodnocení knihy 
může být doplněn také vlastnoručními 
obrázky.

Své práce mohou děti odevzdat 
v knihovně do 15. září. Nejzdařilejší tex-
ty budou odměněny a vystaveny v měst-
ské knihovně.

Na návštěvu všech malých i větších 
čtenářů se upřímně těší

knihovnice

Upozorňujeme, že během červen-
ce a srpna má městská knihovna ve 
všech odděleních normální provoz 
bez jakéhokoli omezení.
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Svátek hudby 2014

Každoročně 21. června, v den letního slunovratu, se koná Svátek hudby, akce 
probíhající na mnoha místech pěti kontinentů, jejímž cílem je oživit veřejný pro-
stor v centru města a umožnit hudebníkům všech žánrů, věku, profesionálního sta-
tusu či hudebního vzdělání zahrát si na veřejnosti. Potřinácté se díky příspěvkové 
organizaci KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. koncertovalo také v našem městě.

-jv- (foto: Zdeňka Horní)
1. Skupina Vánek
2. Dechový orchestr ZUŠ Světlá n. S.
3. Taneční orchestr ZUŠ Světlá n. S.
4. Kytarový soubor ZUŠ Světlá n. S.
5. Heligonkáři p. Jandy
6. Skupina Fernet
7. Posluchači před radnicí

1

3

5

7

2

4

6
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Toulavá kamera na zámku a v podzemí

Cílem populárního pořadu České televi-
ze Toulavá kamera je především upozor-
ňovat diváky na turisticky zajímavá místa 
v naší zemi. Proto ve středu 11. června za-
vítal čtyřčlenný štáb tvůrců tohoto pořadu 
do Světlé nad Sázavou, aby zde natočil re-

portáže pro magazín Toulavá kamera spe-
ciál. První zastávkou byl čerstvě otevřený 
světelský zámek s Expozicí historického 
evropského skla. Podle předem připrave-
ného scénáře produkční Světlany Tvrdíko-
vé a moderátora Josefa Maršála přiblížila 

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

Zámek ve Světlé ožívá

na veřejnosti vystaveny úplně poprvé,“ 
řekla Koenigsmarková. Kromě českého 
skla jsou zde k vidění například i výrob-
ky ze španělských skláren z raného ba-
roka a kuriozity jako láhve pro kojence 
nebo skleněné mucholapky.

Z Prahy byly rovněž dovezeny origi-
nální vitríny, v nichž je sklo vystaveno. 
Byly zhotoveny kolem roku 1900 podle 
návrhu architekta Josefa Schulze, který 
je autorem budovy Uměleckoprůmyslo-
vého muzea i jeho vybavení.

Kromě expozice historického skla 
byly v neděli 1. června slavnostně ote-
vřeny další dvě expozice určené dětem. 

První bude stálá pohádková výstava, 
druhá je sezonní výpůjčka od sběratelek 
panenek ze zámku ve Zruči nad Sázavou. 
V přízemí nadále zůstává městské Mu-
zeum Světelska, které během několika 
let vybudovali členové Vlastivědného 
spolku Světelsko.

S opravami zámku chtějí jeho majitelé 
pokračovat i v příštích letech. Předpo-
kládají, že rekonstrukce poběží za stá-
lého provozu a mají v plánu dokončit ji 
do roku 2020. Na další investice chtějí 
získat evropské dotace, celkové náklady 
odhadují na 100 milionů korun.

Text a foto: Jaroslav Vála

Když v loňském roce manželé He-
lena a Viktor Degerme koupili za 
17,1 mil. Kč od města zámek, dekla-
rovali zájem zrekonstruovat jej, in-
teriéry částečně zpřístupnit dvěma 
prohlídkovými okruhy a částečně vy-
užívat jako hotel.

Po necelém roce musí i největší škaro-
hlíd chtě nechtě uznat, že se jim podařila 
neuvěřitelná věc – kompletní rekonstruk-
ce prvního patra východního křídla do 
podoby, jakou mělo v 18. století, a jeho 
proměna ve stálou Expozici historického 
evropského skla. Cenná kolekce, která 
čítá téměř 1 100 předmětů, pochází z de-
pozitáře Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze. To doposud tak rozsáhlou část 
sbírky skla mimo svoji hlavní budovu 
nevystavovalo. Nyní tak činí v souvis-
losti s generální rekonstrukcí historic-
ké budovy, která bude probíhat v letech 
2014–2017, a s výstavbou nového cent-
rálního depozitáře v Praze-Stodůlkách.

Je zvláštní shodou okolností, že za 
vznikem expozice stojí tři Heleny – 
majitelka zámku Degerme, kurátorka 
sbírky historického skla Brožková a ře-
ditelka Uměleckoprůmyslového muzea 
Koenigsmarková.

Expozice skla začíná raným barokem 
na počátku 17. století a končí secesí 
v 19. století, kdy české sklo zažívalo ob-
dobí své největší slávy.

„Sklo do expozice jsme vybíraly 
i s ohledem na jeho funkci. Jsou tu před-
měty, které se na výstavách málo obje-
vují, a je tu i řada takových, které jsou 
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▶

Den dětí na zámku

Oslav Dne dětí zažila v minulosti Svět-
lá nespočet a byly vydařené, ale oslava 
svátku dětí na zámku, to bylo něco zcela 
nového. Den dětí na zámku, tak se pestrý 
sobotní pořad 31. května na zámeckém 
nádvoří a v přilehlé části zámeckého 
parku nazýval, připravili společně noví 

majitelé světelského zámku manželé De-
germe, kulturní zařízení města KyTICe 
a město Světlá n. S. Děti měly možnost 
soutěžit s pohádkovými postavičkami, 
připraveny pro ně byly netradiční spor-
tovní soutěže, výtvarná soutěž v kreslení, 
zájem dětí i dospělých vzbudilo vystou-
pení kynologa pana Slavíka s vycvičenou 
fenkou, po celý den měly děti možnost se 
vydovádět na pouťových nafukovacích 
atrakcích, během odpoledního programu 
se na pódiu na zámeckém nádvoří vystří-
daly orchestry ZUŠ Světlá n. S., divadlo 
Mrak s Pirátskou pohádkou a závěr ce-
lého programu patřil diskotéce s klauny. 
Odměnou pořadatelům bylo až nečekané 
množství nadšených dětí a jejich rodičů.

Text a foto: jiv

majitelka zámku paní Helena Degerme 
v rozhovoru před kamerou historii zám-
ku a vysvětlila, proč právě historické sklo 
zaplnilo prostory nově zrekonstruovaných 
místností zpřístupněného východního kří-
dla zámku. Potom již s televizní kamerou 
za zády provedla moderátora Maršála ex-

pozicí historických předmětů ze skla a při 
tom upozornila, že podstatná část sbírky, 
kterou zapůjčilo Uměleckoprůmyslové 
muzeum Praha, byla dosud ukryta v de-
pozitářích muzea a návštěvníci tuto krásu 
mají možnost vidět vůbec poprvé. Tele-
vizní tvůrci byli okouzleni nově zrekon-

struovanými vnitřními prostorami zám-
ku, líbila se jim oranžerie s jezírkem. Ze 
zámku se štáb Toulavé kamery přesunul 
na náměstí do světelského středověkého 
podzemí, kde se v roli průvodce předsta-
vil Jaroslav Vála z turistického informač-
ního centra. Před kamerou přiblížil Josefu 
Maršálovi zpřístupnění tohoto podzemí, 
o které se postarala skupina nadšenců 
z Vlastivědného spolku Světelsko, ale stáří 
chodeb se dosud nepodařilo určit. Během 
prohlídky podzemí upozornil na dvě zají-
mavosti – studnu, která je vyhloubená více 
než tři metry pod podlahou chodby, a vět-
rací otvory. Produkční Světlana Tvrdíková 
se snažila navést průvodce, aby budou-
cím televizním divákům svěřil nějakou 
zajímavou pověst o historii podzemí. Ten 
však přiznal, že žádná pověst neexistuje, 
ale mezi lidem kolovaly dohady, že jedna 
z chodeb vede pod řekou do zámku, nebo 
dokonce až na lipnický hrad. I tak podle 
vyjádření tvůrců Toulavé kamery je svě-
telské středověké podzemí opravdovou 
turistickou zajímavostí a stojí za návštěvu. 
Speciální pořad populární „Toulavky“ vě-
novaný Světlé nad Sázavou a jejímu okolí 
by se měl na televizních obrazovkách ob-
jevit v září letošního roku.

Text a foto: jiv

Setkání pracovníků TIC

Cílem pravidelných setkání, která po-
řádá příspěvková organizace Vysočina 
Tourism Jihlava, je výměna zkušeností 
a diskuse nad pravidly vzájemné spolu-
práce při sběru a aktualizaci informací 
při vytváření regionálního turistického 
informačního systému.

Turistická informační centra (TIC) jsou 
významnou součástí informačního sys-
tému a patří k nejdůležitějším článkům 
praktické propagace města, obce, či mik-
roregionu. Jsou většinou prvním navštíve-
ným místem v dané lokalitě, spolehlivými 
informacemi ovlivňují pobyt návštěvníků 
v regionu a podílí se tak na vytváření vý-
sledného dojmu, který si z něj turisté od-
vážejí.

Hlavní činnost TIC – zjišťování, ověřo-
vání a bezplatné podávání informací – má 
charakter veřejné služby a musí být proto 
financována z veřejných prostředků. Do-
plňkové činnosti TIC, jako je např. prodej 
map, brožur, pohlednic, upomínkových 
předmětů, vstupenek, rezervace ubyto-
vání, průvodcovské služby, kopírování 
a podobné služby, jsou poskytované za 
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▶ úplatu. Nároky na kvalitu práce TIC se 
neustále zvyšují jak z hlediska personál-
ních potřeb (jazyková vybavenost, počíta-
čová gramotnost, detailní znalosti o oblas-
ti působení), tak z hlediska materiálního 
vybavení (odpovídající prostory, moderní 
komunikační a výpočetní technika).

Setkání, kterého se zúčastnilo na 30 
pracovníků z cca 40 „íček“ celého kraje, 
se konalo v budově Krajského úřadu Kra-
je Vysočina a řídila je Ing. Jitka Mattyá-
šovská z příspěvkové organizace Vysoči-
na Tourism. Jako první dostal slovo host, 
RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje 
Vysočina, zodpovědná za oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, která 
informovala o soutěži pro TIC. S marketin-
govými aktivitami p. o. Vysočina Tourism 
přítomné seznámil její ředitel Ing. Tomáš 
Čihák, který zdůraznil nutnost propagace 
turistické nabídky Kraje Vysočina a zlep-
šení on-line komunikace. O možnostech 
čerpání finančních prostředků z Fondu 
Vysočiny do oblasti turismu hovořila 
Ing. Renata Šimánková, o vyhodnocení 
Mystery shoppingu 2013 Jitka Mattyá-
šovská a o strategii rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Kraji Vysočina opět Re-
nata Šimánková. Prezentaci výsledků své 
bakalářské práce Analýza TIC připravila 
studentka VŠO Praha Lucie Vejtasová, in-
formace o projektu Český systém národní 
kvality přednesla Bc. Linda Kubačáková 
z Centra pro školení a regionální koordi-
naci ČSKS. Příjemným překvapením byla 
pro mnohé účastníky prezentace Marie 
Zajícové o zpřístupnění zámku ve Světlé 
nad Sázavou.

Text a foto: Jaroslav Vála

Co nového v TIC?

Turistické informační centrum rozšíři-
lo na prahu nové turistické sezony svůj 
sortiment o několik novinek.

Průvodce Vysočinou a Tipy na výlety 
po Vysočině
Tak se jmenují dva nové propagační 

materiály, které nechala vyrobit jihlav-
ská příspěvková organizace Vysočina 

Tourism za využití spolufinancování 
Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. V obalech se skrýva-
jí CD výše uvedených názvů. Průvodce 
Vysočinou je ve třech jazykových muta-
cích (CZ, GB, DE) a jednotlivé kapitoly 
mají název Dědictvím minulosti, Kem-
py na Vysočině, Památky UNESCO, Po 
stopách Gustava Mahlera, Prázdniny 
na venkově, Výlety pro rodiny s dětmi, 
Vysočina plná života a Vysočina ubyto-
vání. Druhé CD obsahuje výlety pěšky 

a na kole, rozdělené do oblastí Havlíč-
kobrodsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko 
a Třebíčsko (celkem 85 výletů), a výlety 
na běžkách (celkem 22 výletů, chybí Ha-
vlíčkobrodsko). Tento propagační mate-
riál je zájemcům zdarma k dispozici 
v turistickém informačním centru.

Zámek
Pod tímto lakonickým názvem se 

skrývá nová skládačka, která graficky 
navazuje na předchozí propagační mate-
riály s jednotným názvem Cesty za po-
znáním (Středověké podzemí, Hřbitov 
z napoleonských válek, Tucet pěších vý-

letů, Tucet výletů s kolem kolem Světlé, 
Tucet drobných památek a Tucet zastá-
vek Posázavského pacifiku). Na rozdíl 
od nich je nová skládačka k dispozici 
zdarma, protože její vydání bylo podpo-
řeno Krajem Vysočina.

Do tisku připravujeme ještě jednu 
novou skládačku – Tucet významných 
osobností.

Turistická razítka
Tři nová razítka jistě udělají radost 

všem návštěvníkům, kteří si dokumen-
tují navštívená místa v turistickém de-
níku neboli vandrbuchu, či si razítkují 
zakoupené pohlednice.
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Trojice členů Spolku dobrovolných mopedistů Kublov, která přijela 148 kilometrů po 
vlastní ose.

Otec Marek odchází

Bylo léto roku 2007 a do Světlé n. S. na-
stoupil jako administrátor světelské far-
nosti mladý slovenský kněz otec Marek 
Marcel Šavel.

Ihned po svém příchodu se velmi aktiv-
ně zapojil do práce. Sloužil mše, oddával, 
pohřbíval, křtil děti i dospělé, ale kromě 

toho také budoval, sháněl finance, opra-
voval a renovoval. Částečnou rekonstrukcí 
si prošla fara, úpravy zaznamenal i kostel 
sv. Václava, ale nejnáročnějším projektem 
byla rekonstrukce kostelních varhan. Za 
zmínku určitě také stojí oprava fary v Lu-
čici. Kromě toho si ale otec Marek také 
nacházel čas na návštěvy farníků v jejich 
rodinách a občasné společné výlety.

Ač býval sám často poměrně vytížený 
– nejprve několikaletým studiem v Polsku 
a později dalšími povinnostmi – vznikaly 
a rozvíjely se za jeho přítomnosti ve far-
nosti mnohé činnosti a aktivity. Byl ote-
vřený návrhům svých farníků a dával jim 
prostor k jejich uskutečňování, a proto se 
tu již dnes velmi aktivně pracuje s dětmi, 
mládeží i seniory, jezdí se na duchovní 
poutě, rodinné víkendy i dětské tábory 
a kostel nabízí řadu rozmanitých koncertů, 
přičemž prostor tu má i několik domácích 
hudebních seskupení. Od ukončení studií 
farníci občas spekulovávali o tom, zda 
otce Marka dříve či později diecéze nepo-
volá na vyšší místa, ale když toto rozhod-
nutí skutečně přišlo, byli zaskočeni všichni. 
Samozřejmě jsme rádi, že otec Marek ne-
odchází daleko (jeho novým působištěm 
a domovem se stává farnost Humpolec), 
nicméně jeho život ve světelské farnosti 
a vůbec ve Světlé n. S. na konci červen-
ce končí. Ráda bych proto za farnost i za 
město Světlá n. S., s nímž měl otec Ma-
rek vždy velmi dobré vztahy, poděkovala 
za jeho sedmiletý přínos do historie města 
Světlé n. S. a vyjádřila přání, aby se mu 
v novém působišti dařilo a plnila se jeho 
nová očekávání.

Markéta Prášková

Osmé setkání mopedistů

Stadion klub Světlá nad Sázavou, od 
roku 1997 první oficiálně registrova-
ný klub majitelů populárních mopedů 
Stadion S11, má mnoho přátel po celé 
republice. Však jich hodně přijalo po-
zvání světelských „mopeďáků“ na os-
mou propagační jízdu Vysočinou, která 

se uskutečnila v sobotu 7. června. Vše 
začalo dopoledne, kdy se na světelské 
náměstí začaly sjíždět mopedy téměř 
z celé republiky a prostor před radnicí se 
proměnil v motosalon i burzu dobrých 
nápadů zároveň. „Mopeďáci“ si navzá-
jem vyměňovali rady, jak udržet své 
miláčky v perfektním stavu, kde sehnat 
jaký náhradní díl a co je u koho nového. 
Zaparkované stroje si přišlo prohlédnout 
také mnoho diváků, vždyť vidět tolik 
historických mopedů pohromadě, to se 
nestává každý den. Ještě před startem 
do prvního okruhu jízdy Vysočinou se 
pořadatelům prezentovalo 94 účastníků.

Nejdelší cestu do Světlé měli mopedis-
té z Rakovníka, rovných 160 km, a přije-

li po ose, tedy na svých strojích. Stejně 
jako členové Spolku dobrovolných mo-
pedistů z Kublova u Berouna. Pořádající 
Stadion klub Světlá nad Sázavou repre-
zentovalo deset jezdců.

Přesně v pravé poledne, když hodiny 
na kostele sv. Václava začaly odbíjet 

dvanáctou, vyrazila smečka bzučících 
mopedů, mezi kterými bylo i několik 
motocyklů, k prvnímu okruhu. Měřil 
48 km a jel se po trase Malčín, Zboží, 
Habry, Nová Ves u Leštiny, Leština, Vl-
kanov, Opatovice, Světlá nad Sázavou.

Po krátkém odpočinku a občerst-
vení vyrazil peloton na trasu druhého 
okruhu, který byl kratší, měl jen 28 km 
a vedl po trase Pohleď, Lučice, Okrouh-
lice, Lipnice n. S., Broumova Lhota, Zá-
vidkovice a zpět do Světlé. Po dojetí do 
cíle se všichni účastníci sešli při kama-
rádském posezení s hudbou a tradiční 
tombolou.

Text a foto: jiv



Světelský zpravodaj červenec - srpen 2014 strana 24

Cestovatel Zdeněk Vacek

a Wales. Akce se uskutečnila s podpo-
rou Společnosti bratří Čapků, Škoda 
Auto, a. s., a Muzea Aloise Samohýla. 
Oficiálnímu startu z české ambasády 
v Londýně byli přítomni velvyslanec Mi-
chael Žantovský a ministr kultury Da-

niel Herman. Škoda Popular Roadster 
byla laskavě zapůjčena mým kamará-
dem JUDr. Ing. Ladislavem Samohýlem, 
známým zlínským sběratelem historic-
kých vozidel. Věrně jsme sledovali trasu 
Karla Čapka z jeho návštěvy Velké Bri-
tánie v létě 1924, tedy před 90 lety. Jeli 
jsme nejen podle jeho cestopisu Anglic-
ké listy, ale i knihy profesora Otakara 
Vočadla, který mu tehdy dělal průvod-
ce. Čapek tenkrát cestoval vlakem, auto 
ještě neměl, ale první, které si s Olgou 
Scheinpflugovou později koupili, byla 
právě lidová Škoda Popular. Jde o slav-
ný model z Mladé Boleslavi, který byl 
před válkou exportován do celého světa 

a jeho podvozek i motor v takřka nezmě-
něné podobě sloužily ještě o čtvrt století 
později v octaviích, feliciích apod. Le-
tošní výprava s Popularem navázala 
na naše dřívější cesty: v roce 2010 naší 
vlastní Škodou Rapid do Alp také po sto-

pách Čapkových cest a v loňském roce 
to byl velký okruh Evropou, 6 000 km 
taktéž s Rapidem z roku 1940, a to po 
místech spojených s úspěchy mladobo-
leslavské automobilky – třeba na dějiště 
závodů popsaných v Branaldově knize 
a Radokově filmu Dědeček automobil. 
Všechny jízdy se mnou absolvuje man-
želka Petra, která jinak pracuje v oddě-
lení Makroekonomických predikací Mi-
nisterstva financí ČR. Předem precizně 
připraví trasu a naviguje z tradičních 
atlasů. Obejde se bez GPS, které by se 
ostatně k veteránu ani nehodilo.“

jiv

Internetový on-line magazín Novinky.
cz zveřejnil 8. června na svých webo-
vých stránkách následující zajímavý člá-
nek:

Nadšenec jede s 80 let starým 
Popularem po Británii ve stopách 
Karla Čapka
Automobilový nadšenec a autor něko-

lika knih o historii motorismu Zdeněk 
Vacek se ve voze Škoda Popular Road-
ster z roku 1937 vydal na cestu po mís-
tech, která český spisovatel Karel Čapek 
v roce 1924 popsal ve své knize Anglic-
ké listy.

Zhruba třítýdenní expedice, dlouhá 
4 000 kilometrů, začíná a končí na čes-
kém velvyslanectví v Londýně. Cesta 
po Velké Británii je také připomenutím 
80. narozenin modelu Popular. Ten se 
poprvé představil v únoru 1934.

Popular byl první škodovkou s páte-
řovým rámem (namísto do té doby po-
užívaného žebřinového rámu), motory 
s rozvodem OHV a vylepšenou techni-
kou. V letech 1934 až 1946 bylo prodáno 
téměř 20 tisíc kusů.

Trasa Zdeňka Vacka vede po vybra-
ných místech Čapkovy cesty. Vůz vy-
jel od velvyslanectví České republiky 
v Londýně a zastaví se mimo jiné v Cam-
bridge, Edinburghu, na skotském ostrově 
Skye, v Glasgow, Bristolu a Liverpoolu. 
Do cíle – opět do Londýna – by měl vůz 
dorazit 11. června.

Škoda Popular Roadster z roku 1937 
patří do sbírky zlínského soukromého 
sběratele Ladislava Samohýla. Auto hrá-
lo i v oblíbeném televizním seriálu Čet-
nické humoresky.

(publikováno se souhlasem  
redakce Novinky.cz)

Zmíněný cestovatel Ing. Zdeněk Va-
cek se narodil v roce 1976 v Havlíčkově 
Brodě a až do roku 1999 bydlel v Dol-
ní Březince. V letech 1983 až 1991 byl 
žákem ZŠ Lánecká ve Světlé n. S., ab-
solvoval studium na Gymnáziu v Ledči 
n. S. a poté vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou se specializací Meziná-
rodní politika a diplomacie. Nyní je 
šéfredaktorem CZECH NEWS CEN-
TER, a. s. Po svém návratu z této dobro-
družné cesty přidal ochotně pro Světel-
ský zpravodaj další zajímavosti.

„Cestovali jsme společně s manželkou 
Petrou a celkem urazili asi 4 500 km, 
když jsme projeli Anglii, Skotsko 

Velvyslanec ČR ve Velké Británii Michael Žantovský a manželé Vackovi před 
slavnostním startem jízdy po stopách Karla Čapka. Foto z archivu Zdeňka Vacka.

Víte, že tu s námi žijí?

V Haškově ulici stojí nenápadný ro-
dinný dům. Málokdo ví, že je to odlou-
čené pracoviště Domova Háj – domova 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Jde o komunitní bydlení, kde se lidé, kte-
ří většinu života strávili v ústavních za-
řízeních, snaží žít běžným životem jako 
jejich vrstevníci.

V domě bydlí šest dospělých lidí, kteří 
s pomocí pracovníků hospodaří – uklízí, 
nakupují, vaří, starají se o svou domác-
nost a zahradu. Dělají to, co je pro nás 
úplně normální, přitom to někteří z nich 
dříve nezažili.

Domov Háj by měl v budoucnu, stej-
ně jako další ústavy v naší zemi, projít 
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Štafeta Klimatour 2014 končila ve Světlé

Akce Klimatour, jejímiž hlavními 
myšlenkami jsou podpora ekologického 
způsobu života, potkávání se mezi regi-
ony, obcemi a seznamování s kulturním 
i společenským životem u sousedů, má 
u našich sousedů v Rakousku a Němec-

ku již patnáctiletou tradici. Před dvěma 
roky se k tomuto projektu jako formě 
přeshraniční spolupráce přidal též náš 
Kraj Vysočina, když si podal ruce s regi-
onem Dolního Rakouska u našich jižních 
sousedů. Obyvatelé sousedních krajů tak 
mají možnost pochlubit se svojí tradič-
ní kulturou, zvyklostmi a regionálními 
produkty.

Proto letošní mezinárodní štafeta Kli-
matour 2014, ve které jeli na kolech též 
zástupci Dolního Rakouska, měla na 
území Kraje Vysočina tři etapy. Start 
té první byl 18. června v Herálci u Žďá-
ru nad Sázavou s cílem ve Ždírci nad 
Doubravou, další den vedla druhá eta-
pa ze Ždírce do Rozsochatce a třetí den 
jel peloton z Rozsochatce do Světlé nad 
Sázavou, kde měla štafeta cíl. V každé 
etapě byly zastávky, na kterých si staros-
tové obcí předávali dárky jako symbolic-
kou štafetu a sousedský pozdrav.

V den příjezdu štafety do Světlé byl 
na náměstí před radnicí bohatý kulturní 
program, ve kterém se postupně předsta-
vili žáci Základní školy Lánecká, děti ze 
soukromé mateřské školy Bambino, dět-
ský folklorní soubor Škubánek, dechová 
hudba Základní umělecké školy Světlá 
n. S., o stánek s občerstvením pro členy 
cyklistického pelotonu i přihlížející se 
postaraly členky Českého svazu žen.

Mezinárodní štafetu v čele s členem 
odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Kraje Vysočina Petrem Holým 
a členem úřadu zemské vlády Dolního 
Rakouska Bernhardem Haasem uvítal 
před radnicí starosta Světlé n. S. Jan 
Tourek. Rakouský host poděkoval za 
přijetí a popřál všem obyvatelům Světlé 

radostný a spokojený život v tomto měs-
tě. O předání symbolické štafety sou-
sední obce se postaral starosta Příseky, 
kde byla předposlední zastávka pelotonu, 
Jaroslav Štefáček, když starostovi Svět-

lé Janu Tourkovi předal ozdobný štít se 
znakem obce Příseka. V dvaadvaceti-
členném pelotonu cyklistů v jednotných 
zelených vestách byla též mistryně světa 
v dráhové cyklistice Jarmila Machačová, 
která nyní žije právě v Přísece.

Text a foto: jiv

transformací a změnit se na zařízení po-
dobná tomuto komunitnímu bydlení. Cí-
lem transformace je dát možnost lidem 
s postižením žít přirozeným způsobem 
života a více se podílet na rozhodování 
o svém vlastním životě.

Obyvatelé komunitního bydlení chodí 
denně nakupovat a účastní se společen-
ských akcí ve městě, proto je můžete 

běžně potkat na ulici. Jedna obyvatelka 
dojíždí do práce do Havlíčkova Brodu 
a i další by rádi našli alespoň částečné 
pracovní uplatnění. Ti obyvatelé, kteří 
do práce nechodí, pracují v naší malé te-
rapeutické dílně a vyrábějí různé výrob-
ky pro radost i k prodeji na trzích. Jsme 
vděčni všem, kteří nám darovali nejrůz-
nější materiály pro naši tvorbu v dílnách 
(vlnu, látky, dřevo, starý textil atd.).

Všechny, kdo by se chtěli podívat, jak 
to v komunitním bydlení chodí, bychom 
rádi pozvali na

Den otevřených dveří
v sobotu 30. 8.

od 14 do 16 hodin.

Připraveno bude tvoření pro malé 
i velké v naší dílně, komentovaná pro-
hlídka domku, prodej výrobků a mož-
nost posedět s námi u ohně a opéct si 
vuřty. K tomu všemu nám bude hrát 
kapela Safyr. Přijďte si k nám zpestřit 
konec prázdnin.

Mgr. Lucie Šormová
vedoucí Komunitního bydlení
Domov Háj, p. o.
Haškova 692, Světlá nad Sázavou
tel. 733 624 181,
sormova@domovhaj.cz

Uvítání před radnicí, zleva: Jan Tourek, 
zástupce Krajského úřadu Kraje 

Vysočina Petr Holý, člen úřadu zemské 
vlády Dolního Rakouska Bernhard Haas 
a tlumočnice Petra Šmídová, vlevo vzadu 

starosta Příseky Jaroslav Štefáček.

V doprovodném programu byly před 
radnicí připraveny pro děti soutěže 

s ekologickou tématikou.

Část pelotonu, zleva: mistryně světa 
Jarmila Machačová, starosta světlé Jan 
Tourek, tlumočnice Petra Šmídová, člen 
úřadu zemské vlády Dolního Rakouska 

Bernhard Haas.
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Velice zajímavá návštěva Ostravy

Koncem dubna uspořádala ZO ČSŽ 
zájezd do Ostravy, mohli jet i ostatní 
a rod. příslušníci.

První zastávka byla v Dole Landek, 
který byl zavřen roku 1992 a dnes slouží 
jako muzeum.

Dostali jsme bílé helmy a sjeli výta-
hem do hloubky 62 m. Výtah s horní-
ky jezdil rychlostí 10 m za vteřinu. My 
jsme jeli turistickou rychlostí. Sjeli jsme 
do nejspodnější šachty dolu Landek, dří-
ve Ansein. U výtahu v podzemí nás uví-
tal šachetní pan průvodce a taky z reprá-
ků se linoucí otravný „autentický“ lomoz 
a hluk. Pan průvodce suše prohlásil: „Na 
to si člověk zvykne.“ Bylo vidět kombajn 
a také makety horníků, jak rubali uhlí 
vleže. Byla to úžasná zajímavost. Také 
jsme byli informováni naším průvodcem, 
který sám fáral do roku 1992 a byl nu-
cen odejít do předčasného důchodu. In-
formoval, jaká tam byla velká prašnost 
a místy i voda.

Kombajn se musel na povrchu dolu 
smontovat a vyzkoušet a potom rozmon-
tovat a dopravit do hlubiny dolu a tam 
opět smontovat, aby bylo možné dolovat 
uhlí. Prohlídka byla úžasná. Všichni ji 
v pohodě přežili, nikomu nebylo špatně. 
Všichni průvodci v Ostravě Landeku po-
cházejí z řad bývalých zaměstnanců, ať 
už jsou to horníci, důlní záchranáři nebo 
důlní inženýři. Potom, co jsme vyfára-
li, jsme navštívili hned vedle ve stejném 
areálu Expozici báňského záchranářství.

Pietní sál – na čelní stěně je tabule se 
101 jmény těch, kteří položili své životy. 
První prostory této expozice jsou věno-
vány nejhumánnějšímu odvětví hornické 
činnosti a zároveň jako hold těm, kteří 
při záchraně svých kamarádů a majet-
ku obětovali svůj život nebo ztratili své 
zdraví v průběhu dvacátého století. Ex-
pozice byla vybudována v letech 2002–
2003. Ve chvílích, kdy je ohroženo zdra-
ví a životy horníků v dole, nastupuje do 
obtížného boje s živly HBZS. Je to veli-
ce odvážná práce, která má celotýdenní 
směny v kuse s nutným odpočinkem na 
stanici. Služba má vždy pět členů včetně 
velitele. Když jeden je ohrožen na zdraví 
a musí práci přerušit, celá skupina kon-
čí a nastupuje jiná pětičlenná kompletní 
skupina. Každá skupina má svého veli-
tele a každý má svou určenou nezastu-
pitelnou funkci. HBZS má svůj znak 

– maltézský kříž doplněný zkříženými 
hornickými kladivy. Špice maltézského 

kříže znamenají osm rytířských ctností 
– bohabojnost, dobromyslnost, spravedl-
nost, svobodomyslnost, chytrost, stateč-
nost, rozvážnost a skromnost. Průhle-
dem z pietního sálu je vidět „aparátka“ 
s dýchacími a oživovacími přístroji vy-
robenými po roce 1940 v NSR, NDR, 
SSSR, Francii, Polsku a v Českosloven-

sku. Mají i oddíl potápěčů. Zajímavá je 
také souprava používaná pro pálení pod 
vodou. Těžká záchranářská technika se 
používá pro injektáže hornin proti prů-
niku vzdušnin, hydraulické trhání hor-
nin. Také zajímavost, HBZS byla jediná, 
která dokázala svou ponorkou dostat 
zavražděné lidi ze dna Orlické přehrady, 
kam je naházeli jejich vrazi.

Viděli jsme velice mnoho zajímavých 
věcí, které jsou nutností k práci záchra-
nářů.

Po obědě posilněni a občerstveni „hor-
nickou vlajkou“, klasickým pitím horní-
ků – při spodní polovině černá a horní 
zelená, tedy fernet a zelená, jsme pokra-
čovali do Vítkovic na unikátní rozhled-
nu – vysokou pec č. 1. Důlní oblast Ost-
ravy-Vítkovic s vysokou pecí č. 1 se stala 
národní kulturní památkou a součástí 
Evropského dědictví a aspiruje na za-
psání do seznamu UNESCO. Hned ve-
dle vysoké pece se nachází důl Hlubina, 
první důl v Ostravě, nejhlubší přes 1 km 
s nejkvalitnějším koksovatelným uhlím. 
Koks se přidává do směsi s rudou do tav-
by. Prohlídka začíná v infocentru Gong. 

Dostali jsme žluté přilby a s průvodcem 
vyrazili. Areál dolu a vysokých pecí 
nejprve patřil arcibiskupu Rudolfovi 
a poté rodině Rotschildů, než byl zestát-
něn. Důl byl v provozu až do roku 1991 
a vysoká pec tavila rudu ještě dalších 
sedm let. Areál dolu a pecí je evropskou 
raritou, protože tady probíhala výroba 

železa od A do Z těžbou uhlí počínaje, 
přes zpracování koksu až po samotnou 
výrobu železa. Pracovalo tu 35 000 lidí. 
Škoda, že není v plánu lanovky, výtahy 
a mosty s vozíčky zprovoznit. Momen-
tálně je celý areál v procesu revitalizace. 
V plánu je nové využití místa kulturním 
a vzdělávacím směrem. Jen je tu nutná 
velká ostraha proti našim spoluobčanům, 
kteří by to rozkradli.

Zlatým hřebem celé dvouhodinové 
prohlídky je návštěva samotné vyso-
ké pece č. 1 a vystoupání do výšky 
64 m. Nahoru na vysokou pec vede 
výtah „prosklená kabina“. Dříve vyvá-
žel vozíky s rudou a koksem, nahoře se 
překlopil, aby materiál vysypal do pece. 
Dnes vyváží nahoru k tlamě pece turisty. 
Vnitřek pece jsme navštívili až dobrovol-
ně na závěr prohlídky. Kolem dokola vy-
soké pece můžete vidět ohromné roury, 
které byly součástí důmyslného systému 
ohřevu vzduchu, ten se vháněl do pece 
za účelem dosažení co největší výhřev-
nosti. Uvnitř pece se díky tomuto systé-
mu dosáhlo žáru přes 1 500 °C. Když po-
třebovali v peci zevnitř opravit šamotové 
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Dobře si vedli fotbalisté v krajském přeboru

i prohraných zápasů 12:12 a k tomu 6 
zápasů nerozhodných.

A jak účinkování v soutěži zhodnotil 
trenér Miloslav Kafka?

„Nebýt zranění a zbytečných vyloučení, 
potom bychom pravděpodobně skončili 
v tabulce ještě výše. Právě díky těmto 
nuceným absencím jsme ani jednou ne-
nastoupili ve stejné sestavě, přesto jsme 
uhráli rekordních 42 bodů, když hodno-
tím naše sezony v krajském přeboru na 
Vysočině. Snažili jsme se hrát útočný 
fotbal, to se nám dařilo, vždyť jsme dali 
60 branek, více jich vstřelili pouze první 

Havlíčkův Brod (74) a čtvrté Jemnicko 
(65). Jenomže jsme inkasovali 59 gólů 
a to je moc. To znamená, že musíme zlep-
šit obrannou činnost mužstva jako celku. 
Přesto sezonu hodnotím pozitivně.“

Trenére, kádr mužstva byl úzký, mu-
seli vypomáhat i starší hráči. Jak tyto 
hráče hodnotíš?

„Tady musím těm zkušeným hráčům 
poděkovat, kdyby nepomohli, těžko bych 
dával v některých zápasech sestavu do-
hromady. Kéž by ještě mohli pomoci. Ja-
nota, Pecha, Bárta, Císař a také Kafka 
ml., Křikava, to jsou hráči, kteří ještě 
pamatují náš první společný postup do 
krajského přeboru. Když bylo nejhůře, 
pomohl i Karel.“

Při hodnocení sezony již tradičně ne-
mohou chybět některá čísla ze zápisníku 
trenéra. O 60 branek v síti soupeřů se 
podělilo 12 hráčů: Křikava 27, Štros 13, 
Machala 4, Kafka 3, Pohnětal 3, P. Čuřík 
3, Náděje 2, Rezek 1, Valenta 1, Císař 1, 
Dvořák 1, Pešek 1. Nejúspěšnější nahrá-
vači na góly: Štros a Machala 10, Kafka 
a Náděje 8. Ve třiceti utkáních se vystří-
dalo 23 hráčů, když ve všech zápasech 
nastoupili pouze Křikava, Štros, Macha-
la a Dvořák.

A poslední slovo trenéra na závěr vy-
dařené sezony 2013/2014 v krajském 
přeboru.

„Všem hráčům děkuji za odvedené vý-
kony na hřišti, ale navíc ještě musím po-
děkovat za spolupráci vedoucí mužstva 
Haně Štrosové a asistentům Slávkovi Cí-
sařovi a Mirkovi Křikavovi.“

Text a foto: jiv

opláštění, museli ji nechat měsíc chladit. 
Přesto poté dosahovaly teploty uvnitř 
tak vysokých hodnot, že specializovaní 
zedníci v azbestových oblecích mohli 
uvnitř pobývat pouze 10 min. Šamotové 
desky byly po celé ploše uvnitř pece pro-
pleteny chladícími trubkami, aby se ne-
ohříval plášť pece z venku. Důl Hlubina 
je nyní zasypán.

Zájezd byl velký zážitek, na který se 
nezapomíná. Pro naše vnoučata a pra-
vnoučata velká minulost – historie. Lidi 
tam žili jen dneškem, zítřek je nezajímal. 
Nevěděli, jestli se vrátí z práce domů. 
Byla tam velká úrazovost, smrtelná. Pe-
níze vydělali, ale za jakých podmínek.

Další zastávka byla Výstaviště Černá 
louka. Navštívili jsme výstavu Miniuni 

– světové památky ve zmenšeném měřít-
ku.

Když by byl příští rok zájem veřejnos-
ti, může se zájezd opakovat. Bude tam 
plno nových zajímavostí, revitalizace 
jde velice rychle.

ZO ČSŽ vás zve za poznáváním naší 
vlasti.

Marie Rauerová

Po čtyřech sezonách strávených 
v I. A třídě se v srpnu loňského roku 
vrátili fotbalisté FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou zpět do krajského přebo-
ru. Do přeboru kraje vstupovali pod 

vedením trenéra Miloslava Kafky v roli 
nováčka, s cílem vyhnout se záchra-
nářským starostem a udržet si nejvyš-
ší krajskou soutěž i pro další sezonu. 
S dvaačtyřiceti body skončili na pěk-
ném 9. místě šestnáctičlenné tabulky 
krajského přeboru, když měli vyrov-
nané obě poloviny soutěže. Na jaře i na 
podzim získali shodně jedenadvacet 
bodů s vyrovnanou bilancí vyhraných 

Na snímku úspěšné A mužstvo fotbalistů FK Bohemia Světlá n. S. sezony 2013/2014. 
Stojící zleva: P. Janota, trenér M. Kafka, L. Vodička, P. Pešek, P. Čuřík, M. Náděje, 

J. Štros, M. Křikava, M. Kafka ml., P. Soukal, M. Karel. V podřepu jsou: V. Čuřík, ved. 
Mužstva H. Štrosová, M. Muzikář, P. Dvořák, L. Rezek, B. Císař, J. Valenta.
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Florbalový boom ve Světlé pokračuje

M. Vodička, T. Peca, D. Banda, T. Böhm), 
které na finále posílily dorostenky I. Ko-
houtová a Z. Chládová. Na druhém místě 
skončili chlapci z Ledče n/S, na třetím 
místě starší žáci SK Juvenis Přibyslav. 
Pod stupni vítězů se umístilo družstvo 

složené z chlapců ze šestých a sedmých 
tříd ZŠ Lánecké a družstvo dorostenek 
Světlá n. S.

Tomáš Rosecký
Foto: Jiří Víšek

Florbalové dorostenky bronzové!

7 (1 + 6), Vendula Císařová 5 (5 + 0), Aneta 
Matušková 4 (1 + 3), Karolína Slabíková 4 
(1 + 3), Klára Císařová 2 (1 + 1) a Tereza 
Kořínková 1 (1 + 0).

V příští sezóně budou hrát dorostenky 
opět soutěž s týmy z Vysočiny a Jihočes-
kého kraje. Přestože kvůli věku odejdou do 
družstva žen dvě zkušené hráčky z první 
obranné dvojice Ivana Kohoutová a Lucie 

Čiháková, věřím, že znovu budeme atako-
vat medailové umístění.

Příjemnou novinkou do nové sezóny je 
vznik družstva žákyň, kde mohou star-
tovat ročníky 2000 až 2003, což by mělo 
přinést získávání zkušeností pro mladší 
hráčky.

Trenér družstva: Tomáš Rosecký
Foto: Jiří Víšek

Po 21 zápasech Ligy dorostenek ve flor-
balu v sezóně 2013/2014 patří hráčkám 
Světlé nad Sázavou vynikající třetí místo 
za FbK Táborem a FBŠ Jihlavou za 15 vý-
her, 1 remízu a 5 porážek při skóre 127:38. 
Výrazně omlazený tým navázal na loňské 
suverénní vítězství, kdy k zopakování 
nechybělo mnoho. Nejvyšší výhry si při-
psal s Jindřichovým Hradcem 20:0 a 14:0 
a s SK Domeček Soběslav 11:0 a 10:0. 
O lepší umístění nás bohužel připravi-
ly dvě smolné prohry s FBŠ Jihlava, kdy 
jsme pokaždé byli lepší, ale nedokázali 
jsme proměnit obrovské šance. Až za námi 
skončila v tabulce družstva United České 
Budějovice, Štíři České Budějovice, Sokol 
Písek, SK Domeček Soběslav a Slovan Jin-
dřichův Hradec.

V bráně se střídaly nadějné gólmanky 
Adéla Sadílková a Michaela Titzová, nej-
lepší hráčkou sezóny se po zásluze stala 
kapitánka Ivanka Kohoutová. K nejpro-
duktivnějším florbalistkám patřily: Nikola 
Doležalová 53 kanadských bodů (31 gólů 
+ 22 asistencí), Nikola Slavíková 42 bodů 
(24 + 18), Kateřina Poláková 24 (16 +8), 
Denisa Bártová 19 (17 + 2), Ivana Kohou-
tová 19 (13 + 6) a Leona Franclová 15 (7 + 
8). Dále nastupovaly Aneta Kratochvílová 
9 (5 + 4), Kristýna Kukeňová 8 (3 + 5), Lu-
cie Čiháková 8 (1 + 7), Tereza Kolouchová 

Na snímku jsou zleva: N. Slavíková, K. Poláková, V. Císařová, K. Kukeňová, 
L. Franclová, I. Kohoutová a Z. Chládová.

Florbalový oddíl Sklo Bohemia Světlá 
n. S. se po třech letech činnosti neustále 
rozvíjí. Kromě družstva mužů, žen i do-
rostenek vznikla další tři družstva, která 
zasáhnou do soutěží v rámci České flor-
balové unie v regionu V – Vysočina a Ji-
hočeský kraj.

Jedná se o mládežnická družstva do-
rostenců (ročníky 1998 až 2001), starších 
žáků (ročníky 2000 až 2003) i starších 
žákyň (též ročníky 2000 až 2003). Pokud 
by měl talentovaný kluk i dívka zájem si 
tento sport zahrát závodně, nechť kontak-
tuje trenéra na mailu: tomas.rosecky@
seznam.cz, popř. i na facebooku. Soutěže 
sice začínají až na konci září, přesto tré-
ninky začnou od srpna.

8. června proběhl přátelský přípravný 
turnaj na ploše zimního stadionu, kdy 
se utkalo pět týmů. Nakonec si po tří-
hodinovém boji v tropickém vedru vedli 
nejlépe žáci IX. A z Lánecké (O. Zmrhal, 

Družstvo mladších florbalových žáků 
ZŠ Lánecká. Zleva stojí Pavel Boudník, 
Petr Filippi, Jakub Černocký. Klečící 

zleva: Andrej Čapek, Adam Böhm, Tomáš 
Kratochvíl.

Utkání IX. třída ZŠ Lánecká versus 
dorostenky Florbalového klubu 

SB Světlá n. S.
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Světelský hokej před novou sezonou

Soutěž zaznamená oproti předcházejí-
cí sezoně změnu v tom, že bude chybět 
družstvo TJ Lanškroun a účastníky bude 
12 týmů. Hrát se bude dvoukolově každý 
s každým a poté bude následovat play-

-off prvních 8 týmů. Soutěž odstartuje 
v první polovině října.“

Dojde po loňském triumfu k nějakým 
změnám u A mužstva?

„Nikdo mě zatím z loňské sestavy ne-
kontaktoval s úmyslem skončit nebo ode-
jít jinam. Potěšující je, že i lídr týmu Jar-
da Žák se rozhodl pokračovat v kariéře 
i v příští sezoně. Musíme pouze vyřešit 
situaci kolem Ondry Šímy, který je kme-
novým hráčem HC Chotěboř ještě z ob-
dobí, kdy tam hrál II. ligu, ale má zájem 
hrát pouze u nás, protože je to Světelák. 
Všechny naše kmenové hráče, kteří mi-
nulou sezonu působili v jiných klubech 
na hostování, jsme oslovili a nabídli jim 
možnost opět poprat se o místo v týmu 
HC Světlá nad Sázavou a tak záleží pou-
ze na jejich rozhodnutí.“

Led v Pěšinkách bude již v červenci, ale 
jak probíhá letní příprava světelských ho-
kejistů?

„Letní příprava všech věkových katego-
rií je v plném proudu od začátku května 

Po úspěšné předcházející sezoně, ve 
které se hokejisté HC Světlá nad Sázavou 
stali vítězi Krajské ligy mužů Pardubické-
ho kraje a spojené družstvo starších žáků 
HC Světlá n. S. / HC Ledeč n. S. vyhrálo 
společnou žákovskou ligu Kraje vysočina 
a Pardubického kraje, se v Pěšinkách při-
pravují na novou sezonu 2014/2015. Co je 
nového v hokejovém klubu a jak probíhá 
letní příprava, s tím se svěřil Světelskému 
zpravodaji místopředseda klubu a trenér 
A mužstva i družstva přípravky Jan Kra-
jíček.

Trenére, mezi světelskou sportovní ve-
řejností je největší zájem o příští ročník 
Krajské ligy mužů, vždyť domácí zápasy 
této soutěže dokázaly vždy zaplnit ochozy 
zimního stadionu v Pěšinkách. Jaký bude 
model soutěže?

„Herní model posledního ročníku 
KLM se osvědčil, proto zůstane stejný. 

Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
pořádá

v sobotu 30. srpna 2014
33. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy zařazených do IVV

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA
Prezentace, start a cíl v základní škole
v Lánecké ulici

Pěší trasy:
•	start pro všechny pěší trasy v sobotu 

30. srpna 2014
•	pro trasy 50 a 30 km: od 6.00 do 8.00 hod.
•	pro trasy 20 a 10 km: od 7.00 do 10.00 hod.
•	městská trasa IVV – 12 km: neděle 

31. srpna 2014 (individuálně)

Cyklotrasy:
•	start od 8.00 do 11.00 hod. v sobotu 

30. srpna 2014

Odměna:
•	diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr s logem 

pochodu

Stravování:
•	z vlastních zásob, na kontrolách chléb a čaj, dále 

v restauracích na trasách

Popis pěších tras:
•	10 km – Světlá - Horní Březinka - Benetice - 

Modlaň - Světlá
•	20 km – Světlá - Benetice - Pavlov - Vilémovice - 

Mezilesí - Modlaň - Světlá
•	30 km – Světlá - Benetice - Pavlov - Vilémovice 
- Háj rozcestí s červenou - Stvořidla - hájovna 
Pavlíkov - Mezilesí - Modlaň - Světlá
•	50 km – Světlá - Pavlov - Vilémovice - rozcestí 

před Ledčí - Melechov - Dolní Město - Lipnice - 
Pohleď - rozc. Dobrá Voda - Světlá

Popis doporučených cyklotras:
•	25 km – Světlá - Opatovice - Pavlov - Ostrov - 

Vilémovice - Modlaň - Světlá
•	45 km – Světlá - Opatovice - Vlkanov - Číhošť - 

Hlohov - Vrbka - Ledeč - Vilémovice - Modlaň 
- Světlá
•	65 km – Světlá - Dobrá Voda - Lučice - Tis - 

Zboží - Habry - Leština - rozc. Křivánky - rozc. 
Hlohov - Vrbka - Ledeč - Vilémovice - Modlaň 

- Světlá
•	80 km – Světlá - Závidkovice - Krásná Hora 
- Březinka - Vadín - Okrouhlice - Lučice - Tis - 
Zboží - Habry - Leština - rozc. Křivánky - rozc. 
Hlohov - Vrbka - Ledeč - Vilémovice - Modlaň 

- Světlá

Ubytování:
•	před pochodem i po pochodu ve vlastních 

spacích pytlích v místě startu

Upozornění:
Pochod a cykloturistická jízda se konají za každého počasí. Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí.

Srdečně zvou pořadatelé!
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do konce června. „A“ mužstvo trénuje 
společně formou hokejbalu třikrát týdně, 
jinak se hráči připravují individuálně s tím, 
že až příprava na ledě nám vykrystalizuje 
tým, s kterým nastoupíme do soužeže. Ju-
nioři a dorostenci se připravují společně 
pod vedením trenérů Pavla Blažka a Jiří-
ho Zvolánka. Žáky, kteří budou hrát opět 
jako společný tým Světlé a Ledče, vedou 
trenéři Milan Egart a Jan Kubát. Příjem-
nou zprávou pro světelský hokej je určitě 
fungování hokejové přípravky, u které jsou 
trenéři Jan Krajíček a Jiří Zvolánek. Na 
nejmenší hokejisty přípravky čeká krátké 
letní soustředění na Ředkovci.“

Co aktuálně probíhá ve vedení klubu 
HC Světlá nad Sázavou?

Nejlepším střelcem Světlé opět Křikava

Před posledním kolem fotbalového 
krajského přeboru to již vypadalo, že 
světelský Mirek Křikava bude opět nej-
lepším střelcem soutěže. Vždyť měl se 
sedmadvaceti trefami dvougólový náskok 
před Františkem Křížem z FC Jemnicko. 
Leč Jemnicko v posledním kole porazilo 
doma Žirovnici 4:1, Kříž zaznamenal ha-

ttrick a světelský kanonýr vyšel v posled-
ním utkání soutěž na domácím hřišti proti 
Pacovu naprázdno. Fotbalisté Světlé sice 
zvítězili 2:1, ale oba góly dal další stře-
lec týmu důrazný Josef Štros. Nejlepším 
střelcem soutěže se tedy stal Kříž z Jem-
nicka a Mirek Křikava, byť dokázal dát 
27 branek, skončil na druhém místě. Tre-
nér Kafka o Křikavovi řekl: „Má vrozený 
čich na góly, umí si vždy najít v trestném 
území soupeře to správné místo k zakon-
čení.“ Další nejlepší střelec Světlé Josef 
Štros skončil v tabulce střelců krajského 
přeboru s třinácti brankami na pěkném 
jedenáctém místě.

Na snímku v tmavém dresu uprostřed 
po několik sezon nejlepší střelec světel-
ských fotbalistů Miroslav Křikava.

Text a foto: jiv

„Tím, že nám velmi dobře funguje hoke-
jová přípravka, mohli jsme přihlásit právě 
její dvě družstva do soutěží v Kraji Vyso-
čina, kde budou hrát ročníky 2006 a 2007 
soutěž formou turnajů. Proto nyní probí-

hají intenzivní jednání s městem a dalšími 
sponzory, abychom mohli finančně pokrýt 
celou sezonu. Právě přihlášení přípravek 
do soutěží znamená pro klub navýšení roč-
ního rozpočtu.“ Text: jiv
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