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Úvodník

Vážení Světeláci, dámy a pánové.
Čas běží opravdu neúprosně a my 

máme před sebou „velké prázdniny“. 
Tedy ne asi všichni, ale určitě naše děti, 
vnoučata. Je to čas, kdy bychom měli 
trochu zpomalit a kochat se naší příro-
dou, užít si krásného, doufejme sluneč-
ného a teplého léta.

Milí žáci a studenti, nechci vás tím 
moc „unavovat“, ale nezapomínejte 
na vzdělávání ani o prázdninách, snad 
jen možná tak trochu jiným způsobem, 
např. že si přečtete nějakou hezkou kni-
hu nebo navštívíte hrad či zámek, vždyť 
i takto se dá dovědět spousta zajímavých 
věcí. A netrapme se tím, co bude po 
prázdninách. Jsem přesvědčený, že se 
stejně nedá vše dopředu naplánovat.

Koneckonců je to vidět i na příkladu 
našeho města, které již přes rok čeká na 
nové dotační období a stále nic nepři-
chází. Dotační období 2014–2020 se v ti-
chosti změnilo na dotační období 2015-
2020. Jsem přesvědčený, že stejně jako 
ostatní města jsme i my připravení a do-
tace se budeme snažit co nejlépe využít.

Rád bych ještě řekl i pár slov k nám 
starším, kteří již do školy nechodíme.

Milí přátelé, nenechme se znechutit 
špatnými zprávami, které na nás média 
chrlí ze všech stran. Ano situace jistě 
není ideální a jsem přesvědčen, že někte-
ré problémy si budou vyžadovat ráznější 
řešení, ale ta doba ještě nenastala, určitě 

ne v České republice a ani ve Světlé nad 
Sázavou.

Na druhou stranu jsem přesvědčený, 
že je velká spousta věcí, která se poda-
řila a která přináší veliký užitek a radost 
lidem. Ale bohužel tento typ zpráv tolik 
neupoutá pozornost – nezasáhne, neroz-
bouří, nevyvolá vlnu emocí, a proto v té 
záplavě informací o vzájemném ubližo-
vání, osočování a všemožných úskocích 
je snadno přehlédnutelná, nebo tam do-
konce chybí.

Milí Světeláci, pokusme se místo sle-
dování bouřlivých diskusí v televizi vy-
jít si na procházku, podívat se na oblíbe-
ný film či přečíst kousek oblíbené knihy. 
Jsem přesvědčený, že pro naše zdraví 
to bude určitě přínosnější. V loňském 
roce se natáčel cyklistický pořad v okolí 
Světlé a velmi dobře si pamatuji na vý-
rok pana produkčního, který mi říkal: 

„Víte, pane starosto, již pěkných pár let 
jezdím po České republice a vidím, jak 
se republika ekonomicky vzmáhá, jak 
se staví cyklostezky, rozhledny, knihov-
ny, a pak přijedu domů, pustím si zprávy 
a mám pocit, že hovoří o jiné zemi.“

Proto nechť léto prozáří naše tváře 
i srdce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jmé-
nem vedení města popřál klidné a hezké 
prázdniny v kruhu těch, které máte rádi.

Jan Tourek
starosta

Komise MA21

Město Světlá nad Sázavou se prostřed-
nictvím nejprve neformální skupiny a od 
1. 6. 2015 sedmičlenné komise zapojilo 
do akce „Světlá žije zdravě“.

Akce pořádané podle programu MA21 
(Místní agenda 21) jsou dotovány Kra-
jem Vysočina. Tato agenda byla ve Svět-
lé nad Sázavou ustanovena již v roce 
2011. Pod vedením Mgr. Evy Kořínkové 
bylo v době posledních čtyř roků uspořá-
dáno spoustu akcí pro veřejnost a hlavně 
pro děti.

V letošním roce doznalo složení komi-
se změny členů a částečně i v programu 
jednotlivých akcí. Zatím proběhly akce 
pořádané ve spolupráci s oběma základ-
ními školami, s Rolničkou a s městem sa-
motným. Např. Den Země – velikonoční 
dílny, Dětský den, Den otců, Olympijský 
den, Sluníčkový závod, Sportovní hry – 
den dětí, Svátek hudby, anketa občanů 
k revitalizaci náměstí v průběhu výstavy 
studií a projektů města.

Na 2. pololetí jsou v plánu různé akce, 
z nichž uvedu např.: Přednášky o zdraví 
pro veřejnost, beseda s veřejností o stra-
tegickém plánu města, Drakiáda, Brus-
lení dětí, apod.

Byl bych rád, aby se akcí zúčastnilo 
co nejvíce občanů a dětí. Jsou to akce 
zdarma a budou vyhlašovány prostřed-
nictvím místního rozhlasu, webových 
stránek a plakátů.

Josef Hnik, místostarosta města

Schůze rady 25. května

Rada města:
1. Zřídila komisi pro MA 21 a jmeno-

vala její členy: Josef Hnik – před-
seda, Adéla Hrochová, Ivo Urbánek, 
Lenka Včelová, Jana Pejcharová, 
Tereza Lebrušková, Iva Vosyková, 
Ludmila Hoková – členové.

2. Schválila poskytnutí finančního 
daru Bohemia Machine, s. r. o., 
Světlá n. S. ve výši 5 tis. Kč.

3. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 250 Kč Stadion klu-
bu S-11, Světlá n. S.

4. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 tis. Kč MO Českého 
svazu žen ve Světlé n. S.

5. Neschválila podání žádosti v gran-
tovém programu nadace VIA Místo, 

kde žijeme na úpravu veřejného 
prostranství.

6. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo Rekonstrukce uli-
ce U Dílen, Světlá n. S. s firmou 
TRANSCONSULT, s. r. o., Hradec 
Králové.

7. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na akci Obnova Turec-
kého pavilonu – projektová do-
kumentace mezi městem Světlá 
n. S. a Ing. Pavlem Tschiedelem, 
Dvůr Králové nad Labem.

8. Souhlasila s provedením lokál-
ní opravy místní komunikace 
č. 000450c v délce cca 250 m z roz-
počtu TBS Světlá n. S.

9. Souhlasila s vybudováním betonové 
desky a zakoupením a instalováním 

plechové garáže na pozemku parc. 
č. 264/1 v k. ú. Mrzkovice. Nákup 
bude financován z rozpočtu osadní-
ho výboru místní části Mrzkovice.

10. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci akce Re-
konstrukce elektroinstalace bu-
dovy ZŠ Komenského č. p. 234, 
Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Elektrocentrum GE-
PACK, s. r. o., Havlíčkův Brod.

11. Schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce týkající se nebytových pro-
stor v objektu hasičské zbrojnice 
mezi ČR – Hasičským záchran-
ným sborem kraje Vysočina, Jihla-
va (jako půjčitelem) a městem Svět-
lá n. S. (jako vypůjčitel) za účelem 
zázemí pro výjezdovou jednotku 
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Schůze rady 8. června

Rada města:
1. Povolila na základě žádosti ředi-

telky Mateřské školy Světlá n. S., 
Lánecká ul., výjimku z nejvyššího 
počtu dětí stanoveného provádě-
cím předpisem vyhláškou MŠMT 
č. 14/2005 Sb. do počtu 4 dětí, tedy 
na počet 28 dětí v každé třídě.

2. Schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 33 ve výši 6 tis. Kč mezi 
městem Světlá n. S. a Klubem čes-
kých turistů Sklo Bohemia Světlá 
n. S.

3. Schválila poskytnutí finančního 
daru MŠ Bambino, Světlá n. S. ve 
výši. 10 tis. Kč.

4. Neschválila poskytnutí dotace 
z rozpočtu města p. O. B. na úhradu 
části nákladů k účasti na ME a MS 
v moderních šipkách v chorvatské 
Poreči.

5. Vzala na vědomí stížnost občanů 
proti znečišťování potůčku „Na Fi-
alkách“ fekáliemi z městské kana-
lizace, konstatovala, že na základě 
podkladů, které má k dispozici, je 
kanalizace v lokalitě dostatečně ka-
pacitní a v současné době k zamo-
řování lokality nad rámec stano-
vený zákonem nedochází a uložila 
odboru životního prostředí moni-
torovat ve spolupráci s VaK Havlíč-
kův Brod četnost přelití vody z deš-
ťového oddělovače do vodního toku 

Sboru dobrovolných hasičů města 
Světlá n. S.

12. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování průkazů ener-
getické náročnosti budov ve vlast-
nictví města Světlá n. S. s firmou 
PKV BUILD, s. r. o., Senožaty.

13. Vzala na vědomí stanovy Bytového 
družstva Na Bradle, Světlá n. S.

14. Schválila uzavření smlouvy o uží-
vání části kovového zábradlí v cen-
tru města Světlá n. S. (u budovy Ky-
TICe) za účelem umístění reklamní 
tabule (informace o nově otevřené 
prodejně cyklistických potřeb v uli-
ci Nové Město č. p. 68) mezi měs-
tem Světlá n. S. (jako poskytova-
telem) a p. Jaroslavem Sedláčkem, 
Světlá n. S. (jako uživatelem).

15. Schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo Zpevněná plo-
cha na pozemku parc. č. 18/1, 14/11 
v k. ú. Světlá n. S. s firmou EVOS-

-HYDRO, s. r. o., Ledeč n. S.
16. 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 Opra-
va oplocení hřiště Dolní Březinka.

17. Souhlasila s doplněním ceníku za 
uložení nových odpadů na sklád-
ku a sběrný dvůr Rozinov násle-
dovně:

• 02 01 08 Agrochemické odpady 
 9 Kč/kg

• 03 01 05 Piliny 1,50 Kč/kg
• 08 02 01 Odpadní práškové barvy 

 7 Kč/kg
• 13 02 05 Oleje 1,80 Kč/kg
• 17 03 01 Asfaltové směsi s dehtem 

 4 Kč/kg
• 17 06 04 Izolační materiály 

 4,96 Kč/kg
• 18 01 08 Léčiva 14 Kč/kg
• 20 01 08 Bio z kuchyň 0,28 Kč/kg
• 20 02 01 Bio odpad 0,28 Kč/kg

Ceny jsou bez DPH.

Z odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje

Rekonstrukce střechy objektu 
Sportovního centra Pěšinky
V měsíci červnu letošního roku pro-

běhla rekonstrukce zbývající části stáva-
jící střešní krytiny nad ledovou plochou 
stadionu. Jednalo se o práce navazující 
na rekonstrukci střechy z roku 2013, kdy 
byla část krytiny stržena vichřicí a tato 
poškozená část střechy musela být ne-
prodleně opravena.

V rámci rekonstrukce střechy byla 
odstraněná původní krytina asfaltová 
lepenka, na stávající bednění byla pro-
vedena montáž OSB desek, netkané tex-
tilie FILTEK 300 a vrchní vrstvy stře-
chy hydroizolační folie Dekplan 76, a to 
včetně příslušných klempířských prvků 
střechy, sněhových zábran a zabezpe-
čovacího zařízení. Odborná firma VE-
STAV group, s. r. o., Víta Nejedlého 601, 
Vyškov, vybraná výběrovým řízením na 
zhotovitele zakázky provedla realizaci 
prací v termínu od 9. června do 13. červ-
na, kdy se kladl důraz na dobu prová-
dění prací z důvodu rychlého obnovení 
běžného provozu sportovního centra 
a umožnění tak jeho využívání veřejnos-
ti. Cena prací 1 478 097 Kč.

Ing. Jana Satrapová, referent OMIRR

18. Schválila zápis do kroniky města 
Světlá n. S. za rok 2014.

19. Odmítla výzvu p. O. D. k náhradě 
peněz darovaných OV KSČM v Ha-
vlíčkově Brodě a trvá na svém usne-
sení č. 131/2015 ze dne 2. 3. 2015, 
kterým schválila poskytnutí finanč-
ního daru OV KSČM v Havlíčkově 
Brodě ve výši 3 tis. Kč.

20. Souhlasila s přípravou žádos-
ti o dotaci z připravované výzvy 
OPŽP na provedení hydrogeologic-
kého posouzení a provedení zku-
šebního vrtu v obci Radostovice 
od firmy TERRA BONA, o. p. s., 
Jihlava.

21. Souhlasila se zadáním výstavby 
další části středotlakého plynovodu 
v ul. Jelenova.

Jan Tourek
starosta města

a zjišťovat intenzitu deště, při které 
k přelití dochází.

6. 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 Re-
konstrukce sociálního zázemí v MŠ 
Lánecká.

7. Schválila bezúplatný převod dlou-
hodobého majetku – ocelového 
vrátku na hadice v pořizovací ceně 
5 000 Kč, který je umístěný v místní 
části Radostovice, z majetku města 
Světlá n. S. do majetku Sboru dob-
rovolných hasičů Dolní Město.

8. Vzala na vědomí informace o pro-
gramu Podpora výstavby podpo-
rovaných bytů pro rok 2015 do-
tační titul č. 3 Komunitní dům 
seniorů vyhlášeném Ministerstvem 
pro místní rozvoj.

9. Vzala na vědomí informace o mož-
nosti podpory výstavby nebo rekon-
strukce mateřských škol z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu.

10. 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 „Svět-
lá žije zdravě“.

11. Schválila provedení opravy chodníku 
společností Vodovody a kanalizace 
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Z finančního odboru

Závěrečný účet města Světlá nad 
Sázavou za rok 2014
Hospodaření města za rok 2014 bylo 

zakončeno závěrečným účtem, který byl 
ve lhůtě od 8. června do 24. června zve-
řejněn na úřední desce městského úřadu. 
V návaznosti na to dne

24. 6. 2015 zastupitelstvo města vy-
jádřilo souhlas s celoročním hospoda-
řením města a závěrečný účet města za 
rok 2014 včetně výsledku inventarizace 
a zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření města za rok 2014 
schválilo bez výhrad.

Pro informaci přinášíme základní 
údaje o hospodaření v loňském roce:

Celkové skutečné příjmy v roce 2014 
činily 178 551 tis. Kč, to je 99 % roz-
počtovaných příjmů, skutečné výdaje 
byly 147 421 tis. Kč, tj. 81 % výdajového 
rozpočtu.

Celkové saldo finančního hospoda-
ření města skončilo přebytkem hospo-
daření ve výši 31 130 tis. Kč, přičemž 
rozpočet na rok 2014 byl schválen se 
schodkem 10 948 tis. Kč, (tj. stav fi-
nančních prostředků na běžných účtech 
k 31. 12. 2013). 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 některé skutečné příjmy byly 
překročeny, např. příjmy z prodeje po-
zemků na rodinné domy v lokalitě Pod 
Vodárnou, vyšší bylo inkaso daní a do 
rozpočtu byly zapojeny výnosy z prode-
je zámku ve výši cca 17 mil. Kč.

H. Brod, a. s. v rámci akce Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v uli-
ci Zahrádecká.

12. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci akce Re-
konstrukce ZTI v objektu budovy 
ZŠ Komenského č. p. 234, Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou ATOS, spol. s r. o., Ledeč n. S.

13. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci akce Rekon-
strukce nákladního výtahu ZŠ Lá-
necká, Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou VÝTAHY PE-
TERSIK, s. r. o., Praha 5-Smíchov.

14. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci akce Au-
tobusová zastávka Radostovice, 
Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. a firmou SWIETELSKY sta-
vební, s. r. o., Pelhřimov.

15. Schválila uzavření Dodatku č. 4 ke 
smlouvě o dílo Snížení energetic-
ké náročnosti budov ZŠ Lánecká, 
Světlá n. S. ze dne 28. 7. 2014 s fir-
mou Stavointerier, s. r. o., Havlíčkův 
Brod.

16. Souhlasila s uzavřením Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o dílo akci Sta-
vební úpravy – sanace suterénního 

zdiva objektu domova pro seniory 
Světlá n. S. – II. etapa s firmou Tost.
cz, s. r. o., Ledeč n. S.

17. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo Kulturní centrum – 
stavební úpravy, Světlá n. S. s fir-
mou TAPA projekt, s. r. o., Havlíč-
kův Brod.

18. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Realiza-
ce zemních prací pro STL plyno-
vod Světlá n. S., Jelenova ul. mezi 
městem Světlá n. S. a firmou Tost.
cz, s. r. o., Ledeč n. S.

Jan Tourek, starosta města

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

znamnější daňové příjmy. V roce 2014 
vzrostlo meziročně inkaso sdílených 
daňových příjmů o 3,3 mil. Kč jako 
pokračující důsledek změny rozpočto-
vého určení daní. Město získalo výnos 
65 469 tis. Kč sdílených daní a 3 862 tis. 
Kč daně z nemovitosti.

Daň z přidané hodnoty dosáhla výše 
32 579 tis. Kč, meziročně vzrostla 
o 1 756 tis. Kč. Významná je daň z pří-
jmu ze závislé činnosti (14 335 tis. Kč, 
v roce 2013 – 14 204 tis. Kč) a daň z pří-
jmu právnických osob. Město dostalo na 
této dani 15 926 tis. Kč (v roce 2013 to 
bylo 14 245 tis. Kč).

U „menších“ daní dochází již něko-
lik let k poklesu nebo stagnaci u daně 
z příjmu fyzických osob podnikajících 
a daně srážkové – v absolutních hodno-
tách se inkaso pohybuje okolo 1 200 až 
1 400 tis. Kč ročně.

Daň z nemovitosti se ve 100% výši 
převádí na účty města, není sdílená. Pl-
nění je od roku 2010 výrazně vyšší než 
v minulosti (3,8 mil. Kč v roce 2014). 
Je to způsobeno zdvojnásobením sazby 
daně z pozemků v roce 2009. Zvýšená 
sazba daně z pozemků zůstává platná 
i pro rok 2015.

Do daňových příjmů patří i místní po-
platky. Nejdůležitější je poplatek za ko-
munální odpad (3 450 tis. Kč), význam-
ný je i poplatek za užívání veřejného 
prostranství zejména v souvislosti s kaž-
doročním pořádáním poutě (696 tis. Kč). 
Na inkasu daňových příjmů se výrazně 
podílely i příjmy ze správních poplatků – 
v roce 2014 se vybralo 3 345 tis. Kč.

2. Z nedaňových příjmů jsou nejdůle-
žitější příjmy z pronájmu bytů a nebyto-
vých prostor. Významným nedaňovým 
příjmem je příjem z podílu na výrobě 
elektrické energie ve fotovoltaické elek-
trárně, který v roce 2014 činil 4 254 tis. 
Kč před odvodem DPH.

3. Kapitálové příjmy v roce 2014 činily 
18 645 tis. Kč. Jednak byly do rozpoč-
tu města převedeny výnosy z prodeje 
zámku, které byly od roku 2013 dočasně 
uloženy odděleně od rozpočtu na depo-
zitním účtu města. Kapitálové příjmy 
kladně ovlivnil prodej pozemků na ro-
dinné domy v lokalitě Pod Vodárnou. 
Celkový příjem z prodeje pozemků činil 
2 229 tis. Kč. V roce 2014 nebyl prodán 
žádný kapitálový majetek.

4. Dotace jsou v současné době vedle 
daňových příjmů další významný příjem 
města – celkem jsme obdrželi v rámci 
různých dotačních titulů 44 638 tis. Kč,

z toho:
a.  investiční dotace činily 21 159 tis. Kč.

• dotace na lesní  
hospodářské osnovy 326 784 Kč

• dotace na cyklostezku  
Světlá Jelenova 1 951 487 Kč

• dotace MŽP  
na zateplení škol 7 910 550 Kč

• dotace na protipovodňová  
opatření – rozhlas 4 795 550 Kč

• dotace EU na cyklostezku  
– III. etapa 4 546 055 Kč

b.  neinvestiční dotace činily 
23 478 tis. Kč, z toho největší podíl 
je určen na výkon státní správy (asi 
13,3 mil. Kč).

Příklad neinvestičních dotací mimo 
výkon státní správy:
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▶

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Spotřebitel není jen pozorovatelem
Mít kvalitní soustavu kontrolních 

orgánů je fajn, ale nestačí to. Nejdůle-
žitějším kontrolním orgánem je spotře-
bitel. 

Jako spotřebitelé bychom měli sledo-
vat kvalitu potravin a upřednostňovat 
ty kvalitní.

V případě, že narazíme na zkaženou 
zeleninu, mouku prolezlou moly, špi-
navé plesnivé regály, je na nás, nene-
chat to plavat, ale upozornit dotyčné 
kontrolní orgány a nabourat tak vžitý 
předsudek, že my Češi si umíme jen 
stěžovat, ale jinak nehneme brvou. Ne 
nadarmo se říká „jaký si to uděláš, ta-
kový to máš“.

Kdo hlídá kvalitu potravin v České 
republice?

Síť institucí, dbajících na nezávad-
nost potravin, které kupujeme, tvoří:

• Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI) jako orgán 
státního dozoru zejména nad zdra-
votní nezávadností, jakostí a řád-
ným označováním potravin. Kon-
troluje zemědělské, potravinářské 
a tabákové výrobky v celém ře-
tězci od výrobních podniků přes 

• dotace na provozní náklady  
Sociálního centra 1 230 000 Kč

• dotace na akceschopnost jednotky 
požární ochrany 183 300 Kč

• dotace pro školy a DDM  
od Kraje Vysočina 228 430 Kč

• dotace na kompostéry 457 888 Kč
• dotace MA21  

a Zdravé město 21 60 000 Kč

B. Rozpočtové výdaje
Město vydalo celkem 147 421 tis. Kč, 

z toho:
1. běžné výdaje byly 104 mil. Kč
a. příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím – přes 45 mil. Kč
b.  dotace sportovnímu zařízení – 

3,7 mil. Kč
c.  běžné výdaje na činnost MěÚ, zastu-

pitelstva, měst. policie, hasiči, pojiště-
ní majetku, náklady na volby, ochra-
na obyvatelstva – přes 35 mil. Kč

d.  údržba majetku města – 15 mil. Kč
e.  příspěvky a dary neziskovým orga-

nizacím, další výdaje – 8 mil. Kč

2. kapitálové výdaje činily 38 mil. Kč,
např.:
a. zateplení školy a školek,  

prozatím 8 675 tis. Kč
b. cyklostezka Jelenova ul.  

– Sázavská ul. 6 012 tis. Kč
c. pokračování rekonstrukce  

kulturního domu 5 171 tis. Kč
d. protipovodňová opatření  

– rozhlas 4 627 tis. Kč
e. rekonstrukce komunikace 

J. J. Staňka, F. A. Jelínka 
a pplk. Hradeckého 3 220 tis. Kč

Dluhová služba byla 3,10 %, přičemž 
přípustná hodnota je 15 %. 

Dluhová základna (daňové příjmy + 
nedaňové příjmy + souhrnný dotační 
vztah) je 178 550 tis. Kč, splátky leasingu, 
úroků i splátky jistiny byly 5 533 tis. Kč.

Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2014 činil 
20 419 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru 
na zimní stadion činí 9 149 tis. Kč, zů-
statek úvěru na ZTV PZ 3 270 tis. Kč 

a zůstatek úvěru na odkup zámku 
8 mil. Kč.

C. Stav majetku města k 31. 12. 2014 
je 1 122 mil. Kč (pořizovací hodnota). 
Ve vztahu k roku 2013 jsme zazname-
nali meziroční nárůst hodnoty majetku 
o 58 mil. Kč.

D. Přezkoumání hospodaření města 
za rok 2014 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 – 7 organizací mělo kladný 
výsledek hospodaření, 1 organizace hos-
podařila se ztrátou.

F. Hospodaření Sportovního zaříze-
ní města Světlá nad Sázavou skončilo 
v roce 2014 kladným výsledkem.

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

dovozce, přepravce a velkosklady 
až po prodej v obchodní síti.

• Krajské hygienické stanice (KHS), 
které mají dozor nad dodržová-
ním hygienických předpisů v za-
řízeních společného stravování 
a v restauracích, kontrolují osobní 
a provozní hygienu ve výrobnách 
potravin a v provozovnách prodá-
vajících potraviny.

• Státní rostlinolékařská správa 
(SRS) dbá na zdravotní nezávad-
nosti potravin rostlinného původu, 
např. kontroluje dodržování pra-
xe v ochraně rostlin, zejména při 
skladování, distribuci a používá-
ní rostlin a rostlinných produktů, 
dále registruje pesticidy a kontro-
luje dodržování podmínek jejich 
používání.

• Státní veterinární správa ČR 
(SVS ČR) udržuje dozor nad zdra-
vím zvířat, nad dobrým zachá-
zením s nimi, nad zdravotní ne-
závadností potravin živočišného 
původu, ochranou našeho území 
před možným zavlečením nebez-
pečných nákaz.

Jak poznám, na který kontrolní úřad 
se s podnětem obrátit?

Na Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekci (www.szpi.gov.cz) se 
můžete obrátit, když v obchodě např.:

• prodávají potraviny s prošlým da-
tem použitelnosti označené „spo-
třebujte do…“

• pobíhají myši či lezou brouci
• prodavači sahají na nebalené zá-

kusky rukou a stejnou rukou při-
jímají peníze

• prodavač hodí zpět rohlík ze země 
do regálu k prodeji

• jsou špinavé regály
• potraviny zapáchají, jsou plesnivé 

či viditelně nejsou čerstvé
• Na Státní veterinární správu 

(www.cvscr.cz) se můžete obrátit, 
když v obchodě například:

• v jednom neodděleném chladicím 
boxu je vedle sebe vystaveno sy-
rové maso a uzeniny

• maso a salámy jsou zelené či za-
páchají

Na Českou obchodní inspekci (www.
coi.cz) se můžete obrátit, když v ob-
chodě například:

• za zboží účtují vyšší cenu, než 
jaká je uvedena u zboží v regálu 
či v ceníku
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▶

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Bude se měnit Územní plán Světlá 
nad Sázavou?
Na konci letošního roku bude za-

stupitelstvo města schvalovat zprávu 
o uplatňování Územního plánu Světlá 
n. S. v uplynulém období. Tato zprá-
va vyhodnotí, jak se osvědčil současný 
platný územní plán a zda je potřeba jej 
změnit. Územní plán je druhem územně 
plánovací dokumentace, která v našem 
městě vypadá takto:

Územní plán Světlá n. S. byl vydán 
dne 7. 12. 2011 a nabyl účinnosti dne 
29. 12. 2011. Změna č. 1 Územního plánu 
Světlá n. S. byla vydána dne 20. 2. 2013 
a nabyla účinnosti dne 8. 3. 2013. Uve-
denou územně plánovací dokumentaci 
vydalo Zastupitelstvo města formou 
opatření obecné povahy pro celé území 
města (15 katastrálních území).

Pořizovatelem územně plánovací do-
kumentace pro město je odbor SÚ a ÚP. 
Povinností pořizovatele je nejpozději do 
4 let po vydání územního plánu a poté 
pravidelně nejméně jednou za 4 roky 
předložit zastupitelstvu ke schválení 
zmíněnou zprávu o uplatňování územ-
ního plánu. Odbor SÚ a ÚP v průběhu 
léta a podzimu zpracuje zprávu na zá-
kladě aktuálních územně analytických 
podkladů, politiky územního rozvoje 

ČR, zásad územního rozvoje Kraje Vy-
sočina, strategického plánu rozvoje měs-
ta, doplňujících průzkumů a rozborů 
a v neposlední řadě i na základě návrhů 
veřejnosti.

Z již známých skutečností je zřejmé, 
že bude nutno provést novou změnu 
územního plánu. Je tedy vhodný čas pro 
uplatnění požadavků na změnu i jednot-
livými lidmi. Jak se zapojit do procesu 
územního plánování zjistíte buď při 
osobní návštěvě našeho odboru, anebo 
v návodu „Občan a pořizování územně 
plánovací dokumentace“ na webových 
stránkách města www.svetlans.cz v čás-
ti Městský úřad / Odbory městského úřa-
du / Odbor stavebního úřadu a územního 
plánování / Životní situace. Shromáždě-
né návrhy veřejnosti budou vyhodnoce-
ny s ohledem na vyvážený rozvoj území 
města a případně budou zohledněny.

Informace o územně plánovací do-
kumentaci města jsou na webových 
stránkách města www.svetlans.cz v čás-
ti Městský úřad / Územní plánování 
a ÚAP / Územní plánování / Světlá nad 
Sázavou. Zde budou zveřejňovány i in-
formace o zpracování zprávy a o pořizo-
vání změny územního plánu.

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

• prodejce neposkytuje pravdivé in-
formace o výrobcích

• nebylo dodrženo deklarované 
množství výrobku

Na Krajskou hygienickou stanici 
(www.khsjih.cz) se můžete obrátit, 
když ve stravovacím zařízení

• jsou na příborech či talířích za-
schlé zbytky jídla, nádobí je mast-
né, sklenice jsou upatlané

• podávané jídlo zaručeně není čer-
stvé, zeleninová obloha je nahnilá

• po snědeném jídle vám bylo špatně
Nejen www stránky výše uvedených 

institucí nám pomohou se lépe orien-
tovat, ale existují i jiné weby, kde mů-
žeme získat potřebné a zajímavé infor-
mace. Neváhejme tedy a zajímejme se 
o to, co jíme… (např.: www.potraviny-
napranyri.cz; www.viscojis.cz; www.
asociace-sos.cz).

Bc. Bohuslava Vondrušová, 
Lenka Smítková

OSŠaŽ

Z odboru životního prostředí

Drogerie pro lesní zvěř
V lesíku nedaleko obce Ovesná Lhota 

byla objevena černá skládka, jejíž obsa-
hem bylo prošlé drogistické zboží, jako 
například šampony v celých kartonech, 
parfémy, Karlovarská sůl do koupele atp. 
Snad dotyčný chtěl obdarovat lesní zvěř, 
aby se mohla také umýt a byla čistá 
a krásně voňavá, čímž by určitě přispě-
la ke zpříjemnění životního prostředí. 
Jiný důvod mě pro tento čin nenapadá 
a v dnešní době, kdy v každé obci pro-
bíhá svoz odpadů, svoz nebezpečných 
odpadů, případně může každý využít 
sběrný dvůr ve Světlé nad Sázavou, je 
takové jednání nepochopitelné.

Bohužel mezi šampony, které samo-
zřejmě do přírody nepatří, byly též nale-
zeny i láhve s kyselinou sírovou a čistící 
prostředky na toalety, které už mohou 
vážně ohrozit životní prostředí, vodní 
zdroje, ale i životy lidí a zvířat. Ten, kdo 

takovýto skutek spáchal, zřejmě neví, že 
se dopouští vážného protiprávního jed-
nání, a mohl by být trestně stíhán v pří-
padě dopadení. Rozhodně by se měl nad 
svým chováním zamyslet, neboť má ur-

čitě také rodinu a chtěl by, aby žila v čis-
tém a zdravém prostředí.

Všichni bychom si měli všímat toho, 
co se děje kolem nás a nebýt lhostejní 
k takovýmto činům a pokud nějakou ta-
kovouto špatnost uvidíme, měli bychom 
ihned informovat policii ČR nebo odbor 
životního prostředí, případně Českou in-
spekci životního prostředí. Je povinností 
každého z nás životní prostředí chránit, 
aby zůstalo zachovalé, zdravé a krásné 
i pro příští generace.

Tento případ naštěstí dopadl dobře 
díky zájmu, všímavosti a ochotě mys-
livců z MS Ovesná Lhota, kteří užívají 
honitbu, v níž se tato černá skládka vy-
skytla. Nejenom, že myslivci nález ohlá-
sili, ale zajistili i úklid skládky, za což 
jim patří velké díky.

Jitka Gögeová, DiS.
referent OŽP
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Z odboru sociálních věcí

Sociální práce v obcích v roce 2014 
v číslech
Pod pojmem sociální práce si může-

me představit soubor činností zaměře-
ných na pomoc jednotlivcům a rodinám 
s dětmi, případně i různým komunitám, 
jejichž cílem je zlepšit nebo obnovit 
sociální fungování v jejich přirozeném 
prostředí. V praxi se jedná např. o po-
skytování podpory při řešení zadlužení, 
uvážlivém hospodaření se svými příjmy, 
ubytování, doprovázení při vyřizování 
sociálních dávek nebo jiných úředních 
záležitostí, nacvičování dovedností 
v oblasti péče o dítě nebo vedení domác-
nosti, pomoc při nápravě vztahů v rodi-
ně (mimo sociálně-právní ochranu dětí) 
nebo komunitě apod. Tak, jak různoro-
dé jsou sociální problémy jednotlivců 
a rodin, tak různorodá je i sociální práce.

Výkon sociální práce byl zákonem 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, 
svěřen sociálním pracovníkům na po-
věřených obecních úřadech (POÚ), tedy 

v našem regionu na Městském úřadu 
Světlá n. S. a Městském úřadu Ledeč 
n. S. V oblasti zajištění sociálních slu-
žeb pak obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností (ORP), kdy v našem 
regionu náleží tento statut Městskému 
úřadu Světlá n. S.

Na Městském úřadu Světlá 
n. S. vykonávají tuto agendu pracovnice 
odboru sociálních věcí Šárka Zelenková 
a Bc. Jana Cípová, DiS. (kanc. č. 307 – 
2. patro, tel. 569 496 678, 569 496 690, 
e-mail: zelenkova@svetlans.cz,  
cipova@svetlans.cz).

Ze statistického výkazu za rok 2014 
vyplývá, že sociální pracovnice poskyt-
ly v roce 2014 pomoc a poradenství cel-
kem 874 klientům, z toho se v 745 přípa-
dech jednalo o jednorázovou intervenci 
a zbývajícím klientům bylo při opaku-
jících se setkáních poskytnuto celkem 
2 052 intervencí.

Nejčastěji jsou intervence zajišťovány 
klientům s různým stupněm omezení 
v právním jednání, nezaměstnaným 
a osobám s materiálními problémy, ro-
dinám s dětmi, osobám se zdravotním 

Uctění památky obětí

V pátek 26. června uctili u radnice 
představitelé města Světlá n. S. a členo-
vé učitelského sboru ZŠ Komenského 
památku JUDr. Milady Horákové, která 
byla v rámci komunistických politických 

procesů 27. června 1950 popravena. Den 
její smrti se stal Dnem památky všech 
obětí komunistického režimu.

Text a foto: jiv

postižením a osobám ohroženým soci-
álním vyloučením.

Z výkonu trestu odnětí svobody bylo 
v roce 2014 propuštěno celkem 5 osob. 
S těmito klienty se pracuje za účelem in-
tegrace do společnosti delší období.

V roce 2014 ukončily v souvislosti se 
zletilostí výkon ústavní výchovy 3 oso-
by, kterým byla rovněž nabídnuta po-
moc sociálního kurátora.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru dopravy 

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 21. května město Havlíčkův Brod 

pořádalo oblastní kolo Dopravní soutěže 
mladých cyklistů. Uvedená akce měla 
pomoci především zvýšit informova-
nost žáků základních a praktických škol 
o provozu a úskalích, které na ně mohou 
číhat na silnicích. Soutěž se konala na 
zimním stadionu v Kotlině, kde bylo po-
staveno mobilní moderní dopravní hřiště. 
Na žáky zde číhalo několik nástrah v po-
době kruhového objezdu či železničního 
přejezdu. 

Celkem se v soutěži představilo ve 
dvou věkových kategoriích 130 žáků 
z  okresu Havlíčkův Brod, kteří soutě-
žili v pěti disciplínách – test z pravidel 
provozu na pozemních komunikacích, 
praktická část z pravidel provozu na po-
zemních komunikacích, jízda zručnosti, 
zásady poskytování první pomoci a prá-
ce s mapou.

Tato dopravní soutěž má pevná pravi-
dla, která stanovuje Ministerstvo dopra-
vy ČR a na tyto dohlížejí nejen rozhodčí 
z řad úředníků odborů dopravy měst-
ských úřadů Havlíčkův Brod, Světlá nad 
Sázavou a Chotěboř, ale i z řad příslušní-
ků Policie ČR DI Havlíčkův Brod a také 
z řad Městské policie Havlíčkův Brod.

V kategorii družstev si první místo 
v mladší kategorii odvezla ZŠ Lánecká 
Světlá n. S. (ve složení Vojtěch Hroch, 
Jan Kalenský, Vendula Fišerová, Klá-
ra Chmelová), druhé místo ZŠ Ledeč 
nad Sázavou (ve složení Monika Ne-
kolová, Aneta Mindlová, Josef Novák, 
Martin Stehno) a třetí příčku obsadila 
ZŠ Komenská Světlá nad Sázavou (ve 
složení Jan Machek, Vít Štěpánek, Kris-
týna Proňková, Karolína Tvrdíková). 
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V kategorii mladších žáků se zúčastnilo 
čtrnáct družstev, tedy velmi silná konku-
rence, a je potěšující, že žáci našeho ORP 
tak dobře uspěli.

Ve starší kategorii první místo vyhrála 
ZŠ Konečná Havlíčkův Brod, druhé mís-
to ZŠ Komenského Světlá n. S. (ve slo-
žení Petr Proňek, Lukáš Beránek, Adéla 
Štěpánková, Veronika Smejkalová), tře-
tí místo pak patřilo ZŠ Lánecká Světlá 

n. S. (ve složení Miroslav Váňa, Tomáš 
Kohout, Tereza Křivohlavá, Iveta Ště-
pánková). V kategorii starších žáků se 
účastnilo osm družstev. V kategorii prak-
tických škol se zúčastnili zástupci škol 
z Havlíčkova Brodu, Ledče n. S. a Cho-
těboře.  

Uvedené oblastní kolo soutěže je svým 
rozsahem účastníků největší v Kraji Vy-
sočina a patří tedy zaslouženě poděko-
vání všem, kteří se ho zúčastnili. Přede-
vším však patří poděkování učitelce Mgr. 
Haně Lacinové ze ZŠ Lánecká Světlá 
n. S. a učitelce Mgr. Haně Štercové ze ZŠ 

Komenského Světlá n. S., které mají nej-
větší podíl na výborných výsledcích na-
šich žáků v oblastním kole této dopravní 
soutěže. 

Vítězové jednotlivých kategorií byli 
nominováni do krajského kola „Cyklis-
ta Vysočiny“, které se konalo ve dnech 

28. a 29. května v Náměšti nad Oslavou. 
Ani zde se zástupci ZŠ Lánecká neztratili 
a obsadili velmi pěkné čtvrté místo v sil-
né krajské konkurenci. 

Za to jim patří velké díky. 
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Kriminalita na Světelsku

Neznámý pachatel v blíže nezjištěné 
době, nezjištěným předmětem rozbil 
skleněnou výplň dopravního zrcadla 
ve Světlé nad Sázavou na křižovatce ul. 
Čapkova a ul. Komenského, čímž způso-
bil škodu ve výši 12 000 Kč.

Dne 30. dubna dosud neznámý pa-
chatel rozbil kamenem dvojitou skle-
něnou výplň vstupních dveří novino-
vého stánku v ul. Nádražní, vzniklým 
otvorem odcizil balení tabáku různých 
značek v hodnotě 2 600 Kč a způsobil 
na zařízení škodu ve výši 4 200 Kč. Po-
vinný J. S. od 1. 10. 2010 do současné 
doby neplní svou vyživovací povinnost 
ke svým dvěma nezletilým dcerám, jak 
bylo stanoveno rozsudkem soudu. Dluž-
né výživné činí 165 000 Kč. Neznámý 
pachatel dne 5. května odcizil na želez-
niční trati Havlíčkův Brod – Kutná Hora 
několik metrů měděných propojovacích 
lan kolejových obvodů, čímž způso-
bil škodu ve výši 26 000 Kč poškozené 
organizaci SŽDC. Podezřelý P. Š. od 
1. 3. 2014 do současné doby řádně neplní 
svou vyživovací povinnost ke svým ne-
zletilým dětem. Za uvedené období dlu-
ží na výživném částku 42 000 Kč. Dne 

22. května ve 21.30 hod. ve Světlé nad 
Sázavou byl S. K. při kontrole vyzván, 
aby se podrobil dechové zkoušce na al-
kohol pomocí přístroje Drager. Byla zjiš-
těna přítomnost alkoholu v dechu 0,91 
promile. Řidič byl vyzván, aby se podro-
bil lékařskému vyšetření spojeném s ná-
sledným odběrem krve, s čímž souhlasil, 
laboratorním rozborem krve byl zjištěn 
pozitivní výsledek 1,08 promile, pode-
zřelý se tak dopustil přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Neznámý 
pachatel dne 23. května vnikl nezjiště-
ným způsobem do společných prostor 
bytového domu ve Světlé nad Sázavou, 
ul. Na Bradle, kde ze sklepní kóje odci-
zil pánské jízdní kolo zn. Rock Machine 
v hodnotě 7 000 Kč. Dne 6. 6. v 8.00 hod. 
M. V. neoprávněně užíval a vykonal jíz-
du bez vědomí majitele motorového vo-
zidlo zn. Daewoo, které bylo zaparkova-
né ve Světlé nad Sázavou, ul., Na Sídlišti, 
čímž se dopustil trestného činu neopráv-
něného užívání motorového vozidla.

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení PČR 

Světlá nad Sázavou
policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Z činnosti městské policie

Městská policie v květnu 2015 řešila 
celkem 82 přestupků. Z tohoto počtu 
bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
79 přestupků, tři byly oznámeny správ-
ním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 10 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 
dvou psů. V odchytovém zařízení máme 
k 31. 5. jednoho psa. Touto cestou bych 
chtěl upozornit zájemce o psy, že si mo-
hou zvířata po domluvě s městskou po-
licií prohlédnout v odchytovém zařízení 
a případně si nového pejska zadarmo 
převzít. Jejich aktuální fotografie jsou 
umístěny na www.svetlans.cz/odchyto-
ve-zarizeni/ds-1032.

Dne 7. května strážníci zajistili odstra-
nění vozidla bez registračních značek, 
které bylo odstavené v ulici Komenské-
ho.

Dne 22. května ve večerních hodinách 
strážníci zastavili vozidlo v prostoru 
nám. Trčků z Lípy. Následně u řidiče 
provedli dechovou zkoušku, která pro-
kázala 1 promile alkoholu. Na místo byla 
přivolána policie ČR a celá záležitost jí 
byla předána.

Dne 25. května v odpoledních hodi-
nách strážníci řešili dva mladíky, kteří 
kouřili na dětském hřišti v ulici Dolní. 
Zjistili to díky kameře, která toto hřiště 
monitoruje.

Dne 28. května strážníci předvedli 
a předali na Policii ČR muže, který byl 
v celostátním pátrání.

V květnu jsme provedli devět měření 
rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák
velitel MP
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▶

Lánecká ul., dům čp. 60
Nejstarší nalezená zmínka o domě po-

chází z roku 1832. V roce 1857 je jako 
majitel uváděn Isak Müller (38 let) by-
dlící zde s manželkou Františkou (24) 
a syny Ludvíkem (2 ½) a Karlem (1/4). 
V roce 1880 je jako majitel uváděn Ferdi-
nand Sobotka, v roce 1898 Alois a Karo-
lína Sobotkovi.

Ti si dne 10. června 1905 podali žá-
dost o povolení stavby restaurace na 
pozemku u zastávky místní dráhy 
Světlá n. S. – Kácov. Povolení jim bylo 
uděleno 26. července, stavbu zahájili 
o den později a 14. října ji ukončili. Dne 
15. října 1905 podali žádost o povolení 

k obývání, úřední ohledání stavby se ko-
nalo 7. prosince a od následujícího dne 
byla prohlášena za obyvatelnou. Během 
následujících sto let dům prošel několika 
přestavbami, jeho majitelé se několikrát 
změnili, ale podnik s názvem Pivnice 
Na Zastávce funguje dodnes.

Ale vraťme se k domu čp. 60 v Lánec-
ké ulici. V roce 1906 se jeho majiteli sta-

li František a Marie Novotných, v roce 
1910 Karolína Dobrusková, od 7. 6. 1923 
Jindřich Dobruský, od 22. 6. 1923 Anna 
Krejčová, v roce 1924 Ferdinand Draho-
zal. Podle voličského seznamu z červ-
na 1921 zde bydleli řezbář František 
Bedrníček (*1877) s chotí Františkou 

(*1879), Marie Kubátová (*1869), choť 
pokrývače, řezník Petr Krejčí (*1880) 
s chotí Annou (*1885), dělník Karel 
Pavlíček (*1858) a dělnice Kateřina 
Slupská (*1849).

Dne 7. 7. 1941 podal Sidonius Rit-
schel žádost, na jejímž podkladě se dne 
5. 5. 1944 konalo šetření za účelem živ-
nostensko-právního schválení pekařské 
provozovny. Dne 13. 5. 1944 bylo její 
zřízení povoleno jako „provisorium na 
dobu mimořádných poměrů“. V roce 
1957 jsou jako majitelé domu uváděni 
Zdeněk a Marie Ritschelovi.

V 90. letech minulého století byl 
dům zbourán a postaven nový, do ně-
hož byl vkomponován výklenek se 
sochou Panny Marie, která stojí na žu-
lovém podstavci. Její stáří se odhaduje 
na 280 let, v roce 1998 byla socha re-
staurována.

Jaroslav Vála
Foto: Pavel Wolf (2) 

a Jaroslav Vála (1)

…a dnesDům čp. 60 kdysi…

Původní umístění sochy Panny Marie Stalo se...

V Čechách
• před 1120 lety v červenci 895 po-

slové českých kmenů v čele s Pře-
myslovcem Spytihněvem dosáhli 
na říšském sněmu v Řezně odtržení 
Čech od Velkomoravské říše výmě-
nou za slib věrnosti franckému pa-
novníkovi;

• před 600 lety 6. července 1415 byl 
v Kostnici upálen český reformátor 
M. Jan Hus;

• před 90 lety 6. července 1925 vedly 
státní oslavy svátku M. Jana Husa 
ke konfliktu Československé repub-
liky s Vatikánem; papežský nun-
cius Marmaggi opustil Prahu;

• před 170 lety 20. srpna 1845 pří-
jezdem prvního vlaku do Prahy 
byla otevřena Severní státní dráha 
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▶

Pasování na čtenáře

(Olomouc – Praha), budovaná od 
dubna 1842.

Ve světě vědy a techniky
• před 640 lety v roce 1375 projek-

tovali stavitelé Karla IV. nikdy ne-
realizovaný průplav mezi Vltavou 
a Dunajem přes Šumavu;

• před 230 lety v roce 1785 Francouz 
Jean Pierre Blanchard přelétl baló-
nem Lamanšský průliv;

• před 140 lety v roce 1875 v předli-
tavské části habsburské monarchie 
vstoupil v platnost zákon nařizující 

zavedení decimální metrické sou-
stavy;

• před 70 lety v roce 1945 byla 
v USA zkonstruována pod vede-
ním J. R. Oppenheimera atomová 
bomba; v srpnu téhož roku byly 
dvě atomové bomby svrženy na 
Japonsko a přiměly ho k ukončení 
války.

Ve Světlé nad Sázavou
• před 630 lety v roce 1385 dal kláš-

ter ve Vilémově osadu Světlou do 
zástavy Albertovi ze Šternberka;

• před 490 lety v roce 1525 se Jan 
Trčka z Lípy oženil s Kateřinou ze 
Šelenberka;

• před 330 lety 1. srpna 1685 musel 
císař Leopold řešit spory mezi měs-
tečkem Světlou a panstvím svým 
majestátem;

• před 70 lety 9. července 1945 způ-
sobil výbuch munice na světelském 
nádraží smrt tří a zranění dese-
ti osob, demolování budov v okolí 
nádraží a další škody.

Josef Böhm

V pondělí 8. června proběhlo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně. 
Děkujeme všem, kteří pro nejmenší žáky tuto krásnou akci připravili.

Učitelky prvních tříd ZŠ Komenského

Sklo ze světelské Akademie do stáje Red Bull

Je již tradicí, že skláři Uměleckoprů-
myslové akademie vyrábí ceny a plas-
tiky pro vynikající letecké sportovce 
a piloty. 

V loňském roce jsme byli rovněž oslo-
veni s požadavkem vyhotovit cenu pro 
nejlepší letovou ukázku oblíbeného le-
teckého dne Aviatická pouť. Skleněná 
plastika, kterou v roce 2014 po zásluze 
obdržel Dan Griffith, pilotující stíhací 
letoun Spitfire v barvách českosloven-
ského pilota Otto Smika, se líbila. 

Proto i pro potřeby jubilejního 
25. ročníku Aviatické pouti Pardubice 

vyhotovili naši pracovníci další aktuál-
ní   plastiku. Akci opět zprostředkoval 
Petr Kolmann, šéfredaktor časopisu 
Aero Hobby.

V pestrém programu plném špič-
kových dynamických ukázek nebylo 
vůbec jednoduché vybrat jednu neja-
traktivnější. Odborná porota nakonec 
rozhodla, že těmi nejlepšími byli piloti 

bombardovacího letounu B-25 Mitchell 
ze stáje společnosti Red Bull sídlící 
v Salzburgu. Mimochodem 16 strojů 
tohoto typu provedlo 18. dubna 1942 po 
startu z letadlové lodi Hornet pod vede-
ním Jamese H. Doolittla odvetný nálet 
na Tokio jako reakci na napadení zá-
kladny Pearl Harbor.

Jsme hrdí, že výsledky práce našich 
zaměstnanců se dostávají jako ocenění 
do rukou opravdovým profesionálům 
ve svém oboru. Bude nám ctí v případě 
zájmu připravit další plastiku i pro ná-
sledující ročník Aviatické pouti.

Mgr. Michal Šimek
Foto Petr Kolmann, Aero Hobby
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▶

Den pro integraci

Speciálně pedagogické centrum Jih-
lava ve spolupráci s Odborem školství, 
mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina oceňují pedagogy, kteří nejú-
spěšněji pracují s dětmi s handicapem. 

Novou držitelkou ocenění s příznač-
ným názvem Integráček se v letošním 
roce stala Mgr. Eva Dušková, učitelka ze 
ZŠ v Komenského ulici.  Blahopřejeme.

J. M.

Ptačí budky

Nejprve trochu historie. Tento pro-
jekt vznikl po akci Vítání ptačího 
zpěvu ve světelském parku v květnu 
1998 s Ing. Václavem Hlaváčem z Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR. 

V rámci rekonstrukce parku bylo poká-
ceno 125 nemocných, zestárlých a ne-
perspektivních stromů a byly vyčištěny 
tzv. náletové dřeviny. Tím ubyly stromy 
a keře vhodné pro hnízdění ptactva. Bě-
hem zimy žáci ekologického kroužku ze 
ZŠ Komenského ul. pod vedením uč. Jany 
Chladové zhotovili 20 ptačích budek, 
12 s menším vletovým otvorem a 8 s vět-
ším otvorem. Odborné rady poskytoval 
pan Ing. V. Hlaváč. Během března 1999 
žáci vybírali s Ing. Ivou Černohubovou 

a Ing. Jiřím Hladovcem z odboru život-
ního prostředí MěÚ vhodné stromy pro 
umístění budek. Poté následovalo při-
pevňování budek na stromy, ale k tomu 
byla zapotřebí těžká mechanizace – auto 
s výsuvnou plošinou. V dubnu a v květ-
nu žáci 2 x týdně pozorovali osídlování 
budek. Z 20 budek jich bylo obsazeno 11, 
hlavně sýkorkami. Jednu budku obsadili 
datlové a „pěkně“ zdevastovali vletový 
otvor. Několik let budky sloužily, ale 
jak šel čas, budky postupně zchátraly. 
Naštěstí se našli pokračovatelé tohoto 
projektu. Studenti světelského gymná-
zia pod vedením uč. Evy Bernadové ve 
spolupráci s panem Ing. Zbyškem Kara-
fiátem, Ph.D, ředitelem Stanice Pavlov, 
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▶vyrobili koncem roku 2012 dvacet osm 
nových budek a v únoru 2013 je rozvěsili 
po parku. Vyvěšeno bylo 18 sýkorníků, 
5 rehkovníků, 2 špačníky, 2 skorcovníky 
a 1 šoupálkovník – jednotlivé budky se 
liší rozměry, tvarem, případně velikostí 
vletového otvoru. Budky umístili níž, 
aby byla umožněna kontrola a každoroč-
ní údržba.

Letos na jaře proběhla již druhá kon-
trola obsazování budek a kroužková-
ní ptáčat. Kroužkování prováděl pan 
Ing. Zbyšek Karafiát, ředitel Záchranné 
stanice v Pavlově – držitel kroužkovací 

licence. Kontrolovalo se ve dvou etapách. 
První se zúčastnily děti z MŠ Bambino 
s paní ředitelkou Věrou Chladovou. Dru-
hé fáze se zúčastnili žáci Přírodovědných 
praktik ZŠ Komenského ul. s paní učitel-
kou Janou Chladovou. Výsledky „bud-
kování a kroužkování“ byly velmi zají-
mavé. Z 18 sýkorníků bylo 10 osídleno 
koňadrou, 3 osídleny špačky, 2 osídleny 
brhlíky, v jedné bylo rozestavěné hnízdo, 
v další stopy po zimním nocovišti, po-
slední sýkorník byl otevřený, tudíž bez 
osídlení. V šoupálkovníku se zabydlely 
koňadry, špačníky byly oba obsazené 

špačky, rehkovníky a skorcovníky byly 
bez obsádky. 20 budek tedy bylo něja-
kým způsobem od podzimu využíváno. 
Při kontrole bylo sečteno a okroužko-
váno celkem 77 ptáčat. V dalších sedmi 

„domácnostech“ se nepočítalo, protože 
mláďata byla buď moc malá, nebo na-
opak moc velká, takže kroužkování by 
znamenalo určité riziko. Všem zúčastně-
ným patří velký dík a uznání za obětavou 
práci, neboť některé děti se tak poprvé 
v životě setkaly s ptáčaty a uvědomily si, 
jak je příroda křehká a lehce zranitelná.

Eva Bernadová a Jana Chladová

Soutěž Cyklista Vysočiny

27. a 28. května reprezentovala dvě 
družstva mladších a starších žáků 
naši školu v krajském kole soutěže 
Cyklista Vysočiny v Náměšti nad Os-
lavou. 

Žáci soutěžili v jízdě po dopravním 
hřišti, v jízdě zručnosti mezi překáž-
kami, v testech pravidel silničního 
provozu a v poskytování první pomoci. 
Starší žáci (Veronika Smejkalová, Adé-
la Štěpánková, Lukáš Beránek a Petr 
Proněk) se umístili na výborném pátém 
místě, mladší žáci (Kristýna Proňková, 
Karolína Tvrdíková, Jan Machek a Vít 
Štěpánek) vybojovali pěkné šesté místo. 

První den byl zakončen večerním 
programem s Rádiem Vysočina, kde 
soutěžící bavili moderátor Milan Řez-
níček, Michal David revival aj. Noc na 
vojenských postelích ve spacáku všich-
ni zdárně přečkali. Po chutné snídani 
ve vojenské jídelně a následném vy-
hodnocení středeční soutěže byla pro 
malé cyklisty připravena exkurze na 
letecké základně v Náměšti nad Osla-
vou. Děti zde viděly vojenskou techniku, 

mohly prozkoumat  prostor pro posád-
ku, v kabině pilota osahat nespočetné 
množství „páček, knoflíků a světýlek“, 
vyzkoušely si oblek na výcvik hlídacích 

psů, pohladily si dva hlídací čtyřnohé 
chlupáče, obdivovaly prostorné voliéry 
s dravci. Exkurze byla zakončena pro-
hlídkou vojenské hasičské zbrojnice. Na 
každém stanovišti se malým návštěvní-
kům věnovali zaměstnanci letiště a trpě-
livě odpovídali na jejich zvídavé otázky. 

Záchranáři u nás

V rámci programu První pomoc do 
škol, který organizuje Krajský úřad 
kraje Vysočina, proběhlo u nás školení 
první pomoci. Nejprve k nám v březnu 
přijela sympatická paní učitelka Ma-
lečková ze SZŠ v Havlíčkově Brodě, se 
kterou jsme se během šesti hodin učili 
první pomoc při zachraňování živo-
tů. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci a dý-
chání z úst do úst. Samozřejmě ne na 

našich spolužácích, ale na figuríně. Paní 
učitelka nám také vyprávěla o systému 
záchranné služby. Nakonec jsme si plni 
vědomostí napsali krátký vědomostní 
test. Z těchto zajímavých hodin jsme 
si odnesli mnoho poznatků, ale to stá-
le nebylo vše. V květnu k nám do školy 
přijeli záchranáři ze Zdravotnické zá-
chranné služby kraje Vysočina Ondřej 
Semrád a František Ryvola. Měli jsme 

Domů si děti odvezly spoustu zážitků, 
bohatou fotodokumentaci a také moti-
vaci do příští dopravní soutěže.

Mgr. Hana Štercová   
ZŠ Komenského ul., Světlá n. S.



strana 13 červenec - srpen 2015 Světelský zpravodaj

Bronzový úspěch ve volejbalu

29. a 30. května proběhlo Republi-
kové finále AŠSK ČR ve volejbale zá-
kladních škol v Teplicích, kde děvčata 
ze ZŠ Lánecká vybojovala krásné tře-
tí místo.

Jejich cesta začala v okresním kole 
v Havlíčkově Brodě, kam děvčata přije-
la s tím, že ho vyhrají, a tak také učini-
la. Postoupila do krajského kola, které 
se konalo 16. dubna ve Žďáře n. S. Zde 

ve složení Monika Kubíčková, Veronika 
Semerádová, Šárka Semerádová, Jana 
Boudníková, Nathalie Vellinga, Eliška 
Jiříková, Veronika Buňatová a Dagmar 
Dvořáková porazila družstva ze Žďáru 
n. S., Nového Veselí a Třebíče a postou-
pila z prvního místa na kvalifikaci na 
republikové finále. Ta se konala 6. květ-
na opět ve Žďáře. Zde na děvčata čekala 
družstva ze ZŠ Boskovice a Gymnázia 

s nimi dvouhodinovou výuku o funkci 
záchranného systému na Vysočině, zo-
pakovali jsme si první pomoc při úra-
zech. Zaujaly a pobavily nás příběhy 
z jejich praxe. Pro všechny z nás to byly 
určitě přínosné informace. Dále jsme si 

poslechli několik nahrávek skutečného 
zásahu záchranné služby, zjistili jsme, 
že to dispečink opravdu nemá lehké a jak 
je důležité s ním spolupracovat. V dru-
hé části programu přišla konečně na 
řadu prohlídka sanitky, kterou bychom 

Česká Třebová. Přestože soupeřky byly 
silné, naše děvčata zabojovala a postou-
pila opět z prvního místa na republikové 
finále do Teplic.

Do Teplic vyjížděla 29. května brzy 
ráno, hned po školní akademii. První 
den sehrála zápasy ve skupině, kde nej-
dříve porazila Gymnázium Praha a poté 
prohrála se ZŠ z Příbrami. Tím obsadila 
druhé místo a postoupila do semifinále. 
To sehrála 30. května s děvčaty ze ZŠ 
Vodárenská, Kladno. V tomto vyrovna-
ném zápase se rozhodovalo až v tiebre-
aku, bohužel v jejich neprospěch. A tak 
děvčata čekal zápas o třetí místo se ZŠ 
Okružní Zlín. I tento zápas byl velmi 
vyrovnaný a došlo opět na tiebreak. 
Tentokrát ale naše děvčata zvítězila těs-
ným rozdílem 19:17 a získala bronzové 
medaile. První místo obsadila ZŠ Pod 
Svatou horou, Příbram a druhé místo ZŠ 
Vodárenská, Kladno. O velký úspěch na 
tomto turnaji se zasloužily Monika Ku-
bíčková, Veronika Semerádová, Šárka 
Semerádová a ostatní hráčky Simona 
Dejmalová, Aneta Růtová, Aneta Bez-
starostová, Nikola Dlouhá a Michaela 
Plodíková.

Lenka Boudníková

přirovnali k takové velké krabici lega. 
Aby se poskytla člověku při převozu ta 
nejlepší záchranná pomoc, je sanitka 
vybavena snad celou lékárnou. Všechno 
jsme si s nadšením důkladně prohlédli 
a dokonce i vyzkoušeli. Jsme vděční 

paní Malečkové i záchranářům za jejich 
návštěvu. Doufáme, že až bude nějaký 
úraz, budeme užiteční a vzpomeneme si, 
co jsme se naučili. Děkujeme.

J. Straková a J. Nohejlová
žákyně 8.b ZŠ Komenského ul.

Foto: Nikol Mündelová
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Z domova pro seniory

V úterý 12. května jsme se sešli u na-
šich záhonků a připravili vše pro to, 
abychom mohli do země vsadit rostlin-
ky rajčat a paprik. Teď už nezbývá než 
o zahrádku vzorně pečovat a těšit se na 
bohatou úrodu.

Ve středu 13. května jsme se zúčast-
nili výstavy výtvarníků neprofesioná-
lů ze Světelska.

Dne 14. května jsme se společně vy-
pravili podpořit studenty, kteří se utkali 
v jízdách zručnosti na traktoru s valní-
kem. Součástí byla i výstava zeměděl-
ské techniky. Neopomenuli jsme ani 
navštívit stánek s pečeným čuníkem 
a točeným pivem. Po tom, co jsme vy-
slechli část produkce vystupující kapely, 
jsme se spokojení vydali k domovu.

Dne 22. května nás v rámci festivalu 
Horácko zpívá a tančí navštívil srbský 
folklorní soubor. Převedli nám svoje 
národní tance, které doprovodili zpě-
vem a hudbou. Za to, že přišli potěšit 
naše seniory, velmi děkujeme.

Dne 25. května jsme nastoupili do 
připraveného autobusu a nechali se 
odvézt na záchrannou stanici Pavlov. 
S průvodcem jsme si prohlédli celou 
stanici a na některá zvířata jsme si 
mohli i sáhnout. Děkujeme za milé 
přivítání a chválíme průvodce za trpě-
livost s naší skupinou.

Ve čtvrtek 28. května se konala další 
z našich kavárniček, na které zahráli 
pánové Černý a Somberg. Snad jim 
chuť těšit naše klienty muzikou vydrží 
i nadále.

V sobotu 30. května jsme využili 
nabídky světelských skláren a pro-
hlédli si výrobu tak, jak vypadá dnes. 
Měli jsme možnost vidět stroje v akci 
a zblízka.

Na deváté přednášce Univerzity slu-
nečního věku se nás sešlo opět hodně. 
Přednášejícím byl pan Mgr. Jaroslav 
Staněk a tématem byli Malíři Vysoči-
ny. Za zajímavou přednášku děkujeme 
a těšíme se na další povídání o vý-
znamných umělcích z okolí.

V nedávné době jsme navázali spolu-
práci se studenty Uměleckoprůmyslo-
vé akademie, kteří nám pomohli změ-
nit jeden z pokojů na stromovou alej. 
Fádní bíle zdi na pokoji vymalovali 

barvami přírody tak, aby byl pobyt zde 
klientům co nejpříjemnější. Pokud se 
tento krok osvědčí, jistě budeme spolu-
pracovat i nadále. Děkujeme za ochotu 
studentů pomoci nám při zlepšování 
prostředí v Domově pro seniory.

Již podruhé se v našem domově bude 
konat Letní škola seniorů Kraje Vyso-
čina 2015. Pořádajícím subjektem je 
Kraj Vysočina. Přednášky z oblasti 
bezpečnosti a prevence seniorů bu-
dou probíhat v termínech od 2. 7. do 
24. 9. vždy od 14 hod. Více informací 
na plakátu.

Monika Horáková



strana 15 červenec - srpen 2015 Světelský zpravodaj

Škubánek laureátem Kunovského léta

V pátek 19. června jsme se společně vy-
pravili na 22. mezinárodní dětský folklor-
ní festival (MDFF) do Kunovic u Uher-
ského Hradiště. Po úmorné čtyřhodinové 
jízdě autobusem jsme se ubytovali ve skle-
níku (mateřském centru). Potom jsme šli 
na oběd, poté na sportovní den. Po večeři 
jsme zhlédli vystoupení vynikajícího slo-
venského folklorního souboru Železiar. 
Další den ráno jsme jeli na jarmark. Tady 

jsme také vystupovali. Před obědem se 
konala soutěž ve štafetovém běhu (běželi 
J. Straková, V. Plodíková, A. Štěpánková, 
V. Kotěra). Odpoledne jsme se zúčastni-
li soutěžní přehlídky choreografií „Naše 
děti“ 2015. Večer jsme byli na koncertě 
česko-skotské rockové kapely Navostro. 
V neděli ráno jsme si sbalili věci a šli zpívat 
do kostela na koncert souborů. Ve volném 
čase jsme navštívili kovozoo, kde jsme vi-
děli zvířata z kovového odpadu, rozhlednu 
Maják Šrotík a loď Naděje. 

Po výletu jsme se zúčastnili závěrečné-
ho galaprogramu Kde jsme doma. Tady 
jsme vystupovali s pásmem Kdo nevěří. 
Po galaprogramu bylo vyhlášení výsledků 
soutěží a předání ocenění. Dostali jsme 
ocenění za nápaditou a originální stylizaci 
námětu, choreografii, dramaturgii a práci 
s rekvizitou. Také jsme dostali ocenění 
laureát festivalu Kunovské léto 2015. 

Velký dík patří paní Škubánkové – Mgr. 
E. Pejchalové, která nás tak dobře připravi-
la, že Škubánek na prestižním mezinárod-
ním festivale vyhrál hned dvě první ceny! 
Evo, díky! Další dík patří vedoucí muziky 
M. Palánové a všem, kteří pomáhali.

A. Štěpánková, K. Kotěrová, 
E. Kápičková, Z. Pálánová
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Svátek hudby 

21. června proběhl ve Světlé n. S. již 
čtrnáctý ročník tradičního Svátku hudby.

V prostranství před radnicí na náměs-
tí Trčků z Lípy vystoupil od 10 hodin 
soubor Coventina s irskými, skotský-
mi a keltskými skladbami. Následoval 
koncert Dechového orchestru ZUŠ pod 
vedením Jána Vaja. Vystoupení Taneč-
ního orchestru ZUŠ pod vedením pana 

Vodrážky přišlo na řadu kolem 11 hodiny. 
Počasí nám bohužel nepřálo, a tak musel 
Taneční orchestr svůj koncert ukončit 
předčasně. Vzhledem k tomu, že déšť 
byl vytrvalý, musela být celá odpolední 
produkce také zrušena. I přes nepřízeň 
počasí navštívilo dopolední koncerty 
před 100 diváků.

Adéla Hrochová

X. folklorní festival děkuje

Květnový 10. ročník folklorního festi-
valu Horácko zpívá a tančí je již minu-
lostí. Zásluhu na tom, že se vůbec mohl 
uskutečnit, má především město Světlá 
n. S., které na festival pamatovalo ve 
svém rozpočtu. Velké poděkování ale 
patří i celé řadě příznivců, sponzorům, 
podporovatelům, firmám, institucím, 
mediálním partnerům, kteří se rozhodli 
festival podpořit. A ten letošní – jubilej-
ní – jich měl skutečně požehnaně. Všech 
si velmi vážíme. Velkou měrou tím na-
pomohli našemu snažení o udržování 
a rozvoj lidové kultury.

Festival sponzorovali:
• JUDr. Lubomír Málek,  

Havlíčkův Brod
• PKS Mont, s. r. o., Žďár n. S.
• ČEZ Energo, s. r. o., Praha
• Měšťanský pivovar Havlíčkův 

Brod a. s.
• SRPDŠ při ZŠ Světlá n. S.,  

Komenského ul.
• COOP družstvo HB, Havlíčkův 

Brod
• Jochovo, Světlá n. S. 
• Chládek a Tintěra, a. s.,  

Havlíčkův Brod
• Mitech, s. r. o., Jihlava
• Dvořák – stavby pozemních  

komunikací, Havlíčkův Brod
• ASIA MARKET, Bui Ling Cam, 

Světlá n. S. 
• Ivana Milichovská, poradce  

České pojišťovny, Světlá n. S. 
• Pneuservis, Ing. Milan Šmíd,  

Světlá n. S. 
• JAHAMI Bohemia, s. r. o.,  

Světlá n. S. 

Festival podpořili:
• Akademie – VOŠ,  

Gymnázium a SOŠUP  

Světlá n. S. a Kamenosochařské 
středisko Lipnice n. S.

• Cukrárna Světlá n. S.  
– Z. Vopěnková

• Česká zemědělská akademie 
v Humpolci, pracoviště Světlá n. S. 

• KONKORDIA, spol. s r. o.,  
Světlá n. S. – Mrzkovice

• Probas, s. r. o., Světlá n. S. 
• Věznice Světlá n. S. 
• Sociální centrum města Světlá n. S. 
• Kočovné divadlo Rózy Blechové
• Tisk Hermann & spol., v. o. s.,  

Havlíčkův Brod
• Domov Háj, Ledeč nad Sázavou 

a komunitní bydlení Světlá n. S. 
• ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.
• ZUŠ Světlá nad Sázavou
• Pekárna a cukrárna M. Brokl, 

Světlá n. S. 
• Školní jídelna ZŠ Světlá n. S.,  

Lánecká ul.
• Sportovní centrum Pěšinky,  

Světlá n. S. 
• Penzion Maria Světlá n. S. – 

M. Hurská
• Městská restaurace Světlá n. S. – 

M. Jenčík
• Fotoklub Světlá n. S. 
• Komerční banka, Světlá n. S. 

Mediálními partnery byly: Rádio Re-
gion, Český rozhlas a Havlíčkobrodský 
deník

Projekt podpořil Kraj Vysočina. 

Eva Pejchalová
ředitelka festivalu a vedoucí dětského 

folklorního souboru Škubánek

25. září od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále

O Balynce, dobrém štěněti

Hudební EKOpohádka v podání Karlovarského 
hudebního divadla Libora Baláka.

Balynka, zatoulané pohádkové štěně, zabloudí 
do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých 
kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví 
zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour 
Robert. Vše by bylo pohádkově krásné, kdyby 
se kouzla nepřestala dařit, protože v zahradě 
se opět a opět objevuje nepořádek. Balynka se 
stane detektivem a záhadu vyřeší…

24. září – 8. listopadu v Galerii Na Půdě

Výstava s názvem 

„Prostor a čas – Santiniovské etudy“ 

Tato výstava představí díla členů Klubu 
výtvarných umělců Horácka (KVUH), žijících 
a tvořících na Žďársku, Velkomeziříčsku 
a Třebíčsku, v místech všudypřítomného genia 
loci Santiniho. KVUH sdružuje výtvarníky 
různých profesí, jako je malba, kresba, grafika, 
sochařství, sklářská tvorba, fotografie, práce 
s kovem, šperkařství, keramika a design.

11. října od 15 hod. v tanečním sále  

Společenského domu

Sklenařinka a Josef Zíma

Havlíčkobrodská kapela Sklenařinka přijede 
zahrát k  poslechu i tanci. Do Světlé přiveze 
vzácného hosta Josefa Zímu, osobnost českého 
divadla a  dechovky.

Kulturní zařízení 
KyTICe připravuje
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Medailon

Martina Krupičková
(*1975, Světlá nad Sázavou)

Vystudovala jsem Střední umělecko-
průmyslovou školu textilní v Brně, obor 
Textilní výtvarnictví – podobor – Ná-
vrhář pletařských výrobků, kde jsem se 
začala zdokonalovat v malířství a kres-
lířství.

Mám ráda klasické obrazy, a to ze-
jména z impresionistického období, 
stejně jako mnoho jiných umělců. Do-
slova mě fascinuje světlo a perspekti-
va. Hodně mých obrazů je s tematikou 
přírody, měst a dopravních prostředků – 
prostě to, co vidím kolem sebe.

Moje první olejová malba vznikla 
v roce 1999. Nejdříve jsem se zaměři-
la na větší velikosti pláten, která jsou 
charakteristická výraznými barvami 
a silnými tahy velkou špachtlí bez pou-
žití štětce na černém pozadí a takovými 
valéry, abych vyjádřila hloubku mezi 
světlem a stínem.

V poslední době se orientuji na men-
ší plátna (40 x 40 cm až 60 x 60 cm). 
I na tyto velikosti používám špachtli, 
ale někdy i malý štětec. Od roku 1999, 
kdy vznikla moje první malba, jsem si 
vytvořila svůj vlastní styl, kde se svět-
lo stalo tou nejdůležitější částí celého 
obrazu. Světlo může celé koncepci po-
moci nebo ho úplně zničit. Snažím se 
o rovnováhu světla a stínu, abych vyjá-
dřila tu pravou hloubku.

Většinu roku pobývám a tvořím 
v Praze, ale když můžu, tak vysloveně 

„utíkám“ do rodné Světlé a do příro-
dy. Výstava s názvem Z města do pří-
rody, která proběhne od 14. července 
do 23. srpna v Galerii Na Půdě, má za 
úkol donutit vás se v tomto uspěchaném 
světě na chvilku zastavit a podívat se 
mýma očima na to, co vidím kolem nás. 
Jako překvapení jsem si připravila i ori-
ginální autorské textilní hračky.

Mám za sebou několik úspěšných 
tuzemských autorských výstav. Obraz 
Posázavský Pacifik byl vybrán a vy-
staven na výstavě Royal Academy of 
Art Summer Exhibition 2008 v Londý-
ně. Mé obrazy jsou obdivovány v sou-
kromých sbírkách v tuzemsku i v za-
hraničí (Velká Británie, USA, Belgie, 
Francie, Švédsko, Kanada a Slovenská 
republika).

Také jsem poskytla rozhovor v České 
televizi ČT1 Dobré ráno a v populární 
talkshow Všechnopárty.

Ocenění:
Březen 2014: Obraz Číslo 18 byl vy-

brán z 547 soutěžících z celého světa 
a dostal ocenění v soutěži CityScapes 
Art Competition 2014 Art Exhibition, 
a to 4. místo v kategorii Malba a 9. místo 
v Celkové kategorii. Září 2013: Obraz 
Rajská zahrada byl vybrán z 564 sou-
těžících z celého světa a dostal ocenění 
v soutěži Landscapes 2013 Art Exhibi-
tion v kategorii Zvláští uznání.

Martina Krupičková
www.martinakrupickova.com
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▶

Pozvánka do knihovny

Prázdninové knižní novinky

Beletrie
Lucy Dillonová
Na sto kusů
– Inspirativní příběh o ztrátě, lás-

ce, odpuštění a hledání toho, co je 
v životě důležité. Gina Bellamyová 
se musí vypořádat s mnoha těžký-
mi situacemi, čelí zákeřné chorobě 
i rozpadu manželství. Zůstane sama 
a začíná znovu v malém bytě, takže 
se rozhodne ponechat si z bývalého 
života jen sto věcí. Co se dostane na 
Ginin seznam a čeho se zbaví?

Jennifer Laam
Carova tajná dcera
– Ve svém strhujícím románovém de-

butu autorka splétá dohromady pří-
běhy tří žen. Veronika je ctižádo-
stivá historička žijící v současném 
Los Angeles, která potká záhadné-
ho muže, možného dědice ruského 
trůnu. Lena slouží u carského rus-
kého dvora v roce 1902 a carevna 
ji poprosí o pomoc. Charlottu, bý-
valou balerínu žijící za druhé svě-
tové války v okupované Paříži, ne-
čekaně navštíví německý důstojník 
kvůli své posedlosti osudem ruské 
monarchie. Co tyto tři diametrálně 
odlišné ženy spojuje?

Michal Viewegh
Zpátky ve hře
– Nová kniha Michala Viewegha do-

stala název podle jedné ze třinácti 
povídek. Autor v nich svou oblí-
benou postavu - Oskara - vystavu-
je kritickým životním momentům: 
manželskému stereotypu či nevě-
rám, ale také skoro jisté smrti. Na 
povídkách teď znovu oceníme čti-
vost i spád, ironii, melancholickou 
grotesknost a místy i překvapivě 
silnou nadsázku.

Alena Jakoubková
Prodám manžela… zn. Spěchá!
– Athena je špičková manažerka, má 

vlastní dům, a dokonce si s kolegou 
pořídí vyhlášenou rybí restaura-
ci. Řekli byste, že vede život snů? 
Omyl! V mládí se totiž provdala za 
Mirka, který si ji vyhlédl kvůli vil-
ce, v níž bydlela s babičkou – a kde 
hodlal strávit zbytek své existence 
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▶

Z důvodu revize  
knihovního fondu 

bude ve dnech 

3. – 14. srpna 
KnIhovna uzavřena

jako nezaměstnaný, manželkou vy-
živovaný povaleč.

Alena Mornštajnová
Hotýlek
– Některé věci jako by existovaly 

mimo čas. Zůstávají stejné navzdo-
ry dějinám, válkám, totalitním re-
žimům i počasí. Takový je i ho-
tel - vlastně spíš hodinový hotýlek 

- pana Leopolda, založený v dobách 
první republiky. Oč více přímočaré 
lásky ale nabízely hotelové pokoje, 
o to osudovější a dramatičtější vzta-
hy se odehrávaly v rodině majitele 
a posléze správce.

Lars Kepler
Stalker
– Bez Joony Linny je policie bezmoc-

ná. Před devíti lety byl pastor Roc-
ky Kyrklund odsouzen za brutální 
vraždu a svěřen do psychiatrické 
péče. Z událostí si nic nepamatuje 

- od tragické autonehody trpí opaku-
jícími se výpadky a ztrátou pamě-
ti. Po jeho návratu z vězení k němu 
směřují stopy dalšího zločinu. 
Všechno je velmi zapletené. Ale ne 
všichni si myslí, že zmizelý Joona 
Linna je opravdu mrtev…

Naučná literatura
Cílek Roman
Slepá kolej dějin
– „Je to hluboce lidská, poctivá 

a dobrá kniha. Řadí se k tomu nej-
lepšímu, co bylo napsáno o druhé 
světové válce, a ve svém oboru sahá 
k dokonalosti. Dočetl jsem ji, jsem 
hluboce pohnut a jde mi při psaní 
těchto řádek mráz po zádech. Je to 
krásná kniha o hnusných věcech, 
jichž jsme na slepé koleji dějin byli 
svědky,“ řekl o knize Arnošt Lustig.

Karel Seidler
Kronika města Světlé
– Znovuvydání díla regionálního ba-

datele, který čtenáře seznamuje 

s historií města Světlé a nejbližších 
obcí od roku 1207 do roku 1886. 
V první části uvádí feudální držite-
le panství, ve druhé části jsou histo-
rické události řazeny chronologicky. 
Nechybí údaje o společenském dění, 
přírodních katastrofách, epidemi-
ích a podobně.

Knihy pro děti a mládež
Jiří Stránský
Povídačky pro Klárku
– Když psal Jiří Stránský z vězení do-

pisy své malé dceři Klárce, hráli 
spolu hru, ve které byl námořním 
kapitánem na zaoceánské lodi. Ale 
plavby takových lodí trvají mnohdy 

i rok, proto i děti námořníků musí 
přečkat nějaké to stýskání. Ale 
Klárce se po tátovi ukrutně „stej-
skalo“, proto týden co týden dostá-
vala dlouhý dopis, ve kterém byla 
jedna povídačka. Ty ji pak máma 
četla na dobrou noc.

Hynek Schuster
Kaštánkova dobrodružství
– Do krajiny přiletěl podzim. A v je-

den krásný slunečný den se narodil 
z dozrálého kaštanu malý mužíček. 
Dostal jméno Kaštánek a v lese za-
žívá spoustu dobrodružství.

Eva Kodýmová
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Brusiči skla soutěžili ve Světlé

O víkendu 5. a 6. června se ve Světlé 
nad Sázavou uskutečnila soutěž brusi-
čů skla, o jejíž uspořádání se podělily 
sklářská firma Bohemia Machine, s. r. o., 
a Akademie – VOŠ, Gymnázium a SO-
ŠUP Světlá nad Sázavou. V soutěži své 
umění předvedli přední mistři tohoto 
řemesla našich nejvýznamnějších sklář-
ských firem a ateliérů, byl zde též sou-
těžící ze slovenské sklárny RONA, a. s., 
Lednické Rovné. Soutěžilo se ve dvou 

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

EVA KAMEŠOVÁ 
(*26. 9. 1932, †30. 6. 2015)

Rodačka ze Světlé nad Sázavou, 
její mladší bratr Jiří Jun je grafik 
a kreslíř. Byla žákyní akademických 
malířů Františka Antonína Jelínka 
a Jana Jůzla, jejími oblíbenými moti-
vy byly květiny a krajiny.

Se svými olejomalbami se od roku 
1962 pravidelně účastnila výstav 
děl neprofesionálních výtvarníků 
ve Světlé nad Sázavou, vystavovala 
také v Ledči nad Sázavou, Havlíč-
kově Brodě, Jihlavě, Praze a v Nizo-
zemí. Její obrazy jsou v soukromých 
sbírkách nejen v Česku a Slovensku, 
ale také v Anglii, Irsku a Nizozemí.

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou

Za projev soustrasti k úmrtí ma-
minky děkuje všem přátelům a zná-
mým

Ivana Měkotová s rodinou

kategoriích. Kategorie ruční broušení 
měla dvě disciplíny: povinnou s navrže-
ním a realizací dekoru na předem daný 
tvar a volnou tvorbu, ve které každý 
soutěžící mohl navrhnout a realizovat 
libovolný tvar. Druhou kategorií bylo 
strojní broušení na brousícím automa-

tu BM Jack, ve které bylo úkolem na-
vrhnout na libovolný tvar vlastní dekor 
a s nahraným seřizovacím programem 
předvést zručnost seřizovače. V katego-
rii ručního broušení v povinné disciplíně 
zvítězil Vítězslav Mahovský ze sklárny 
Moser, a. s., Karlovy Vary s provedením 
vlastního desingu vázy. Ve volné tvorbě 
ručního broušení, která byla královskou 
disciplínou, zvítězil brusič a designer 
Aleš Zvěřina – AZ design Nový Bor, jeho 
vítězným dílem byla velká váza z ambro-
vého skla, nazvaná Znovuzrození. Sám 
autor o technice zpracování prozradil:

„Když pominu dobu foukání polotovaru, 
které trvalo nejméně hodinu, tak samot-
né brusičské práce si vyžádaly 21 hodin. 
Přitom polotovar vážil patnáct kilo a po 

dokončení vážila váza o tři kila méně. 
Technika zpracování byla kombinace 
špulkových řezů skládaných do abstrakt-
ního dekoru. Nejnáročnější však bylo 
provedení okrajového reliéfního výbru-
su, při kterém bylo stále riziko, že váza 
praskne.“

Po slavnostním vyhlášení vítězů, kte-
ré se uskutečnilo společně se sklářským 
sympoziem v důstojném prostředí Rytíř-
ského sálu světelského zámku, se vítěz 
Aleš Zvěřina svěřil, že Světlá nad Sáza-
vou pro něj není neznámým místem, jezdí 
sem nejméně třikrát do roka. Spolupracu-
je s firmou Bohemia Machine a navíc zde 
navštěvuje věhlasného sklářského vý-
tvarníka, brusiče a rytce skla Josefa Švar-
ce, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. 
Pro úplnost, oceněným v kategorii stroj-
ního broušení byl Petr Švancar z pořádají-
cí firmy Bohemia Machine, s. r. o. Všech-
ny soutěžní výrobky mohla po skončení 
soutěže obdivovat veřejnost v Rytířském 
sále světelského zámku.

Text a foto: jiv

Starosta města Jan Tourek, který zasedal 
též v porotě, obdivuje vázu vítěze 

Vítězslava Mahovského z karlovarské 
sklárny Moser.

Aleš Zvěřina, vítěz volné tvorby 
ručního broušení a držitel mnoha cen 
ze zahraničních soutěží, při práci na 

soutěžní váze
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Mírový běh se zastavil ve Světlé

Ve čtvrtek 28. května v pravé poledne 
se na světelském náměstí Trčků z Lípy 
zastavila mezinárodní štafeta běžců 
s pochodní Mírového běhu (Peace Run), 
putující přes 140 zemí světa. Tuto tradi-
ci založil před osmadvaceti lety indicko-

-americký atlet, umělec, duchovní učitel 
a filozof Sri Chinmoy s myšlenkou od-
stranit kulturní a náboženské hranice 

mezi národy. A právě hořící pochodeň, 
kterou v minulosti drželi v rukou zná-
mé a populární osobnosti z řad politiků, 
umělců, sportovců a především obyčej-
ných lidí, má symbolizovat přátelství 
a mír mezi všemi národy.

Jednou z mnoha osobností, které drže-
ly zmíněnou pochodeň, byl v minulosti 
například náš prezident Václav Havel, ze 
sportovců Mirka Knapková, Zuzana Hej-
nová a Jarmila Kratochvílová, před pár 
dny, než štafeta doputovala k nám do Svět-
lé nad Sázavou, to byl papež František.

Mezinárodní štafetu, ve které byli zá-
stupci Anglie, Makedonie, Německa, 

Rakouska, Ruska, Turecka a také běž-
kyně ze Slovenska, uvítali před radnicí 
s dalšími občany Světlé místostarosta Jo-
sef Hnik a tajemník městského úřadu Jiří 
Moučka. Ti přidali k pochodni psaníčko 
s mírovým poselstvím obyvatel města 
Světlá nad Sázavou.

O doprovodný program k této význam-
né události se postarali členové Šachové-

ho klubu Světlá n. S., účastníkům štafety 
zatančily a zazpívaly děti z folklorního 
souboru Škubánek. Na oplátku pobavi-
li všechny přihlížející svojí hrou a písní 
též členové štafety. O malé občerstvení 
pro běžce se postaraly členky světelské 
organizace Českého svazu žen. Každý, 
kdo byl v tu dobu na náměstí před radnicí, 
si mohl podržet v ruce hořící pochodeň 
a přidat se tak k myšlence Mírového běhu. 
Do České republiky přiběhla štafeta Mí-
rového běhu z Německa a od nás mířila 
přes Český Těšín do Polska, potom na 
Slovensko a Ukrajinu.

Text a foto: jiv

Mopedy na náměstí

V sobotu 13. června dopoledne zapl-
nily prostranství před radnicí na svě-
telském náměstí historické mopedy. 
Stadion klub S11 Světlá n. S. pořádal 
již 9. ročník Propagační jízdy mope-
dů Vysočinou. Od ranních hodin se 
na náměstí začali objevovat účastníci 
jízdy téměř z celé republiky se svými 
stroji. Nablýskaní krasavci, především 
mopedy Stadion S11, poutali pozor-
nost mnoha návštěvníků. Oblíbené 
stroje, které se u nás vyráběly před 
půl stoletím, jsou i po letech dokladem 
šikovnosti našich strojařů, a to i díky 
nynějším majitelům, kteří se snaží své 
stroje udržet v dokonalém stavu. V ta-
kovém, v jakém opouštěly výrobní 

linky továrny v Rokycanech a později 
v Českých Budějovicích. Pořadatelům 
se jich během dopolední prezentace 
přihlásilo pětadevadesát, do Světlé při-
jeli mopeďáci například z Rakovníka, 

Kladna, Hradce Králové, Kutné Hory 
nebo Žatce a Znojma a bylo mezi 
nimi i deset žen. Vedle desetičlenné 
ekipy pořádajícího klubu světelských 
mopeďáků přijeli i jejich kamarádi 

z Číhoště. Nejstarším účastníkem byl 
Václav Kraus s rokem narození 1943, 
který do Světlé přijel ze 140 kilome-
trů vzdáleného Kublova u Berouna. 
Přesně v poledne se smečka bzučících 
strojů vydala na trať prvního okruhu 
ze Světlé přes Mrzkovice, Smrčnou, 
Trpišovice, Dobrovítovu Lhotu, Rejč-
kov a Meziklasí zpět do Světlé. Druhý 
okruh, který mopedy se svým dopro-
vodem absolvovaly odpoledne, vedl 
po trase Světlá n. S., Příseka, Lučice, 
Tis, Kněž, Malčín, Josefodol, Horní 
Bohušice a Žebrákov opět do Světlé. 
Oba okruhy daly dohromady 80 km 
a téměř všichni účastníci je absolvova-
li bez větších problémů. Letošní jízda 
Vysočinou byla zdařilou součástí oslav 
pětadvaceti let činnosti světelského 
Stadion klubu.

Text a foto: jiv

Členové pořádajícího klubu před radnicí

Nejstarší účastník, dvaasedmdesátiletý 
Václav Kraus z Kublova u Berouna
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Noc kostelů 

V pátek 29. května se po celé naší zemi 
zapojilo více než 1 400 kostelů a jiných 
sakrálních objektů do 7. ročníku Noci 
kostelů a bylo tomu tak i ve Světlé. Ta 
letošní noc v kostele sv. Václava se nes-
la ve znamení hudby díky dvěma krás-
ným koncertům. 

Nejprve v podvečer zahájil duchovní 
správce světelské farnosti P. Tomáš Fi-

ala koncert žáků místní základní umě-
lecké školy. Přivítal posluchače s vy-
světlením významu Noci kostelů slovy, 
že návštěva kostela patří ke kultuře 
a vzdělanosti lidstva a nemusí to být 
jen za účelem modlitby. Vždyť kostely 
patří mezi duchovní a kulturní dědictví 
po našich předcích. Potom se již pěta-
dvacet žáků zmíněné školy představilo 
za doprovodu Víta Vodrážky ve hře na 
hudební nástroje, zpěvu a uměleckém 
přednesu. 

Vedle lidových písní zazněla hudební 
díla například W. A. Mozarta, F. Schu-
berta, J. Kř. Vaňhala, F. A. Rosetiho 
a přednes textů F. Nepila nebo A. Mi-
kulky. Po skončení koncertu byli všich-
ni účinkující za své umění odměnění 
zaslouženým potleskem.

Večer potom světelská Noc kos-
telů 2015 pokračovala varhanním 
koncertem, ve kterém zahrál Ondřej 
Hromádko z Pardubic několik skla-
deb B. W. Walewského, J. S. Bacha, 
J. K. Kuchaře, J. B. Foerstera a Zdeňka 
Pololáníka. 

Po skončení koncertu pozval sám var-
haník zájemce na kůr k varhanám, kde 
královský nástroj představil a mimo-
chodem se pochvalně vyjádřil o světel-
ských varhanách, že jsou dobře udržo-
vané a velice krásně zní. O tom se měli 
možnost přesvědčit všichni posluchači 
koncertu.

Text a foto: jiv

Varhanní mistr Ondřej Hromádko

Postřižinský vlak na nádraží ve Světlé

Nymburský pivovar spojovaný se jmé-
nem spisovatele Bohumila Hrabala pořá-
dá již po několik let, pravidelně poslední 
sobotu v květnu, vyhlídkovou okružní 
jízdu historickým vlakem, nazvanou Po-
střižinský expres a to navzdory tomu, že 
se film Postřižiny natáčel ve zcela jiném 
pivovaře. Trasa Postřižinského expresu 
se každoročně mění a ta letošní vedla 

z hlavního nádraží v Nymburce přes 
Kolín, Kutnou Horu, Zruč nad Sázavou 
a Vlastějovice do Světlé nad Sázavou, 
kde měl vlak téměř hodinovou zastávku, 
během které musela obsluha lokomo-
tivu vyzbrojit, tedy doplnit vodu a uhlí. 
Zastávky využilo mnoho lidí, zejména 
rodin s dětmi, aby si prohlédli vlakovou 

soupravu patřící do dávné historie naší 
železnice. Především naleštěná babička 
lokomotiva Líza budila zájem velkých 
i malých návštěvníků světelského ná-
draží. Někteří z nich využili možnosti 
podívat se k samotnému kotli, aby viděli 
těžkou práci topiče. Ten při světelské za-
stávce musel vyčistit rošt kotle a potom 
do něj naházet pořádné množství uhlí 

potřebného k výrobě páry. Téměř sto-
letá parní lokomotiva s číslem 423.009 
byla vyrobena v roce 1922 v První čes-
komoravské továrně na stroje v Praze 
Libni. Historické byly i osobní vagóny 
za lokomotivou. Na jednom ze snímků 
je například interiér osobního vozu teh-
dejší 3. třídy typu Rybák, řady Ce, který 
se u nás vyráběl v letech 1938 až 1949. 
Tyto vozy pamatují ze svého mládí ti 
dříve narození, vždyť na naší trati přes 
Světlou nad Sázavou jezdily ještě v še-
desátých letech minulého století.

Ze Světlé se historický vlak vracel 
přes Golčův Jeníkov, Čáslav, Kutnou 
Horu a Kolín zpět do Nymburka.

Text a foto: jiv
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Dostali jsme mail

Vážená redakce,
rada města ve svém usnesení dne 

2. března 2015 schválila poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 3 tis. Kč OV KSČM 
v Havlíčkově Brodě. Domnívám se, že 
peníze města mají sloužit všem občanům 
města, nikoliv na podporu politických 
stran – to je osobní věcí každého jednot-
livce. Poskytnutí jakýchkoliv finančních 
prostředků od obce politické straně je na-
víc v rozporu se zákonem.

Jelikož se věc týká hospodaření s ve-
řejnými penězi, rád bych Vás poprosil 
o otištění přiloženého textu ve Světel-
ském zpravodaji, aby se i veřejnost mohla 
blíže seznámit s postoji jejich volených 
zástupců.

S pozdravem
Ondřej Doktor

Výzva k náhradě peněz darovaných 
OV KSČM v Havlíčkově Brodě
Vážení,
rada města ve svém usnesení dne 

2. března 2015, které bylo zveřejněno 
ve Světelském zpravodaji z dubna 2015, 
v bodě 19. schválila poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 3 tis. Kč OV KSČM 
v Havlíčkově Brodě. Starosta Tourek 
navrhoval darovat OV KSČM 5 000 Kč, 
viz zápis z jednání rady.

Domníváme se, že peníze města mají 
sloužit občanům města – zejména na 
zajištění infrastruktury a komunálních 
služeb, podporu sportu a mládeže, pod-
poru zájmových organizací občanů, kte-
ří mj. město reprezentují na sportovních 
a kulturních akcích, dále pak na podpo-
ru společenského a kulturního života 
v městských částech a v neposlední řadě 
také na podporu charitativních organiza-
cí, které pomáhají znevýhodněným obča-
nům.

Jsme z principu proti udělování darů 
z městské kasy jakýmkoliv politickým 
stranám, lhostejno k jakým účelům 
a v jaké výši. Finanční podpora poli-
tických stran a jimi pořádaných akcí je 
osobní věcí každého jednotlivce. Proto 
vyzýváme členy rady, kteří hlasovali ve 
prospěch tohoto návrhu, aby společně 
a bez zbytečného odkladu nahradili do 
městské kasy veškeré finanční prostřed-
ky, které svým rozhodnutím dne 2. břez-
na 2015 darovali OV KSČM v Havlíčkově 
Brodě.

Příloha1: Ilustrační fotografie – zástup-
ci města (vč. současných členů rady) se 

nechávají fotit před památníkem obětí 
komunistického režimu (zdroj: Světelský 
zpravodaj)

Ondřej Doktor a další 
dva občané města

Odpověď rady města
Vážený pane Doktore, dne 25. 5. 2015 

jsme obdrželi Vaši výzvu k náhradě pe-
něz darovaných OV KSČM v Havlíčkově 
Brodě a ještě týž den jsme ji projednali 
v radě města. Rada města po projednání 
přijala následující usnesení:

Usnesení č. 324/2015:
Rada města Světlá nad Sázavou po pro-

jednání počtem 5 hlasů:
I. Trvá na svém usnesení č. 13112015 

ze dne 2. 3. 2015, kterým schváli-
la poskytnutí finančního daru OV 
KSČM v Havlíčkově Brodě ve výši 
3 tis. Kč.

II. Odmítá výzvu p. Ondřeje Dokto-
ra k náhradě peněz darovaných OV 
KSČM v Havlíčkově Brodě.

Podotýkám, že přijatým usnesením se 
v žádném případě nejednalo a nejedná 
o podporu politické strany. Rada města 
na základě žádosti poskytla prostředky 
na podporu konání pietního aktu v Leš-
kovicích u příležitosti 70. výročí ukonče-
ní II. světové války.

S pozdravem
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Vyjádření k odpovědi města
Vážení,
děkuji za Vaše sdělení č. j.: 

MSNS/10729/2015/KS ze dne 1. 6. 2015 
týkající se věci poskytnutí finančního 
daru OV KSČM v Havlíčkově Brodě 
usnesením rady města č. 131/2015, na 
které si dovoluji zareagovat.

Uvádíte, že se „nejednalo a nejedná 
o podporu politické strany“. Toto si dovo-
lím rozporovat:

• Žádost přišla od předsedy OV 
KSČM Havlíčkův Brod.

• V žádosti se uvádí IČO příjemce 
00496936. Identifikace se shodu-
je s KSČM – politickou stranou re-
gistrovanou v Rejstříku politických 
stran a politických hnutí, číslo regis-
trace VSP/1-3076/90.

Vaše tvrzení se bohužel příčí nejen lo-
gice, ale také zákonu, což potvrzuje i po-
drobná analýza právníků konsorcia Frank 
Bold, kterou jsem si nechal vypracovat 
k tomuto konkrétnímu případu:

Poskytnutí jakýchkoliv finančních pro-
středků od obce politické straně je v roz-
poru se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružo-
vání v politických stranách a v politických 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o politických stranách“), 
jehož § 19 písm. c) přímo říká, že „stra-
na a hnutí nesmějí přijmout bezúplatná 
plnění a dary od obcí, městských částí 
a městských obvodů a krajů s výjimkou 
pronájmu nebytových prostor“. Je přitom 
lhostejné, k jakému účelu (resp. pod jakou 
záminkou) byly peníze poskytnuty.

Závěrem si dovolím vyjádřit hluboké 
znepokojení nad postoji a jednáním rady 
města, které je nejen protiprávní, ale také 
proti principům fungování demokratické 
společnosti. Je ironické, že soutěž politic-
kých stran nyní narušují ti, kteří pravidel-
ně sbírají politické body fotografováním 
se u památníku obětí komunistického 
režimu. O etice Vašeho jednání nechť si 
udělají vlastní názor sami voliči. S po-
zdravem,

Ondřej Doktor

1 Redakčně kráceno – přílohu se čtyřmi 
snímky neotiskujeme.

Reakce na stížnost

Vážený pane Ondřeji Doktore,
nyní, jako již po několikáté, Vám při-

pomínám, že finanční částka byla po-
skytnuta na uctění památky obětí druhé 
světové války. Tito lidé položili své živo-
ty, aby český národ nemusel žít pod naci-
stickou zvůlí. Proto je správné připome-
nout si ty, kteří se zasloužili o svobodu 
a bojovali proti nacismu.

Jsem přesvědčený, že se jedna-
lo o správné rozhodnutí rady města. 
A upřímně mohu říci, že bych hlasoval 
znovu úplně stejně. Nechali jsme si po-
soudit Vaši korespondenci k poskytnutí 
finančního daru OV KSČM v Havlíčko-
vě Brodě právní kanceláři JUDr. Málka 
z Havlíčkova Brodu. Posudek je součástí 
tohoto e-mailu (viz níže).

S přáním hezkého dne
Jan Tourek

starosta města

Vážený pane starosto,
reaguji na Váš dotaz ve věci daru OV 

KSČM. Ale zde není co řešit. V žádném 
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▶

Zahradní slavnost – Den 
otevřených dveří

V komunitním bydlení Domova Háj 
v Haškově ulici chceme v letošním roce 
opět uspořádat den otevřených dveří 

– Zahradní slavnost, na kterou zveme 
vás, kteří s námi spolupracujete a naší 
činnosti napomáháte, i všechny ostat-

ní zájemce. Na zahradě nám bude hrát 
kapela, budeme opékat buřty a budou 
připravené zahradní hry. Uvidíme, jestli 
vyhrají klienti nebo návštěvníci. Vítězo-
vé i poražení si budou moci v naší dílně 
vytvořit něco pěkného na památku.

Někteří lidé neradi zvou na návštěvu 
hosty, aby snad nehodnotili pořádek v je-
jich domácnosti. To naši klienti vás svou 
domácností rádi provedou, pochlubí se 
nově upravenou zahradou a rádi s vámi 
posedí u malého občerstvení.

Těšíme se, že se s vámi setkáme na naší 
Zahradní slavnosti v neděli 30. srpna od 
14 do 16 hod.

LŠ

případě se nejedná o dar na činnost této 
politické strany. Podle čl. I. darovací 
smlouvy byl dar účetně určen na vzpo-
mínkový akt k 70. výročí osvobození 
v Leškovicích. Pokud s tím má někdo 
problém, svědčí to o jeho absolutní ne-
znalosti naší historie. Asi i proto je vhod-
né podobné akce podporovat. Ti padlí 
partyzáni nemohou za to, že se pořádání 
této akce nikdo jiný neujal.

S pozdravem
JUDr. Lubomír Málek

advokát

Za unikáty do světelského zámku

V pátek 5. června se uskutečnila na 
zámku slavnostní vernisáž nového 
prohlídkového okruhu za účasti vý-
znamných osobností, mezi kterými byli 
například ředitelka Uměleckoprůmyslo-
vého musea Praha Helena Koenigsmar-
ková, ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči 
Jaroslav Martínek, z Národního muzea 
Praha kurátorka sbírky historických 

zbraní Evženie Šnajdrová, radní Kraje 
Vysočina Marie Kružíková a starosta 
Světlé nad Sázavou Jan Tourek. Verni-
sáží byl otevřen další zámecký okruh 
v renesančním a empírovém křídle zám-
ku, plný vzácných unikátů. Umělecko-
průmyslové muzeum Praha zapůjčilo ze 
svých depozitářů stovku historických 
hodin, Národní muzeum Praha zase 

půjčilo sbírku historických zbraní a ry-
tířské zbroje. Světelský zámek se tak 
může pyšnit tím, že jako jediné místo 
na Vysočině prezentuje exponáty Ná-
rodního muzea. Muzeum Vysočiny 
Třebíč propůjčilo do zrekonstruovaných 
prostor zámku ze svých sbírek vzácné 
obrazy, na kterých jsou mimo jiné osob-
nosti šlechtického rodu Valdštejnů, a po-
lychromované barokní sochy s převážně 
náboženským zaměřením. Třebíčské 
muzeum tak svojí účastí podtrhlo fakt, 

O přestřižení pásky se postarali (zleva): Helena Degerme, Jaroslav Martínek, Marie 
Kružíková, Jan Tourek a Helena Koenigsmarková.

Původní intarzované dveře s heslem  
Trčků z Lípy

Vzácné obrazy zapůjčené Muzeem 
Vysočiny Třebíč jsou ozdobou nově 

otevřeného okruhu

Staré hodiny ze sbírek UPM Praha 
umístěné v historických vitrínach Josefa 

Schulze
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▶

Toulavá kamera na Melechově

V neděli 21. června vznikl na vrcho-
lu Melechova a jeho úbočích další díl 
populárního cestovatelského magazínu 
České televize Toulavá kamera. Stejně 
jako před třemi lety, kdy se natáčelo ve 
středověkém podzemí, v Muzeu Světel-
ska a kostele sv. Václava, přijeli kamera-
man Jan Kubka a redaktor Roman Šulc. 
Podle scénáře, který již dlouho předtím 
připravil Jaroslav Vála, pracovník turi-
stického informačního centra ve Světlé, 
začalo natáčení záběrem Melechova od 
křížku na kopci před Novou Vsí.

Předem danou podmínkou ČT bylo, 
že pořad bude natáčen pro rubriku Na 
kole, a tak byla zajištěna účast několika 
cyklistů.

První „synchron“, jak filmaři říkají 
současnému natáčení obrazu a zvuku, 
byl u Čertova kamene, kde Jaroslav 
Vála v krátkosti řekl na kameru míst-
ní pověst. Výraz „v krátkosti“ je zcela 
na místě, neboť podle daných pravidel 
může povídání trvat třicet, maximálně 
pětatřicet vteřin. Věřte, že vtěsnat do 
takového krátkého úseku pověst, není 
jednoduché.

Následoval přesun od Čertova kame-
ne na další lokalitu, do natáčení však 
zasáhlo letošní vrtošivé počasí, a ač 
byl právě první letní den, na vrcholku 

Melechova padaly kroupy! Naštěstí to 
netrvalo dlouho a mohlo se s kamerou 
opět do terénu. Z vrcholu 715 m nad 
mořem se celá ekipa přesunula k Mari-
anově studánce a poté k měřické věži, 
nesprávně nazývané rozhlednou. Tady 
dostal Jaroslav Vála opět mikrofon, kte-

rý si o pár stovek metrů dále, u pamět-
ní desky na místě seskoku sovětských 
parašutistů převzal Josef Böhm. Jemu 
patřila také poslední sekvence, která se 
natáčela u melechovské tvrze.

Z natočených 22 minut materiálu 
bude sestříhán tříapůlminutový pořad. 
Kdy se bude vysílat, není v tuto dobu 
ještě známo.

Text a foto: jiv

Josef Böhm u pamětní desky

že Trčkové, kteří měli světelský zámek 
více než 200 let, vlastnili ve své době 
přes polovinu Vysočiny.

Unikátů je v novém prohlídkovém 
okruhu opravdu hodně, jedním z nich 
jsou například 3,5 m vysoké terako-
tové vázy, které byly dříve umístěny 
v Trojském zámku v Praze. Vzhledem 
k jejich špatnému stavu tam byly nahra-
zeny replikami a originály putovaly do 
sbírek UPM Praha. Novým majitelům 
světelského zámku se podařilo dojednat 

výpůjčku těchto dvou váz s tím, že je 
nechají na vlastní náklady zrestaurovat, 
a nyní tyto dvě krasavice zdobí hlavní 
schodiště v reprezentativní části zámku. 
Nelze též opomenout původní dveře zá-
meckých místností vykládané vzácnými 
intarziemi. Na jedněch je například la-
tinsky psané trčkovské heslo „Není po-
koje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, 

3,5 m vysoká terakotová váza původem 
z Trojského zámku v Praze zdobí hlavní 

schodiště zámku

první komoří císařský, 1567,“ které je 
též vytesáno nad portálem vstupu do 
jižního křídla zámku. Svoji historickou 
i uměleckou hodnotu mají výstavní vit-
ríny, ve kterých jsou umístěny vzácné 
muzejní exponáty. Ty totiž navrhl a ne-
chal zhotovit ve vlastních ateliérech 
významný architekt a designér Josef 
Schulz pro NM Praha i pro UPM Praha.

Zámek Světlá nad Sázavou se dokona-
le připravil na letní turistickou sezonu, 
připravil další zajímavé kulturní projek-
ty. Tím nejbližším budou 11. a 12. čer-
vence Trčkovské slavnosti, jejichž sou-
částí bude mimo jiné dobový jarmark 
a také krojovaný průvod.

Text a foto: jiv

Adié trenéra Kafky

Poslední utkání právě skončeného 
krajského přeboru FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou – SK Huhtamaki Okříšky 
hráli světelští fotbalisté naposledy pod 

vedením trenéra Miloslava Kafky. Ten 
se rozhodl, že po skončení soutěže skon-
čí a aspoň na čas si od trénování odpo-
čine. Miloslav Kafka je se světelským 

fotbalem doslova svázán neviditelnou 
pupeční šňůrou.

„Když pominu roky, které jsem strávil 
ve Světlé jako aktivní hráč, a sečtu roky 
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▶ zde strávené v roli trenéra, vyjde mi čís-
lo 16. Od roku 1975, kdy jsem převzal 
mužstvo po nezapomenutelném trené-
rovi panu Ptáčníkovi, bylo mé působení 
u mužstva v pěti etapách a na každou 
z nich rád vzpomínám, každá mi dala 
něco jiného, něco nového. Ovšem největ-
ší radost z práce s mužstvem mi přinesla 
moje třetí trenérská mise ve Světlé od 
roku 1995 do roku 2000, kdy jsme postu-
povali s I. B třídy až do krajského pře-

boru. Poslední mé účinkování u týmu od 
roku 2012 trvalo tři roky, ač jsem tehdy 
slíbil, že to budu dělat pouze rok. Škoda, 
že jsem se neloučil vítězstvím, ale těší mě, 
že jsme udrželi krajský přebor i pro pří-
ští sezonu.“

Loučení s trenérem Kafkou proběh-
lo před výkopem posledního zápasu 
s Okříškami bez okázalostí a fanfár. 
Hlasatelka na stadionu Marie Bártová 
oznámila divákům, že trenér Miloslav 
Kafka končí, jménem celého fotbalové-
ho klubu mu poděkovala za odvedenou 
práci a popřála zdraví a pohodu v osob-
ním životě. Výbor Fotbalového klubu 
Bohemia Světlá nad Sázavou jmenoval 
do funkce trenéra A mužstva Františka 
Poláka, který se do Světlé vrací po třech 
letech strávených v Leštině a divizním 
Havlíčkově Brodě.

Text a foto: jiv

Fotbalisté udrželi krajský přebor

Když A družstvo fotbalistů FK Bohe-
mia Světlá n. S. postoupilo před dvěma 
roky po čtyřech sezonách strávených 
v I. A třídě do krajského přeboru, přáli 
si samotní hráči a příznivci světelského 
fotbalu, aby to bylo na delší čas. Jako 
nováčkovi krajského přeboru se muž-
stvu vedeném trenérem Kafkou sezona 

2013/2014 povedla nadmíru dobře. Bylo 
to 9. místo v šestnáctičlenné tabulce se 
ziskem 42 bodů. Mnohem složitější byla 
pro světelské fotbalisty druhá sezona 
v kraji, přesně podle rčení, že druhá se-
zona v soutěži bývá pro nováčka nejtěžší. 
Teprve v předposledním zápase soutěže 
si vítězstvím 4:1 ve Velké Bíteši pojisti-
li účast v krajském přeboru i pro příští 
sezonu. Fotbalisté FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou obsadili v konečné tabulce 
krajského přeboru Vysočiny 2014/2015 
11. místo se ziskem čtyřiatřiceti bodů 
se zápornou bilancí vyhraných a pro-
hraných utkání a brankového skóre. 10 
vyhraných utkání, 4 remízy a 16 prohra-
ných, k tomu skóre vstřelených a obdr-
žených branek 45:60. Vítězem krajského 
přeboru a postupujícím do divize je Tat-
ran Ždírec n. Doubravou a do nižší sou-
těže sestupují poslední dva týmy tabulky 
Slavoj Třešť a FC Čáslavice Sádek. Ne-
povedenou tečkou za právě skončenou 
soutěží bylo poslední utkání na domá-
cím hřišti s Okříškami, když hosté dali 
domácím lekci z produktivity a zaslou-
ženě vyhráli 2:0. Přitom domácí mohli 
hrát v klidu, vždyť měli krajský přebor 
jistý a hosté hráli o udržení v soutěži. 

Toto utkání bylo navíc posledním pro 
trenéra Miloslava Kafku, který se po 
třech sezonách loučil. A jak trenér Ka-
fka zhodnotil druhou sezonu v krajském 
přeboru? 

„Největším problémem byl velice úzký 
kádr mužstva a navíc nás pronásledova-
la dlouhodobá zranění Pohnětala a Dvo-

řáka, se zlomeninou ruky se potýkal Re-
zek, byla i vyloučení. Zejména Pohnětal 
měl být hráčem, kolem kterého se mělo 
mužstvo stavět. Trápily mě nevyrovnané 
výkony mužstva, v jednom utkání zahrá-
lo dobře, v dalším zklamalo, nedařilo se 
nám v ofenzivě. Jsem přesvědčen, že ze-
jména mladší hráči by mohli pro takovou 
soutěž, jakou krajský přebor je, udělat 
více. Ve Světlé máme „béčko“ a „céčko“ 
a nikdo z jejich hráčů není ochoten se po-
prat o dres A mužstva. Naopak mě těšil 
přístup těch nejstarších hráčů. Petr Ja-
nota, který je ikonou světelského fotbalu, 
Bohuslav Císař a můj syn Míla již chtěli 
končit, ale nakonec se nechali umluvit na 
další sezonu a mužstvu skutečně pomohli. 
Když bylo nejhůř, vypomohl též Micha-
el Petrus. Radost mi udělal čtyřicetiletý 
David Valenta, který přišel v zimní pře-
stávce jako posila pro „béčko“ a nako-
nec se prosadil do A týmu. Každé utkání 
obrazně řečeno odjezdil a těm mladším 
ukázal, jak se má na trávníku bojovat. 
Proto bude podle mého pro příští sezonu 
potřeba přivést do mužstva 3 až 4 hrá-
če, přitom v B týmu ani v dorostu zatím 
takové fotbalisty nevidím. Ale to již bude 
starostí mého nástupce Fandy Poláka.“ 
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Na závěr několik čísel ze zápisníku tre-
néra Kafky. Ve čtrnácti jarních zápasech 
se v dresu Světlé vystřídalo jedenadvacet 
hráčů včetně dvou brankářů. Ani v jed-
nom jarním zápase nechyběla čtveřice 
hráčů M. Křikava, L. Vodička, L. Rezek 
a D. Valenta. O dvaadvacet vstřelených 
branek se podělilo sedm hráčů, nejlepším 
střelcem jara byl opět M. Křikava s deseti 
góly. Na snímku je A tým FK Bohemia 

Světlá nad Sázavou 2014/2015. Stojící 
zleva: T. Bárta, J. Pohnětal, J. Štros, P. Ja-
nota, P. Čuřík, M. Petrus, M. Křikava, 
L. Vodička, M. Kafka ml., trenér M. Kaf-
ka, J. Adamec, M. Karel, J. Bláha. V po-
kleku zleva: vedoucí mužstva H. Štrosová, 
J. Novák, J. Vaňásek, P. Dvořák, B. Císař, 
L. Rezek, M. Muzikář, J. Valenta, J. Pet-
řík, D. Valenta. Na snímku chybí L. Bárta.

Text a foto: jiv

I starší žáci si zahrají krajský přebor

Spolu s A mužstvem dospělých si v příš-
tí sezoně 2015/2016 zahrají krajský přebor 
také starší žáci FK Bohemia Světlá n. S., 
kteří vyhráli A skupinu I. třídy starších 
žáků Kraje Vysočina. Družstvo vedené 
trenérem Vlastimilem Křivohlavým šlo 
za svým cílem postoupit do krajského pře-
boru hned od počátku soutěže, když se jim 
podařilo v prvním podzimním utkání zví-

tězit na hřišti favorizované Chotěboře 3:1. 
Jejich elán sice přibrzdily zářijové prohry 
2:3 v Pelhřimově, 3:5 v Žirovnici a listo-
padová doma s Rantířovem 1:3. Potom již 
svěřenci trenéra Křivohlavého prochá-
zeli soutěží bez zaváhání, šli od vítězství 
k vítězství a vytoužený postup si zajistili 
až v posledním utkání soutěže vítězstvím 
doma 5:3 nad družstvem žáků FC Chotě-
boř, se kterými až do tohoto zápasu bojo-
vali o první místo a postup do krajského 
přeboru. Vždyť před utkáním byl stav 

na čele tabulky 1. Světlá n. S. 30 bodů, 
2. Chotěboř 29 bodů. Žáci Světlé svého 
největšího soupeře porazili v obou sou-
těžních utkáních a zaslouženě se tak stali 
vítězi své skupiny I. třídy a postoupili do 
krajského přeboru, ve kterém doplní z na-
šeho okresu žáky SK Tatran Ždírec nad 
Doubravou. Trenér Křivohlavý úspěch 
svých svěřenců komentoval slovy: „Kluci 

poctivě trénovali třikrát v týdnu a výsle-
dek se dostavil. Jsem na ně pyšný, že to 
dokázali, vždyť postup byl naším cílem od 
počátku soutěže. Dík patří i rodičům kluků, 
kteří nám pomáhali.“ Pro úplnost ještě po-
řadí střelců družstva, byť neříká, kdo byl 
nejlepším hráčem, vždyť fotbal je kolek-
tivní hrou. 12 gólů Sladkovský, 8 Pavlovič, 
7 Malimánek, 6 Holoubek a Uhlíř, 3 Bílek, 
2 Fírek, Peca, Filippi, 1 Boleš s Němcem.

Text a foto: jiv

Na snímku je družstvo s medailemi za vítězství v soutěži. Stojící zleva: Lukáš Fírek, 
Daniel Bačkovský, Michal Sladkovský, Pavel Pavlovič, Ondřej Holoubek, Tomáš 

Kohout, Filip Uhlíř, Petr Čížek a trenér Vlastimil Křivohlavý. Dolní řada zleva: Vít 
Kápička, Vojtěch Křivohlavý, Václav Boleš, Jan Bílek, Petr Filippi a Martin Maleček.

Světelští atleti prokázali 
dobrou formu

Svěřenci světelského trenéra Jozefa 
Foťka, reprezentující náš přední atletic-
ký klub Hvězdu SKP Pardubice, potvr-
dili v prvním červnovém týdnu vzestup 
své sportovní formy. 

Hned osm jich obléklo modré par-
dubické dresy na Krajských přeborech 
jednotlivců staršího a mladšího žactva 

7. června ve Svitavách. Eliška Tylicho-
vá vyhrála kouli ml. žákyň s výkonem 
10,05 m. Vojtěch Kotěra ve stejné dis-
ciplíně ml. žáků byl druhý, když hodil 
9,40 m, a v hodu kriketovým míčkem 
skončil na 3. místě, jeho míček letěl do 
vzdálenosti 37,37 m. 

V kategorii starších žáků vybojo-
val hned dvě medaile Miloš Sedl-
majer. V oštěpu stříbrnou za výkon 
39,10 m a bronzovou v kouli, kterou 
hodil 12,41 m. Dvakrát bronzový byl 
ve starších žácích Vít Rynda. V běhu na 
150 m s časem 19,71 s a na dvojnásobné 
trati měl čas 40,80 s. Vedle medailistů 
ve Svitavách ještě startovali Lucie Klí-
mová v hodu kriketovým míčkem, An-
drea Holubová s Terezou Vackovou ve 
výšce a dálce a Ondřej Dvořák v běhu 
na 800 m. 

Z čeho měl trenér Foťko na počátku 
června největší radost, byl nárůst vý-
konnosti třiadvacetiletého Jakuba Vo-
plakala, který prokázal na krajských 
přeborech Pardubického kraje družstev 
juniorů 6. června v Pardubicích. V kou-
li si tam hodil osobní rekord 14,33 m, 
bylo to zlepšení o 40 cm během dvou 
týdnů. Ještě větší zlepšení přišlo u Ja-
kuba v hodu diskem. Vždyť 21. května 
byl jeho nejlepší výkon s dvoukilovým 
diskem 41,93 m a za šestnáct dnů se 
zlepšil na 43,32 m. Podle trenéra Foťka 
tak zúročil svůj poctivý přístup k tré-
ninku.

Text a foto: jiv

Jakub Voplakal
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postoupila do čtvrtfinále, od kterého se 
hrálo již vyřazovacím způsobem až do 
finále a vítězové si zajistili postup na mis-
trovství republiky. Družstvo babytenisu 
TK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou ve 
složení Ondřej Hála, Tomáš Smetánka, 
Bára Soukalová a Andrea Rezková hrálo 
skupinu E Pardubicko a vedlo si dobře. 
Ve skupině postupně porazili družstva 
B Jiskry Havlíčkův Brod, TK Holice, 
TC Chrudim, TK Pernštým Pardubice 
a před posledním kolem soutěže zbyla 
dvě dosud neporažená družstva skupiny. 
Vedle Světlé to bylo družstvo TO Tes-
la Pardubice a právě s tímto soupeřem 
hráli světelští 30. května doma na svých 
dvorcích o první místo ve skupině. Do-
mácím se utkání vůbec nepovedlo, hosté 
z Pardubic vyhráli všechny čtyři dvou-
hry a obě čtyřhry. I tak hrálo tenisové 
podhoubí Světlé jako druhý tým skupiny 
čtvrtfinále proti vítězi skupiny G, baby-
tenistům TK Hlinsko. Na jeho dvorcích 
Světlá prohrála 0:6 a tím skončila pro 
toto družstvo letošní soutěž

Text a foto: jiv

Soustředění přípravky HC Světlá nad Sázavou – 
Ředkovec 2015

V pátek dne 12. 6. bylo v areálu Řed-
kovec zahájeno soustředění nejmlad-
ších hokejistů HC Světlá nad Sázavou. 
Hned po příjezdu se všichni ubytovali 
a o hodinu později začali s prvním tré-
ninkem. Rozehřáli se svižným během 

po lesní cestě, následovala rozcvička 
a pak už samotný trénink. Hlavní trenér 
Jan Krajíček rozdělil malé hokejisty na 
4 skupinky a připravil s dalšími trené-
ry stejný počet stanovišť, kde se jednot-
livé týmy střídaly po dvaceti minutách. 

Světelské tenisové podhoubí

Memoriál Zdeňka Kocmana pro Hra-
decký a Pardubický kraj. V Pardubickém 
kraji se hrálo ve čtyřech skupinách s tím, 
že první dvě družstva z každé skupiny 

Miroslav Jirák ukončil 
motokrosovou kariéru

Zdravím všechny, 10. května jsem se 
zúčastnil motokrosových závodů v Led-
či n. S., jel jsem tam s tím, že to bude můj 
poslední závod dlouholeté motokrosové 
kariéry a chtěl jsem si ho co nejvíce užít. 
V kvalifikačním tréninku jsem s nej-
rychlejším kolem obsadil první místo, 
ale bohužel v závodech jsem měl špatné 
starty a celkově to bylo až čtvrté místo.

V dubnu tohoto roku jsem byl pár dní 
u Libora Podmola ve Freestyle moto-
krosovém parku, kde jsem skákal triky 
z rampy do molitanu a později i na hlí-
nu a poznal jsem, že je to přesně takový 
životní styl, který mě naplňuje a přede-
vším baví. Momentálně mám problémy 
s operovaným kotníkem, ale snad bude 
vše brzy v pořádku a budu se moci napl-
no věnovat skákání. Byl bych moc vděč-
ný každému, kdo by mi byl ochotný jak-
koliv v této cestě pomoci ať po finanční 
nebo jiné stránce.

Nakonec bych chtěl v první řadě hroz-
ně moc poděkovat celé mé rodině za to, 
co pro mě dělají! Dále také Tomášovi 
Kaňkovskému, který se mnou strávil 
spoustu času na tréninkách a vám všem, 
kteří mě podporují. Můžete mě sledovat 
na instagramu či facebooku – #jirakmi-
roslav. Mír a lásku.

Miroslav Jirák

Čtveřice světelských babytenistů: 
stojící zleva B. Soukalová, A. Rezková, 

v podřepu zleva T. Smetánka a O. Hála.

I ve Světlé nad Sázavou se hraje ba-
bytenis, který je určen začínajícím tenis-
tům ve věku 8 až 9 let. Hraje se s odleh-
čenými míči na jeden set a slouží k tomu, 
aby hráči získávali především základní 
tenisové dovednosti. Chlapci i dívky 
hrají soutěže společně.

Východočeský oblastní tenisový svaz 
organizoval pro začínající tenisty sou-
těž smíšených družstev babytenisu jako 
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Trénovaly se technické dovednosti po-
mocí různých překážek, kuželů a žebří-
ků, dále atletická abeceda nebo fartlek. 
Po náročném tréninku vždy všichni 
ocenili regeneraci v bazénu, který byl 
v areálu k dispozici. Stravování bylo za-
jištěno v areálu, kde na všechny čekaly 

výborné snídaně, obědy, svačiny a ve-
čeře. Mladí draci světelského hokeje se 
předháněli, kdo toho víc sní a bude se 
moci pochlubit trenérům s prázdným ta-
lířem. Mimo tréninky probíhaly i různé 
soutěže, které byly na konci soustředě-
ní vyhodnoceny. Soutěžilo se například 
o nejuklizenější pokoj či nejlepší na-
kreslený obrázek s hokejovou tématikou. 
Hlavní soutěž spočívala v orientačním 
běhu lesem, kde na čtyřech stanovištích 
odpovídali mladí hokejisti na různé vě-
domostní otázky. Soustředění nenaruši-
la ani sobotní odpolední bouřka, další 
trénink probíhal uvnitř rekreační budo-
vy. Soustředění bylo zakončeno v neděli 
14. 6. dopoledním tréninkem a násled-
ným obědem. Soustředění se zúčastni-
lo celkem 23 dětí, kterým připravovalo 
program 6 trenérů.

Letní příprava nejmladších světel-
ských hokejistů byla zahájena již od 
4. 5. pravidelnými tréninky dvakrát 
v týdnu a navíc každý pátek probíhá 
společný výjezd dětí i rodičů na kolech, 
který je vždy ukončený táborákem. Již 
druhým rokem je letní příprava oboha-
cena o třídenní soustředění, kterým pří-
prava nekončí a tréninky budou probíhat 
až do konce června. Poté budou mít ben-
jamínci měsíc a půl dlouhou prázdnino-
vou pauzu, než je opět v polovině srpna 
přivítá ledová plocha v Pěšinkách.

Kamila Štercová
Foto: Jan Roučka

Klub českých turistů Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou

pořádá
v sobotu 29. srpna 2015

34. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy  
zařazených do IVV  

CeSTaMI 
Jaroslava haška

Prezentace, start a cíl: 
•	 základní škola v Lánecké ulici 

Pěší trasy:
•	 start pro všechny pěší trasy v sobotu 29. srpna
•	 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 30. srpna (individuálně)

Cyklotrasy:
•	 start od 8.00 do 11.00 hod. v sobotu 29. srpna 

Odměna:
•	 diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr s emblémem pochodu 

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

na trasách

Ubytování:
•	 před pochodem i po pochodu ve vlastních spacích pytlích  

v místě startu 

Popis pěších tras:
•	 10 km – Světlá n. S. – Příseka – Pohleď – žel. zastávka Pohleď – Světlá n. S.
•	 20 km – Světlá n. S. – Příseka – Pohleď – Ředkovec – Lipnice – Světlá n. S.
•	 30 km – Světlá n. S. – Pohleď – Okrouhlice – Lipnice – M. Mlýnek – Světlá n. S.   
•	 50 km – Světlá n. S. – Pohleď – Okrouhlice – Lipnice – Melechov – Ledeč 

n. S. – Stvořidla – Světlá n. S. 

Popis doporučených cyklotras:
•	 25 km – Světlá n. S. – Lučice – Ves. Žďár – Okrouhlice – Světlá n. S.
•	 45 km – Světlá n. S. – Lučice – Havlíčkův Brod – Krásná Hora – Lipnice – 

Světlá n. S.
•	 65 km – Světlá n. S. – Lučice – Havlíčkův Brod – Krásná Hora – Lipnice – 

Dolní Město – Ledeč – Světlá n. S. 
•	 80 km – Světlá n. S. – Lučice – Havl. Brod – Lipnice – Bystrá – Proseč – 

Kaliště – Speřice – Bojiště – Ledeč n. S. – Světlá n. S.
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LéKařSKá pohoTovoST (LpS)
Provozní doba pohotovosti je stejná ve všech 
nemocnicích:

PraCOVNÍ DNY
Pro dospělé  Pro děti a dorost
17:00 – 20:00 hod. 17:00 – 20:00 hod.
tel. 569 472 360 tel. 569 472 189

VÍKeNDY a SVÁTKY
Pro dospělé  Pro děti a dorost
  9:00 – 20:00 hod. 8:00 – 20:00 hod.
tel. 569 472 360 tel. 569 472 189

praKTICKý LéKař – doSpěLí
MUDr. Brhelová Stanislava
Lánecká 970
tel.: 569 453 146
pondělí 6:45 – 11:30 14:00 – 18:00
Úterý 6:45 – 11:00
Středa 6:45 – 11:30
Čtvrtek 6:30 – 9:00 Dolní Město 13:00 – 15:30
Pátek 6:45 – 11:00

MUDr. Fírek Zdeněk
Lánecká 970
tel.: 569 453 144
pondělí 7:00 – 12:00
úterý 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00 domov důchodců
středa 7:00 – 11:00 14:00 – 18:00
čtvrtek 7:00 – 12:00
pátek 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00 domov důchodců

MUDr. Kulíková Eliška
Na Bradle 1113
tel.: 569 453 154
pondělí 7:30 – 13:00 (12:00 – 13:00 pro zvané)
úterý 7:00 – 12:00 13:00 – 18:00 
  (17:00 – 18:00 pro zvané)
středa 7:00 – 12:00
čtvrtek 7:00 – 12:00 (11:00 – 12:00 pro zvané)
pátek 7:00 – 12:00

MUDr. Rogozová Marcela
Sklo Bohemia, a. s.
Zámecká 730
tel.: 569 477 185
pondělí   9:00 – 14:00
úterý 13:00 – 18:00
středa   8:00 – 14:00
čtvrtek   7:30 – 13:30
pátek   7:30 – 13:00

MUDr. Kos Radovan  
– všeobecný praktický lékař, internista, geriatr
Zámecká 730
tel.: 569 477 187

pondělí 12:00 – 18:00
úterý   7:00 – 12:00
středa  12:00 – 18:00
čtvrtek   7:00 – 12:00
pátek   7:00 – 11:00
Na všechna ošetření prosíme předem objednat telefonicky.

orTopedIe
MUDr. Trtík Lubomír
MUDr. Kašpar Jakub
Lánecká 970
tel.: 569 453 720
úterý 13:30 – 19:00 19:00 – 20:00 pozvané kontroly
pátek 14:30 – 18:00 18:00 – 19:00 pozvané kontroly

InTerní aMbuLanCe
MUDr. Kurák Milan
Lánecká 970
tel.: 569 452 254
pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
středa 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Kožní LéKař
MUDr. Varjassyová Ivana
Lánecká 970
tel.: 722 093 575
čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pacienti budou ošetřeni dle předchozího objednání. 
Objednávejte se, prosím, osobně nebo telefonicky ve 
dnech po – čt od 8:00 do 14:00 hod.

GyneKoLoGIe
MUDr. Klatovský Bohumil
náměstí Trčků z Lípy 23
tel.: 569 432 204
pondělí   7:00 – 11:00
úterý 15:30 – 18:00
středa   9:00 – 11:00 pouze sestra
čtvrtek 11:00 – 13:00 13:30 – 16:00 
  poradna pro těhotné
pátek   7:30 – 11:00

oční LéKař
MUDr. Šťastná Sylvie
Na Bradle 1113
tel.: 734 866 933
pondělí 8:00 – 12:00 
 pro objednané na vyšetření perimetru
úterý 7:45 – 12:00
středa 8:00 – 12:00 
 pro objednané na vyšetření perimetru
čtvrtek 7:45 – 12:00
pátek 8:00 – 12:00 
 pro objednané na vyšetření perimetru

zdravoTnICTví

SeznaM zdravoTnICKýCh a fInančníCh SLužeb



ChIrurGICKá a TrauMaToLoGICKá aMbuLanCe
MUDr. Michek Lubomír
Na Bradle 1113
tel.: 569 453 055
pondělí 16:00 – 19:00 19:00 – 21:00 pro objednané
čtvrtek 16:00 – 19:00 19:00 – 21:00 pro objednané

ušní, noSní, Krční aMbuLanCe
MUDr. Matějů Josef
Lánecká 970
tel.: 569 453 720
pondělí 9:10 – 13:00

neuroLoGICKá aMbuLanCe
MUDr. Vacek Karel
Lánecká 970
tel.: 569 453 146
sudé úterý 16:00 – 18:00
čtvrtek   8:00 – 12:00

praKTICKý LéKař – děTI
MUDr. Šimková Alena
Lánecká 970
tel.: 569 453 148 nebo 723 277 527
pondělí 7:00 – 11:30 12:45 – 13:45 Dolní Město
úterý 7:00 – 11:30
středa 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 poradna
čtvrtek 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
pátek 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 poradna

MUDr. Trtíková Zora
Lánecká 970
tel.: 569 452 533 nebo 602 390 869
pondělí 7:30 – 11:00 Leština
úterý 7:30 – 10:00 Lipnice 13:00 – 15:00
středa 7:30 – 11:00  13:00 – 15:00 pro zvané
čtvrtek 7:30 – 13:30
pátek 7:30 – 10:00 Lipnice 13:00 – 15:00
Návštěvy po telefonické domluvě.
Provozní doba pondělí až pátek 7:00 – 15:00

zubní LéKař
MUDr. Bohanes Milan
Lánecká 970
tel.: 569 453 246

pondělí 7:30 – 15:00
úterý 7:30 – 14:30
středa 7:30 – 11:30
čtvrtek 7:30 – 15:30
pátek 7:30 – 14:00

MUDr. Jáchym Pavel
Lánecká 970
tel.: 569 452 569
pondělí 7:15 – 17:00
úterý 7:15 – 11:00
středa 7:15 – 15:00
čtvrtek 7:15 – 15:00
pátek 7:15 – 14:00

MUDr. Vosiková Veronika
Lánecká 970
tel.: 606 136 302
pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
středa 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00

LéKárny
Lékárna Viola
Lánecká 970
tel.: 569 452 362
pondělí 7:30 – 17:00
úterý 7:30 – 17:00
středa 7:30 – 17:00
čtvrtek 7:30 – 17:00
pátek 7:30 – 17:00
 
Lékárna Na Náměstí
náměstí Trčků z Lípy 162
tel.: 569 452 756
pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
středa 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
pátek 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
sobota 8:30 – 11:00

oSTaTní LéKařSKé SLužby

Léčebná rehabILITaCe
Formanová Marie
Lánecká 970
tel.: 607 733 281
pondělí 7:30 – 11:00 12:00 – 16:00
úterý 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 11:00 12:00 – 16:00
čtvrtek 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
pátek 7:30 – 12:00

rehabILITaCe – fyzIoTerapIe
Kubíčková Věra, registrovaný fyzioterapeut
Lánecká 970
tel.: 569 453 258 nebo 723 515 929
pondělí 7:00 – 16:00
úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 16:00
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 12:00



Léčebná rehabILITaCe a aKupunKTura
MUDr. Martin Vilím
Lánecká 970
tel.: 569 453 258
čtvrtek 14:00 – 17:00

renTGen
MUDr. Jarmila Atiová
Lánecká 970
tel.: 737 766 468
pondělí   8:00 – 11:30
úterý 14:00 – 17:30
středa   8:00 – 11:00
čtvrtek
pátek   8:00 – 10:00 14:00 – 16:30

uLTrazvuK
MUDr. Jarmila Atiová
Lánecká 970
tel.: 737 766 468
pondělí 12:00 – 13:30
úterý   8:00 – 13:00
středa 12:00 – 13:00
čtvrtek 12:00 – 13:30
pátek
Na ultrazvukové vyšetření se objednávejte pouze se 
žádankou od praktického lékaře (nebo specialisty jiné 
odbornosti). Objednáváme zde na rTG pracovišti nebo na 
tel.: 737 766 468 (pouze v prac. době rTG). uZ pracoviště 
je z druhé strany budovy – v přízemí vlevo.

CenTruM reGeneraCe
Bruknerová Marie
Lánecká 970
tel.: 569 432 238, 565 535 762 nebo 728 889 037
pondělí – pátek dle objednání

veTerInární aMbuLanCe
MVDr. Doktor Roman
Komenského ulice 1028
tel.: 569 452 052
Pohotovostní služba 24 hodin denně na tel.: 606 656 956.
pondělí 19:00 – 19:30
úterý 19:00 – 19:30
středa 19:00 – 19:30
čtvrtek 19:00 – 19:30
pátek 19:00 – 19:30

MVDr. Potocký Zdeněk
Nádražní 291
tel.: 731 533 348
Pohotovostní služba 24 hodin denně na tel.: 731 533 348.
pondělí dopoledne pouze objednaní 14:00 – 16:00
úterý 16:30 – 18:30
středa dopoledne pouze objednaní 14:00 – 16:00
čtvrtek 16:30 – 18:30
pátek dopoledne pouze objednaní 14:00 – 16:00

banKovní a fInanční SLužby

pošTa
nám. Trčků z Lípy 1045
tel.: 569 432 200
pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
středa 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
sobota 8:00 – 10:00

banKy
Českomoravská stavební spořitelna
Nádražní 161
tel.: 602 324 924 nebo 777 943
pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
středa 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Komerční banka, a. s.
nám. Trčků z Lípy 995
tel.: 955 585 430 nebo 955 585 431
pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

středa 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30
pátek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:30

Česká spořitelna, a. s.
Komenského 240
tel.: 956 742 390
pondělí 8:30 – 12:30 13:30 – 17:00
úterý 8:30 – 12:30 13:30 – 15:00
středa 8:30 – 12:30 13:30 – 17:00
čtvrtek 8:30 – 12:30
pátek 8:30 – 12:30 13:30 – 16:00

banKoMaTy
Komerční banka, a. s.
náměstí Trčků z Lípy 995

Česká spořitelna, a. s.
Komenského 240

GE Money Bank, a. s.
náměstí Trčků z Lípy 515

ČSOB, a. s.
nám. Trčků z Lípy 1196



poJIšťovny
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
Poštovní 313
tel.: 603 538 173
pondělí 8:00 – 18:00
úterý 8:00 – 18:00
středa 8:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00 Habry 
17:00 – 18:00
pátek 9:00 – 18:00
sobota 9:00 – 19:00
neděle 9:00 – 19:00

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
Poštovní 313
tel.: 603 538 173
pondělí 8:00 – 18:00
úterý 8:00 – 18:00
středa 8:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00 Habry 
  17:00 – 18:00
pátek 9:00 – 18:00
sobota 9:00 – 19:00
neděle 9:00 – 19:00
Je možné se dohodnout i na jiném termínu, nebo pojistku 
uzavřít u Vás doma.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Lánecká 970
tel.: 569 453 158
pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Nové Město 65
tel.: 952 235 520
středa   8:00 – 11:00 12:00 – 16:00

Česká pojišťovna
Horní 124
tel.: 602 271 966
pondělí   9:00 – 11:00 13:00 – 17:00
středa   9:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek 12:00 – 15:00

Česká pojišťovna
náměstí Trčků z Lípy 515
tel.: 604 932 537
pondělí   9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 16:00
středa   9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek   9:00 – 12:00

Kooperativa, pojišťovna, a. s., VIG
nám. Trčků z Lípy 1056
tel.: 569 432 212
pondělí   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
úterý   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
středa   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
čtvrtek   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00
pátek   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00

Úřady

MěSTSKý Úřad SvěTLá nad Sázavou
nám. Trčků z Lípy 18
tel.: 569 496 611
pondělí 8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
úterý není úřední den
středa 8:00 – 11:30 12:15 – 17:00
čtvrtek není úřední den
pátek 8:00 – 11:30 12:15 – 15:00

Úřad práCe čr – KraJSKá pobočKa v JIhLavě
kontaktní pracoviště Světlá n. S.
nám. Trčků z Lípy 18
tel.: 950 114 211 nebo 950 114 212

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00
pátek 8:00 – 11:00 
 (otevřeno pouze pro podání nových žádostí)

fInanční Úřad 
Finanční úřad Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 261
580 02 Havlíčkův Brod
tel.: 569 474 111
pondělí 8:00 – 17:00
úterý 8:00 – 15:00
středa 8:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 14:00

Finanční úřad Ledeč n. S.
Poštovní 520
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 712 311
pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00


