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Schůze rady 16. června

Rada města:
1. Schválila účetní závěrky škol-

ských příspěvkových organizací 
(DDM, ZUŠ, ZŠ Lánecká, ZŠ Ko-
menského, MŠ Lánecká) sestave-
né k 31. 12. 2013 za účetní období 
roku 2013.

2. Schválila Ceník za likvidaci nově 
přijímaných odpadů na sběrný 
dvůr Rozinov.

3. Souhlasila s umístěním tabulek 
u Bohušického rybníku s textem 
ZÁKAZ KOUPÁNÍ PSŮ v období 
od 15. 6. do 31. 8.

Vážení čtenáři,
když byla v roce 2012 biografie 

regionálního spisovatele Miloše Do-
ležala Jako bychom dnes umřít měli 
vyhodnocena jako Kniha roku, opět 
se vzedmul zájem o osobnost číhošť-
ského kněze Josefa Toufara. Jen pro 
připomenutí – za půl roku (25. února) 
uplyne přesně 65 let od chvíle, kdy 
byl tento statečný venkovský farář 
umučen v rámci počínajícího tažení 
tehdejší komunistické moci proti ka-
tolické církvi. Okolnosti tzv. číhošť-
ského zázraku a následné smrti Josefa 
Toufara jsou všeobecně známé, jimi 
nebudu zaplňovat úvodník. Zmínit 
bych se chtěl spíše o posmrtné cestě 
Josefa Toufara za blahořečením, tako-
vé pocty se totiž zatím žádnému člově-
ku z našeho regionu nedostalo.

Již loni dal královéhradecký biskup 
Jan Vokál podnět k započetí procesu 
blahořečení Josefa Toufara. V jeho 

rámci bude například podrobně zkou-
mána ryzost života Toufara či hrdin-
ské odolávání mučení od příslušníků 
StB. Podstatnou roli ovšem v procesu 
blahořečení hraje také existence tě-
lesných pozůstatků zkoumané osoby. 
A zde došlo v případě Josefa Toufara 
k zásadnímu problému. StB totiž Tou-
farovi nedala pokoj ani po smrti a sna-
žila se zamést za sebou stopy. Dva její 
příslušníci bedlivě dohlíželi, aby ne-
oblečená mrtvola faráře co nejrychleji 
zmizela v masovém hrobě na ďáblic-
kém hřbitově (zde mělo ztýrané tělo 
dělat společnost dalším odpůrcům 
režimu, ale také lidem, kteří zemřeli 
v nemocnicích a k nimž se nikdo ne-
hlásil, předčasně narozeným a zemře-
lým dětem, lidským plodům…). Jeden 
z estébáků si o uložení mrtvého těla 
udělal přesný náčrtek. V roce 1968, 
kdy se zvěrstva z padesátých let zača-
la přezkoumávat, ovšem tato polohová 

kniha za záhadných okolností shořela 
v domku přímo na hřbitově. Naštěs-
tí byla těsně předtím ofocena jiným 
příslušníkem StB a tuto fotokopii do-
hledal v odtajněných archivech právě 
spisovatel Miloš Doležal. Na přesnější 
určení možné polohy Toufarova těla 
pak v minulých dnech zareagovali 
pražští radní a rozhodli, že hromadný 
hrob bude znovu otevřen a v šachtě 
č. XVI dojde k pokusu identifikovat 
farářovo tělo – DNA kosterních po-
zůstatků bude porovnávána s žijící 
praneteří Josefa Toufara.

Výsledky exhumace budou jistě pro-
vázeny zaslouženým zájmem médií 
a snad konečně přispějí k úplnému do-
cenění oběti Josefa Toufara a většímu 
zájmu o temná padesátá léta ze strany 
dnešní české společnosti, která možná 
až příliš ráda žije pouze současností.

 J. P.

Slovo úvodem

K fotografii na titulní 
straně

Vzpomínáte rádi na slunečné dny letoš-
ního horkého léta? Takto si užívaly koupá-
ní v řece Sázavě v Pěšinkách před více než 
85 lety děti. Neznámo kdy vydaná dopisni-
ce s fotografií poslaná ze Světlé nad Sáza-
vou do Úpice je z rodinného archivu pana 
Jiřího Pacáka. Vydalo ji Nakl. J. Knoblo-
cha, obchod papírem Světlá nad Sázavou. 
Napsána a opatřena padesátihaléřovou 
známkou s prezidentem T. G. Masarykem 
byla ve Světlé dne 20. 4. 1930, razítko 
místní pošty dostala o den později.

Kdopak asi jsou oni bezstarostní kluci 
a jaké byly jejich osudy? Nepoznáváte ná-
hodou některého z nich?

Mgr. Alena Křivská

Schůze rady 9. června

Rada města:
1. Rozhodla o výběru nejvhodněj-

ší nabídky a pořadí nabídek poda-
ných v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce Snížení energetické ná-
ročnosti budov MŠ Lánecká – na 
prvním místě se umístil dodavatel 
Vanderlaan, s. r. o., Praha 10, na 
druhém místě se umístil dodavatel 
Qatrosystem, spol. s r. o., Havlíč-
kův Brod.

2. Schválila zadávací dokumentaci 
stavby ZŠ Lánecká – Řešení LAN 
rozvodů datové sítě v předloženém 
znění.

Jan Tourek, starosta města

4. Rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky a pořadí nabídek poda-
ných v zadávacím řízení k veřej-
né zakázce Snížení energetické 
náročnosti budov MŠ Na Sídli-
šti č. p. 595, Světlá n. S. II. – na 
prvním místě se umístil dodava-
tel Tost.cz, s. r. o., Ledeč n. S., na 
druhém místě se umístil dodavatel 
Vanderlaan, s. r. o., Praha 10.

5. Schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi J. V., Vsetín (půjči-
telem) a městem Světlá n. S. (vy-
půjčitelem) za účelem výpůjčky 
exponátu.

6. Schválila záměr pronájmu prostor 
bufetu o celkové výměře 105,78 m2 
v objektu občanské vybavenosti 
č. p. 971 (Sportovní centrum Pě-
šinky).

7. 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 Mo-
dernizace vybavení kuchyně MŠ 
Na Sídlišti.

8. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vy-
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sočina jako poskytovatelem dotace 
a městem Světlá n. S. jako příjem-
cem dotace na realizaci akce Revi-
talizace sportovišť ve Světlé n. S.

9. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vy-
sočina jako poskytovatelem dotace 
a městem Světlá n. S. jako příjem-
cem dotace na vypracování pro-
jektové dokumentace k akci Pro-
tipovodňová opatření v lokalitě 
koupaliště – požární nádrže Jose-
fodol, Světlá n. S.

10. Rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky a pořadí nabídek poda-

ných v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce Snížení energetické ná-
ročnosti budov ZŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – na prvním místě se umís-
til dodavatel Stavointerier, s. r. o., 
Havlíčkův Brod, na druhém mís-
tě se umístil dodavatel Vander-
laan, s. r. o., Praha 10, na třetím 
místě se umístil dodavatel MAR-
HOLD, a. s., Pardubice.

11. Neschválila provozování předza-
hrádky u Klubu Pohoda v ulici Sá-
zavská 598, Světlá n. S.

12. Schválila poskytnutí prostor pro 
konání akce Rallye Světlá v termí-
nu 12. – 13. 9. 2014.

13. Schválila Veřejnoprávní smlou-
vu o rozšíření územní působnosti 
Městské policie Světlá n. S. v obci 
Nová Ves u Světlé.

14. Schválila poskytnutí finančního 
daru p. J. Š. ve výši 5 000 Kč za 
propagaci města Světlá n. S.

15. Schválila poskytnutí finančního 
daru osadnímu výboru v Mrzkovi-
cích ve výši 2 000 Kč na pořádání 
Dětského dne v Mrzkovicích.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 25. června

obnovu střechy (střešní krytina 
i střešní konstrukce) starší 15 let – 
kód 01.

9. Schválilo přijetí daru – pozem-
ků v k. ú. Světlá n. S. z vlastnictví 
Kraje Vysočina do vlastnictví měs-
ta Světlá n. S. za účelem majetko-
právního vypořádání akce Úprava 
křižovatky II/347 x III/34711.

10. Souhlasilo se zařazením investič-
ních nákladů ve výši 7 996 418,68 Kč 
do evidence majetku města na účet 
021 – budovy, stavby, dále se zařa-
zením investičních nákladů ve výši 
7 154 318,33 Kč na účet 022 050 – 
stroje, přístroje, zařízení a nákladů 
ve výši 640 786 Kč na účet 022 070 

– inventář.
11. Schválilo prodej pozem-

ku parc. č. 370/34 (1 619 m2) 
v k. ú. Světlá n. S. včetně všech 
součástí a příslušenství společnos-
ti, MPA servis, s. r. o., Světlá n. S., 
za kupní cenu ve výši 160 Kč/m2 
plus DPH.

12. Schválilo prodej hrobového za-
řízení opuštěného hrobu č. 294 
p. P. H. za cenu ve výši 200 Kč.

13. Schválilo prodej hrobového za-
řízení opuštěného hrobu č. 826 
p. L. P. za cenu ve výši 200 Kč. 
Schválilo prodej hrobového zaří-
zení opuštěného hrobu č. 1490 paní 
J. M. za cenu ve výši 500 Kč.

14. Vzalo na vědomí podané informace 
o hrobovém zařízení hrobu č. 1728 
na hřbitově ve Světlé n. S.

15. Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 107/4 v k. ú. Mrzkovice (335 m2) 
do vlastnictví města Světlá n. S. za 
dohodnutou cenu 20 Kč/m2.

16. Schválilo vyřazení dlouhodobého 
majetku (vedení rozhlasu z roku 
1960 ve výši 51 562 Kč, rozšíření 
vedení městského rozhlasu z roku 
1995 ve výši 28 364 Kč, vedení 
rozhlasu – Sázavská ulice z roku 
1973 ve výši 12 970 Kč, vedení roz-
hlasu – Dolní ulice z roku 1973 ve 
výši 6 654 Kč, bezdrátový rozhlas 
z roku 2005 ve výši 1 239 176,11 Kč, 
bezdrátový rozhlas – Komenského 
z roku 2005 ve výši 120 380,40 Kč) 
z evidence majetku města Světlá 
n. S.

17. Souhlasilo s podáním žádosti o pří-
spěvek na výstavbu cyklostezky ul. 
Sázavská – ul. Jelenova, úsek 0,326 

– 0,501 km, u SFDI v programu Vý-
stavba a údržba cyklistických ste-
zek pro rok 2014 a 2015.

18. Souhlasilo s financováním vlast-
ních nákladů na realizaci akce Cyk-
lostezka ul. Sázavská – ul. Jelenova, 
Světlá n. S., úsek 0,326 – 0,501 km 
a na úpravu příjezdové komunika-
ce k tenisovým kurtům z vlastních 
zdrojů v případě získání příspěvku 
od Státního fondu dopravní infra-
struktury.

19. Schválilo zapůjčení finančních pro-
středků ve výši 6 mil. Kč z prode-
je zámku na pokrytí uznatelných 
nákladů akcí Snížení energetické 
náročnosti MŠ Lánecká, Sníže-
ní energetické náročnosti MŠ Na 
Sídlišti, Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Lánecká do doby inkasa 
podpory z Operačního programu 
Životní prostředí a z prostředků 
Státního fondu životního prostředí 
ČR.

Zastupitelstvo města:
1. Schválilo celoroční hospodaření 

města a závěrečný účet města za 
rok 2013 včetně výsledku inventa-
rizace s výrokem – bez výhrad.

2. Schválilo účetní závěrku města 
Světlá n. S. za rok 2013.

3. Schválilo provedení přezkoumání 
hospodaření města Světlá n. S. za 
rok 2014 soukromou auditorskou 
firmou EKMA HB, s. r. o., Havlíč-
kův Brod.

4. Schválilo ZALOŽENÍ CUSTODY 
ÚČTU a Smlouvu o obstarávání 
vypořádání transakcí s cennými 
papíry.

5. Schválilo prodej vyřazeného dlou-
hodobého hmotného majetku měs-
ta – zametacího vozu BUCHER 
CITY CAT firmě Akrop, s. r. o., 
Tuchoměřice, za cenu 200 tis. Kč 
bez DPH.

6. Souhlasilo s poskytnutím zápůjčky 
z městského fondu rozvoje bydlení 
pro rok 2014 – první kolo výběro-
vého řízení paní E. M., Světlá n. S., 
v požadované výši 80 000 Kč na re-
konstrukci bytového jádra – kód 56.

7. Souhlasilo s poskytnutím zápůjčky 
z městského fondu rozvoje bydlení 
pro rok 2014 – první kolo výběro-
vého řízení paní I. V., Světlá n. S., 
v požadované výši 25 450 Kč na 
modernizaci a opravy balkónů a lo-
džií – kód 13.

8. Souhlasilo s poskytnutím zápůjčky 
z městského fondu rozvoje bydlení 
pro rok 2014 – první kolo výběro-
vého řízení paní J. M., Světlá n. S., 
v požadované výši 120 000 Kč na 
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▶ 20. Souhlasilo se zahájením staveb-
ních prací na akcích Snížení ener-
getické náročnosti MŠ Lánecká, 
Snížení energetické náročnosti MŠ 
Na Sídlišti, Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Lánecká neprodle-
ně po uzavření smluv o dílo, před 
uzavřením Smluv o poskytnutí 
podpory z Operačního programu 
Životní prostředí a z prostředků 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR, z důvodu využití provozní 
přestávky školských zařízení pro 
provádění stavebních prací v době 
letních prázdnin.

21. Schválilo poskytnutí dotace z roz-
počtu města sportovním oddílům 
ve výši 400 tis. Kč (viz tabulku) 
oproti rozpočtové rezervě.

22. Rozhodlo trvat na realizaci zámě-
ru Revitalizace sídliště – dětské 
hřiště v ul. Sázavská v rozsahu dle 
zpracované projektové dokumenta-

ce a vydaného stavebního povolení 
z roku 2012.

23. Schválilo uzavření Smlouvy o pře-
vodu speciálního požárního auto-
mobilu Tatra T 815 CAS 32 v cel-
kové hodnotě 2 875 280 Kč do 
evidence majetku města Světlá 
n. S. mezi ČR – HZS Kraje Vysoči-
na Jihlava jako předávajícím a měs-
tem Světlá n. S. jako přejímajícím.

Organizace Účel Výše dotace

1 TJ Sklo Bohemia ASPV gumy na skákání, karimatky, podsedáky, ceny 516 Kč

2 cyklisti cestovné na závody 1 727 Kč

3 stolní tenis
sportovní vybavení – míčky, lepidla, potahy na pálky, 
provozní náklady za hernu, cestoné, startovné

7 771 Kč

4 oddíl volejbalu
doprava, rozhodčí, materiální vybavení, vklady do 
soutěží

8 635 Kč

5 Florbal TJ Sklo Bohemia
nájemné, sportovní vybavení, startovné, rozhodčí, 
cestovné, hráčská licence

18 997 Kč

6 TJ Sokol provozní náklady – plyn, el. energie 13 816 Kč

7 tenisový klub

antuka, náklady na energie – voda, elektřina, mate-
riál – míče, nářadí na úpravu kurtů, lajny, nájem  
 – šatny, klubovna, kurty, náklady na sport. činnost 
soutěžních družstev

18 997 Kč

8 šachový klub
náklady na soustředění mládeže, šachový materiál, 
náklady na metodické materiály pro mládež

8 299 Kč

9 KČT
nákup map, kancelářské potřeby, poštovné, před-
platné časopisů, nákup celostátních kalendářů akcí 
KČT, doprava na schůze oblastního výboru KČT

1 036 Kč

12 S.U.D.
startovné, cestovné, pronájem sportovních ploch, 
materiál – dresy, míče

11 571 Kč

13 Lyžařský klub Kadlečák energie – voda, elektřina 8 635 Kč

10 fotbalový klub

doprava a startovné mládeže na zápasy a přípravné 
turnaje, pronájem a provoz hřiště, nákup sportov-
ních potřeb, pronájem sportovních ploch využíva-
ných při zimní přípravě, školení

150 000 Kč

11 hokejový klub
doprava mládeže na mistrovská utkání a tréninky, 
rozhodčí, pronájem ledových ploch, nákup sportov-
ního materiálu

150 000 Kč

celkem 400 000 Kč

Dotace z rozpočtu města sportovním oddílům 
- červen 2014

n. S. na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním dálkového pochodu 
Cestami Jaroslava Haška.

2. Schválila poskytnutí dotace ve 
výši 10 tis. Kč z rozpočtu města, 
oblasti 10, na jednorázové akce vy-
plácené podle Pravidel pro posky-
tování dotací městem Tenisovému 
klubu Sklo Bohemia Světlá n. S. na 
úhradu nákladů spojených s pořá-
dáním turnajů mládeže.

3. Konstatovala, že i v roce 2015 po-
čítá s pokračováním činnosti jed-
notky SDH – kategorie JPO II/1.

4. Schválila výpůjčku exponátu (1 ks 
Podobizna J. Panušky, autor Jelí-
nek František Antonín, olej, plátno 
110 x 88 cm) od Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě městu Světlá 
n. S.

5. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Oprava 
místních komunikací ul. Pěšinky 
a Poštovní, Světlá n. S. mezi měs-
tem Světlá n. S. a firmou STRA-
BAG, a. s., OZ Brno.

6. Souhlasila s oslovením čtyř archi-
tektonických kanceláří na vypra-
cování studie novostavby domu na 
náměstí Trčků z Lípy v rámci pro-
jektu revitalizace náměstí Trčků 
z Lípy ve Světlé n. S.

7. Schválila poskytnutí finanční-
ho daru Občanskému sdružení 
SVĚTAKUS, Světlá n. S. ve výši 
10 tis. Kč na zajištění dopravy dětí 
na dětský tábor v jižních Čechách.

8. Schválila poskytnutí finančního 
daru SDH Dolní Březinka ve výši 
2 tis. Kč za účelem konání tradič-
ního sousedského posezení v Dol-
ní Březince při příležitosti 90 let 
založení zdejšího hasičského sbo-
ru.

Jan Tourek, starosta města

24. Schválilo odkup pozemku parc. 
č. 1781 (způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 161 m2) 
v k. ú. Světlá n. S. z vlastnictví Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Praha 2 – Nové Město 
do vlastnictví města Světlá n. S.

25. Schválilo Rozpočtové opatření 
č. 2/2014.

Jan Tourek, starosta města

Rada města:
1. Schválila poskytnutí dotace ve 

výši 6 tis. Kč z rozpočtu města, 
oblasti 10, na jednorázové akce vy-
plácené podle Pravidel pro posky-
tování dotací městem Klubu čes-
kých turistů Sklo Bohemia Světlá 

Schůze rady 30. června
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▶

Schůze rady 4. srpna

Rada města:
1. Schválila s účinností od 1. 9. 2014 

nové Zásady pro poskytování byd-
lení v nájemních bytech v majetku 
města Světlá n. S.

2. Schválila s účinností od 1. 9. 2014 
novou Žádost o přidělení bytu.

3. Schválila s účinností od 1. 9. 2014 
obecné znění nájemní smlouvy na 
přidělení bytu včetně dodatku.

4. Schválila na základě žádosti ředi-
telky Mateřské školy Světlá n. S., 
Lánecká 698, příspěvkové organi-
zace, a v souladu s ustanovením 
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání, ve znění pozděj-
ších předpisů výjimku z nejvyššího 
počtu dětí stanoveného provádě-
cím právním předpisem vyhláš-
kou MŠMT č. 14/2005 Sb. do počtu 
čtyř dětí.

5. 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 Úpra-
vy dětského dopravního hřiště u ZŠ 
Lánecká Světlá n. S.

6. Souhlasila s použitím městského 
znaku na informační tabuli s ozna-
čením Zámek, zámecký park – ta-
bule bude umístěna na náměstí Trč-
ků z Lípy.

7. Souhlasila s uzavřením Kupní 
smlouvy na akci Domácí kompo-
stéry Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. jako kupujícím a fir-
mou Agro Trnava, s. r. o., Třebíč, 
jako prodávajícím.

8. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce mezi městem Světlá 

n. S. jako půjčitelem a zaregistro-
vaným zájemcem o kompostér jako 
vypůjčitelem.

9. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci akce Vodní ná-
drž Benetice – odbahnění městem 
Světlá n. S. a firmou EVOS – HYD-
RO, s. r. o., Ledeč n. S.

10. Schválila zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro akci Cyklostezka ul. Sá-
zavská – ul. Jelenova, Světlá n. S.

11. Schválila provedení opravy laviček 
a stolu v odpočinkové zóně u byto-
vého domu č. p. 600 – Kolovratova 
ul. a uhrazení materiálu z kapito-
ly Veřejná zeleň ve výši 2 420 Kč 
včetně DPH.

12. Souhlasila s uzavřením Dodat-
ku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 
Snížení energetické náročnosti bu-
dov MŠ Na Sídlišti č. p. 595, Světlá 
n. S., s firmou Tost.cz, s. r. o., Le-
deč n. S., za účelem provedení re-
konstrukce havarijního stavu jed-
notné kanalizace v areálu mateřské 
školy.

13. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Veřej-
né osvětlení Světlá n. S., Dolní Bře-
zinka městem Světlá n. S. a firmou 
Elektroslužby, spol. s r. o., Havlíč-
kův Brod.

14. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební zakázku Pro-
dloužení vodovodu v Lipničce 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
STAVAK, spol. s r. o., Havlíčkův 
Brod.

15. Schválila poskytnutí finančního 
daru ve výši 5 tis. Kč spol. Zámek 
Světlá, s. r. o., na konání akce Svět 
hraček 2014.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 9. července

Rada města:
1. Rozhodla o výběru nejvhodněj-

ší nabídky a pořadí nabídek poda-
ných v zadávacím řízení k veřej-
né zakázce ZŠ Lánecká – Řešení 
LAN rozvodů datové sítě – na prv-
ním místě se umístil dodavatel Fi-

berTech, s. r. o., Pardubice, na dru-
hém místě se umístil dodavatel 
Tlapnet, s. r. o., Praha 9, na třetím 
místě se umístil dodavatel SPACE 
COM, spol. s r. o., Humpolec.

2. Schválila uzavření kupní smlou-
vy na nákup myčky a konvekto-
matu do kuchyně MŠ Na Sídliš-

ti mezi TeS, spol. s r. o., Chotěboř, 
jako prodávajícím a městem Světlá 
n. S. jako kupujícím.

3. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vy-
sočina jako poskytovatelem dotace 
a městem Světlá n. S. jako příjem-
cem dotace na Dohlížecí kamerový 
systém, Světlá n. S.

4. Souhlasila s uzavřením Smlouvy 
zakládající právo provést stav-
bu Zpevněná plocha na pozemku 
parc. č. 18/1, 14/11 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. v souladu s projekto-
vou dokumentací mezi městem 
Světlá n. S. a spol. Aurum – Crys-
tal, s. r. o., Jihlava.

5. Souhlasila z důvodu havarijního 
stavu se zahájením realizace rekon-
strukce jednotné kanalizace v areá-
lu mateřské školy Na Sídlišti, Světlá 
n. S. firmou Tost.cz, s. r. o., Ledeč 
n. S.

Jan Tourek, starosta města

Slovo starosty

Vážené dámy, vážení pánové, milí Svě-
teláci,

čtyřleté období stávajícího zastupitel-
stva uteklo jako voda a čas se již chýlí 
k novým volbám.

Jsem přesvědčený, že to byla doba, kdy 
se opravdu mnohé podařilo, například 
rekonstrukce viaduktu, nové fotbalové 
kabiny, vybudování cyklostezky, rozší-
ření domova pro seniory, zlepšení čisto-
ty města, konání festivalu v zámeckém 
parku. Jsou ale i akce, které se doposud 
zrealizovat nepodařilo, jako například 
získání investora do průmyslové zóny, 
přemostění Sázavy mezi sklárnami a ná-
dražím, rekonstrukce náměstí, vybudo-
vání sportovní haly.

Chtěl bych tímto článkem zcela upřím-
ně poděkovat všem občanům, kterým 
není lhostejný osud našeho města a jeho 
místních částí, dále bych chtěl poděko-
vat všem zastupitelům za jejich aktivitu 
a spolupráci, popřát jim hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Obzvlášť bych chtěl 
na tomto místě poděkovat paní místosta-
rostce Lence Arnotové za opravdu dob-
rou a úspěšnou spolupráci.

Zastupitelům, kteří budou v říjnu opět 
kandidovat do zastupitelstva našeho 
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▶ města, přeji hodně volebních úspě-
chů.

Jsem přesvědčený, že náš region je sku-
tečně mimořádným místem k žití a čeká 
na své velké znovuobjevení, ke kterému 
může přispět například propojení našeho 
města s nedalekou Ledčí cyklostezkou 
Jaroslava Foglara podél řeky Sázavy. Již 
nyní stojí za to projít částí této stezky 
pěšky či projet na kole, bruslích nebo ko-
loběžce a vychutnat si tak nádherný kout 
přírody. Z tohoto a mnoha dalších důvo-
dů si zaslouží náš region citlivou péči.

Závěrem bych chtěl poděkovat za vše 
dobré, co jsem za tyto čtyři roky zažil. 
Vážím si toho, že jsem mohl na pozici 
starosty být, poznat tak spoustu nových 
lidí, zúčastnit se zajímavých událostí 
a doufám, také trochu přispět ke zkvalit-
nění života v našem městě. Nově zvole-
nému zastupitelstvu přeji opravdu hod-
ně úspěšných a pro region prospěšných  
(k)roků.

Již při volbách v roce 2010 vzešel po-
žadavek na zveřejnění docházky zastu-
pitelů, proto přikládám přehled účasti 
zastupitelů na jednáních ZM. Ve voleb-
ním období 2010–2014 se uskutečnilo 36 
zasedání, naplánováno je ještě zasedání 
dne 17. září.

Účast jednotlivých zastupitelů  
(do 15. 8. 2014):

účast / neúčast
1 Myslivcová Jana 36 0
2 Tourek Jan 36 0
3 Arnotová Lenka 35 1
4 Aubrecht František 35 1
5 Kolář Jan 35 1
6 Bezouška Martin 34 2
7 Kasal Vladimír 34 2
8 Prášek Jan 34 2
9 Špatenka Vlastimil 34 2
10 Beránek Jaroslav 33 3
11 Hlaváček Jiří 33 3
12 Rejnková Jana 33 3
13 Adam Josef 32 4
14 Böhm Josef 32 4
15 Kalenský Lukáš 31 5
16 Prokopová Tyčová Věra 31 5
17 Zmek Jaroslav 31 5
18 Slabý Lubomír 30 6
19 Kořínková Eva 25 11
20 Libosvárová Marie 23 13
21 Havel Josef 23 1

(zastupitelem od 14. 3. 2012)
- Vraný Zdeněk 7 5

(rezignoval dne 22. 2. 2012)

Jan Tourek, starosta města

Z finančního odboru

Nové zásady pro poskytování bydlení 
v nájemních bytech v majetku města 
Světlá n. S.
Oznamujeme, že rada města na 

svém jednání dne 4. 8. 2014 usnesením 
č. 349/2014 schválila nové znění Zásad 
pro poskytování bydlení v nájemních by-
tech v majetku města Světlá nad Sázavou. 
V souvislosti s tím došlo i ke změně stáva-
jící Žádosti o přidělení bytu. Nové zásady 
vstoupí v účinnost od 1. 9. 2014.

Všem, kteří mají žádost o byt vedenou 
na Městském úřadě ve Světlé n. S. a jejich 
zájem o městský byt trvá, připomínáme, 
že je třeba si novou žádost o přidělení 

bytu vyplnit. Staré žádosti již nebudou 
platné.

Bližší informace budou poskytnuty 
v pokladně městského úřadu, kde obdrží-
te novou žádost, případně můžeme novou 
žádost a zásady zaslat na Váš e-mail (kon-
takt viz níže). Oba materiály jsou také vy-
věšeny na webu města – úvodní stránka 
městského úřadu, www.svetlans.cz.

Pro informaci uvádíme nové znění Zá-
sad pro poskytování bydlení i novou žá-
dost o přidělení bytu.

Bc. Helena Štrosová
strosova@svetlans.cz

za bytovou agendu MěÚ Světlá n. S.
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▶

Zásady pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku města Světlá n. S.

Tyto zásady upravují podmínky, za 
kterých lze uzavírat nájemní smlouvy na 
byty v majetku města Světlá nad Sázavou.

Zásady spolu se žádostí o přidělení 
bytu jsou k dispozici v kanceláři finanč-
ního odboru MěÚ Světlá nad Sázavou 
(dále jen MěÚ), v kanceláři bytového 
hospodářství TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., a dále na webových stránkách měs-
ta Světlá nad Sázavou (www.svetlans.cz) 
a TBS Světlá nad Sázavou, p. o. (www.
tbs-svetla.cz).

I. Úvodní ustanovení
1) Bytová komise (dále jen BK) 

jmenovaná Radou města Světlá nad 
Sázavou navrhuje na základě těchto 
zásad radě města (dále jen RM) 
ke schválení uzavření smlouvy na 
nájemní byt v majetku města.

2) Nájemní smlouvy uzavírá v zastou-
pení města Světlá nad Sázavou sta-
tutární zástupce příspěvkové or-
ganizace TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o. (dále jen správce bytů).

3) Nájemními byty jsou byty v do-
mech v majetku města Světlá nad 
Sázavou. Nájemní vztahy k těmto 
bytům se řídí příslušnými ustano-
veními Občanského zákoníku a tě-
mito zásadami.

4) Žádostí o přidělení bytu (dále jen 
žádost) se rozumí žádost o nájemní 
byt. Pro účely těchto zásad se bytem 
rozumí místnost nebo soubor míst-
ností, které jsou částí domu, tvoří 
obytný prostor a jsou určeny a uží-
vány k účelu bydlení. Ujednají-li si 
pronajímatel s nájemcem, že k obý-
vání bude pronajat jiný než obytný 
prostor, jsou strany zavázány stejně, 
jako by byl pronajat obytný prostor 
dle § 2236 Občanského zákoníku.

5) Pro účely těchto zásad se za volný 
byt určený k přenechání do nájmu 
považuje:

a) byt, jehož stav dovoluje okamžité 
nastěhování nebo byt, ve kterém je 
nutné provést před nastěhováním 
stavební úpravy, případně rekon-
strukce.

b) byt, jehož nájemce zemřel, opustil 
trvale byt a nevznikl zákonný důvod 
k přechodu nájmu na jinou osobu.

II. Podání a evidence žádostí
1) Žadatel (fyzická nebo právnická oso-

ba), který se uchází o nájem bytu, po-
dává žádost na MěÚ, finančním od-
boru.

2) Žadatel – fyzická osoba je občan ČR 
způsobilý k právnímu jednání, nebo 
občan zastoupený opatrovníkem, 
který:

a) výlučně nevlastní byt ani dům a nemá 
uzavřenou nájemní smlouvu na byt 
na dobu neurčitou (týká se i manžela, 
manželky)

b) nemá žádné dluhy vůči městu Svět-
lá nad Sázavou ani dluhy vůči orga-
nizacím zřizovaným městem Světlá 
nad Sázavou

c) má dostatek finančních prostředků na 
úhradu nájemného, služeb spojených 
s užíváním bytu a energií

d) dodá k žádosti všechny požadované 
doklady

3) Žádost splňující náležitosti článku II. 
odst. 2 je evidována a je k nahlédnu-
tí na finančním odboru MěÚ (bytová 
agenda). Po projednání žádosti v BK 
je žádost s bodovým hodnocením ve-
dena v seznamu žadatelů podle evi-
denčního čísla.
Následné roztřídění je provedeno ve 
dvou samostatných seznamech podle 
počtu členů domácnosti:

a) velikost bytu 1+1 a menší – počet čle-
nů domácnosti 1 nebo 2

b) velikost bytu 1+2 a větší – počet členů 
domácnosti 3 a více.
Žadatel umístěný v seznamu na větší 
byt může být na vlastní žádost zařa-
zen do seznamu na menší byt.

4) Žadatel je povinen žádost na finanč-
ním odboru MěÚ každoročně obno-
vovat, a to vždy v době od 1. ledna 
do 31. ledna. Neobnovené žádosti 
budou po tomto termínu bez odvo-
lání vyřazeny z evidence. Obnovení 
žádosti je možné podat osobně nebo 
písemně s prohlášením, zda údaje 
v žádosti platí nebo nastaly změny 
a jaké.
Žadatel má povinnost aktualizovat 
skutečnosti uvedené v žádosti, pokud 
dojde k jejich podstatným změnám, 
zejména ztrátě nebo výraznému po-
klesu příjmů, změně počtu příslušní-
ků, kteří se nastěhují apod.

5) Žadatel může s písemným odůvod-
něním 1x odmítnout uzavřít nájemní 
smlouvu na přiměřený byt s tím, že 
jeho žádost zůstává zařazena v evi-
denci bez postihu.

6) Žádost nebude zařazena, popřípadě 
následně vyřazena ze seznamu žá-
dostí v případě:

a) nesplňuje-li podmínky pro podání 
žádosti dle čl. II odst. 2

b) je-li bytová potřeba žadatele vyřeše-
na

c) zjistí-li se, že žadatel při podání žá-
dosti nebo změně své žádosti vědomě 
uvedl nesprávné či neúplné údaje

d) v případě, že opakovaně bez vážných 
důvodů odmítne žadatel uzavřít ná-
jemní smlouvu na byt přiměřený jeho 
žádosti nebo tuto bez vážných důvo-
dů do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
k podpisu nájemní smlouvy neuza-
vře. Odmítnutí bytu bude protokolár-
ně zaznamenáno

e) v případě, že žadatel od své žádosti 
písemně odstoupí nebo v daném ter-
mínu žádost neobnoví.

7) O vyřazení ze seznamu žadatelů 
nebo nezařazení žádosti bude žada-
tel písemně vyrozuměn. V případě 
nesouhlasu se stanoviskem BK může 
žadatel požádat o další projednání 
své žádosti RM.

III. Hodnocení žádostí – stanovení 
pořadí v rámci seznamu.

1) Každá žádost se hodnotí bodova-
cím systémem dle kritérií stano-
vených těmito zásadami. Konečný 
součet bodů určuje pořadí v sezna-
mu žadatelů. Hodnocení žádostí 
a stanovení bodů provádí BK.

2) Kritéria pro určení pořadí v sezna-
mu žadatelů jsou:

a) Počet dětí do 18let nebo nezaopat-
řených nad 18 let, které se s žadate-
lem nastěhují do nového bytu

• 1 dítě 1 bod
• 2 děti 3 body
• 3 děti a více 4 body

b) Finanční stabilita před podáním žá-
dosti a dle aktualizace, zajištění úhra-
dy nákladů na bydlení

• dostatečné vlastní příjmy ze závislé 
činnosti, samostatné výdělečné čin-
nosti nebo pojistných sociálních 
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▶ dávek (nemocenská, peněžitá pomoc 
v mateřství, důchody), případně kom-
binace s nepojistnými soc. dávkami 
(SSP, HN)

4 body
• nedostatečné příjmy ze závislé čin-

nosti, samostatné výdělečné činnosti 
a pojistných sociálních dávek kombi-
nované s nepojistnými dávkami

2 body
• příjmy jen z nepojistných sociálních 

dávek
1 bod

c) Délka podání žádosti – za každý 
ukončený rok od data

• podání žádosti l bod

d) Doporučení komise sociální, zdra-
votní a pro výběr do DD (naléhavost, 
zdravotní nebo sociální důvody) - 
možnost přidělit počet bodů ve stano-
veném rozmezí (viz bod č. 7 žádosti).
Žadatel, který není povinen dokládat 
doporučení komise sociální, zdravot-
ní a pro výběr do DD, může také ko-
misi požádat o toto doporučení

0 – 5 bodů

e) Trvalý pobyt a faktické bydliště (TP, 
FB) dle žadatele nebo příslušníka, 
který se nastěhuje do nového bytu, 
s nejvyšším počtem bodů

• TP + FB na území města 4 body
• FB na území města 3 body
• TP + FB ve správním obvodu ORP
 1 bod
• FB ve správním obvodu ORP 1 bod
• ostatní 0 bodů

f) Dosavadní nájemní historie (placení 
nájmu, vybydlenost bytu apod.)

• bez závad nebo nebyl užíván nájemní 
byt 4 body

• s mírnými závadami (smlouva pod-
míněna spoluprací se sociálními pra-
covníky obce nebo sociální službou)

2 body
• se závadami (smlouva podmíněna 

spoluprací se sociálními pracovníky 
obce nebo sociální službou)

 0 bodů

g) Občanské soužití (přestupky, stížnos-
ti na chování)

• bez závad 4 body
• s mírnými závadami (smlouva 

podmíněna spoluprací se sociální-
mi pracovníky obce nebo sociální 
službou)

 2 body

• se závadami (smlouva podmíněna 
spoluprací se sociálními pracovníky 
obce nebo sociální službou)

 0 bodů

h) Stávající sociokulturní prostředí 
a slučitelnost s kolektivním bydlením 
(úklid a čistota v bytě a společných 
prostorách)

• bez závad 4 body
• s mírnými závadami (smlouva pod-

míněna spoluprací se sociálními pra-
covníky obce nebo sociální službou)

2 body
• se závadami (smlouva podmíněna 

spoluprací se sociálními pracovníky 
obce nebo sociální službou)

 0 bodů

3) V rámci prvého nebo druhého sezna-
mu dle velikosti bytu se žádosti se-
stupně setřiďují podle celkového po-
čtu bodů. V případě rovnosti bodů se 
řadí podle data podání žádosti a roz-
hodnutí BK. Aktualizace setřídění se 
provádí nejméně 1x za půl roku.

4) BK před svým jednáním ke konkrét-
ním návrhům na přidělení bytu pro-
vede v počtu 2 členů šetření ve stáva-
jícím bydlišti žadatele a pořídí o něm 
záznam pro účely hodnocení článku 
III odst. 2 písm. h).

IV. Uzavírání nájemních smluv 
mimo stanovené pořadí
Pro tyto byty neplatí ustanovení těchto 

„Zásad“:
1) Na zrekonstruované byty s novým 

nájemníkem a nové byty s výjimkou 
dopředu určených bytů charakteru 
sociálního může být nájemní smlou-
va uzavřena na základě podmínek 
(výše finanční spoluúčasti hrazenou 
nájemcem, další podmínky přidělení 
uvedených bytů) stanovených 
usnesením RM nebo ZM.

2) Ve výjimečných případech nebo při 
mimořádné situaci může RM svým 
usnesením rozhodnout o uzavření 
nájemní smlouvy mimo stanovený 
seznam se žadatelem (fyzická nebo 
právnická osoba), z důvodu veřej-
ného zájmu nebo zvláštního zřetele 
města k osobě a činnosti žadatele.

3) Na byty v domě s pečovatelskou 
službou na adrese U Rybníčků 1044, 
Světlá nad Sázavou, které se přidělují 
na základě doporučení komise soci-
ální, zdravotní a pro výběr do DD dle 
kritérií schválených RM.

V. Uzavírání nájemních smluv na 
byty v Josefodole č. p. 24
Byty v nástavbě (7 bytů) v bytovém 

domě v Josefodole č. p. 24 jsou přidělo-
vány nízkopříjmovým občanům, kteří 
k žádosti o byt musí dokládat potvrzení 
o příjmu (dle Nařízení vlády č. 146/2003 
Sb. – o použití prostředků Státního fon-
du rozvoje bydlení ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů pro příjmově 
vymezené osoby).

VI. Podmínky pro uzavření nájemní 
smlouvy
Město Světlá nad Sázavou, zastoupené 

správcem bytů uzavře podle těchto zásad, 
návrhu

BK a schválení RM s žadatelem:
1) Nájemní smlouvu na dobu určitou 

jednoho roku, která bude v přípa-
dě řádného užívání bytu a plnění 
si povinností plynoucích z nájemní 
smlouvy prodloužena. V případě ne-
plnění povinností plynoucích z ná-
jemní smlouvy anebo ustanovení OZ 
nebude pro projednání v BK a od-
souhlasením v RM nájemní smlou-
va prodloužena. Nájemní smlouvu 
na dobu kratší jednoho roku je mož-
né uzavřít po schválení RM.

2) Nájemní smlouvu na dobu určitou 
5 let bude uzavřena s uživatelem 
bytu:

a) kterému byla smlouva na dobu urči-
tou jednoho roku automaticky pro-
dlužována po čtyři následující roky 
od uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou jednoho roku, (tj. po 5 
letech řádného užívání bytu).

b) který uvolní větší nájemní byt s ná-
jemní smlouvou na dobu neurčitou 
a dosud s ním nebyly problémy s pl-
něním povinností plynoucích z ná-
jemní smlouvy.
Obnovování těchto smluv bude na 
pětileté období.

3) Nájemní smlouva pro sociální by-
dlení může být sjednána na dobu 
kratší než jeden rok. Podmínkou pro 
uzavření takovéto nájemní smlouvy 
a následné užívání bytu je předcho-
zí doporučení komise sociální, zdra-
votní a pro výběr do DD a aktivní 
spolupráce se sociálním pracovní-
kem obce, nebo jinou registrovanou 
sociální službou, které budou vyko-
návat dohled. Nad řádným užívá-
ním bytu vykonává zvýšený dohled 
také správce bytu.
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4) S účinností od 1. 1. 2013 se při uza-
vření nájemní smlouvy požaduje 
složení jistoty ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného.
Žadatel, který je osobou v hmotné 
nouzi, může z vážných sociálních 
a finančních důvodů požádat písem-
ně komisi sociální, zdravotní a pro 
výběr do DD o doporučení k úhradě 
jistoty ve splátkách.

VII. Podnájem bytu (části bytu)
1) Souhlasí-li pronajímatel, může ná-

jemce zřídit třetí osobě k věci uží-
vací právo; byla-li nájemní smlouva 
uzavřena v písemné formě, vyžadu-
je i souhlas pronajímatele písemnou 
formu.

2) Zřídí-li nájemce třetí osobě užíva-
cí právo k věci bez souhlasu pro-
najímatele, považuje se to za hrubé 
porušení nájemcových povinností 
způsobující pronajímateli vážnější 
újmu.

3) Užívací právo lze třetí osobě zřídit 
jen na dobu nájmu věci; k odchylné-
mu ujednání se nepřihlíží.

V případě, že nájemce pronajme byt 
nebo jeho část bez souhlasu RM, bude 
mu dána výpověď dle ustanovení § 2215 
odst. 2 Občanského zákoníku.

VIII. Postup při řešení problémů 
s užíváním nájemních bytů v majetku 
města
Kontroly pronajatých bytů včetně do-

držování platných předpisů a ujednání 
nájemní smlouvy provádí BK ve spolu-
práci se správcem bytů průběžně a dle 
potřeby. V případě potřeby může být ke 
spolupráci přizvána Městská policie.

1) Porušování dobrých mravů
Pokud nájemce nebo ostatní uži-
vatelé bytu hrubě porušují dobré 
mravy v domě, je nájemci bezpro-
středně po zjištění této skutečnosti 
doručena písemná výstraha s upo-
zorněním na důsledky, které z toho 
pro nájemce mohou plynout. V pří-
padě, že i poté jsou nájemcem či 
ostatními uživateli bytu dobré mra-
vy v domě porušovány, BK předloží 
RM návrh na vypovězení nájemní 
smlouvy.

2) Neplacení nájemného a úhrad za 
služby, nedoplnění jistoty
Pokud nájemce bytu neuhradí 
v řádném termínu měsíční nájem-
né a služby spojené s užíváním bytu, 

je správcem bytů, nejpozději do 30 
pracovních dnů po termínu splat-
nosti nájemného a služeb spojených 
s užíváním bytu, nájemci doručena 
upomínka s upozorněním na dů-
sledky, které nájemci z tohoto ply-
nou a nájemce je případně pozván 
k vysvětlení této skutečnosti. Po-
kud není nájemcem na základě upo-
mínky dluh na nájemném vyrov-
nán a dlužná částka dosáhne výše 
trojnásobku měsíčního nájemného 
a úhrad za služby spojené s užívá-
ním bytu, BK předloží RM návrh na 
vypovězení nájemní smlouvy. Dluž-
ná částka, včetně poplatku z prodle-
ní, je správcem bytů od dlužníka 
dostupnými a zákonnými prostřed-
ky vymáhána. Pokud dlužná částka 
není dlužníkem uhrazena a nedojde 
ani k uzavření dohody o splátkách 
dluhu, je věc k řešení předána práv-
nímu zástupci správce bytů.
Pokud je pronajímatel nucen pou-
žít peněžní prostředky z nájemcem 
složené jistoty k úhradě pohledávek 
či závazků nájemce spojených s uží-
váním bytu, je nájemce povinen do 
jednoho měsíce tyto prostředky do 
plné výše doplnit. Pokud tak přes 
písemnou výzvu neučiní, BK před-
loží RM návrh na vypovězení ná-
jemní smlouvy.

3) Vlastnictví dalšího bytu, nemovi-
tosti určené k bydlení nebo členství 
v bytovém družstvu s právem nájmu 
bytu
Zjistí-li správce bytů případně BK, 
že nájemce vlastní další byt, nemo-
vitost určenou k bydlení nebo je čle-
nem bytového družstva s právem 
nájmu bytu, je nájemce neprodleně 
vyzván k podání vysvětlení. Nepro-
káže-li nájemce, že užívání bytu či 
nemovitosti k bydlení není za žád-
ných okolností možné, BK předlo-
ží RM návrh, aby rozhodla, že po 
uplynutí doby, na kterou je nájemní 
smlouva uzavřena, již nebude pro-
dloužena.

4) Neužívání bytu a občasné užívání 
bytu
Zjistí-li správce bytů případně BK, 
že nájemce pronajatý byt neužívá 
nebo jej užívá jen občas, je nájem-
ce neprodleně vyzván k podání vy-
světlení. Neprokáže-li nájemce, že 
k neužívání či občasnému užívání 
neměl vážné důvody, BK předlo-

ží RM návrh, aby rozhodla, že po 
uplynutí doby, na kterou je nájemní 
smlouva uzavřena, již nebude pro-
dloužena.

5) Prohlášení – likvidace věcí po vy-
stěhování z bytu
Zjistí-li správce bytů při přebírání 
bytu, že v něm zůstaly uloženy věci 
a to i včetně nábytku, budou pova-
žovány za věc opuštěnou, o kterou 
nájemce již nemá zájem a souhlasí 
s její likvidací nebo přivlastněním 
správcem bytů.

IX. Závěrečná ustanovení.
1) Účinnost této směrnice je od 

1. 9. 2014.
2) Ke dni účinnosti této směrnice se 

ruší Zásady pro poskytování byd-
lení v nájemních bytech v majetku 
města Světlá nad Sázavou platné od 
1. 1. 2010, ze dne 16. 11. 2009 schvá-
lené RM usnesení č. 520/2009.

3) Schváleno usnesením RM 
č. 349/2014 ze dne 4. 8. 2014.

Mgr. Jan Tourek, starosta města

Z odboru dopravy

Prodloužení uzavírky silnice  
v Nové Vsi u Světlé
Dne 11. srpna 2014 byl Městský úřad 

Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, po-
žádán investorem, tj. Krajskou správou 
a údržbou silnic Vysočina, o prodlouže-
ní uzavírky silnice č. II/150 v Nové Vsi 
u Světlé. Důvodem prodloužení je to, že 
při provádění prací po levé straně silnice 
bylo zjištěno neúnosné podloží a v celé 
délce úseku je nutno provádět sanace 
hluboko pod samotnou plání. K dalšímu 
zdržení došlo i pokládkou Green Slope 
(zpevnění svahu po levé straně), kdy se 
jedná o složitější technologii, než před-
pokládala původní projektová dokumen-
tace. Předpokládané prodloužení celé 
stavby bude do 15. října 2014. Bohužel 
celé zdržení této opravy se dotkne nejen 
řidičů, ale i obyvatel Nové Vsi, proto 
bych chtěl touto cestou všechny požá-
dat o trpělivost a shovívavost. Odměnou 
nám bude nově opravená komunikace, 
která bude opět dobře sloužit svému úče-
lu. Autobusové dopravě bude umožněn 
průjezd stavbou.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD
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Poznámka:
Kompletní formuláře k problematice přidělování bytů naleznete na webových
stránkách města www.svetlans.cz
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▶

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Volby do zastupitelstev obcí
Prezident České republiky vyhlásil 

svým rozhodnutím volby do zastupi-
telstev obcí a stanovil jejich konání na 
pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. 
Městský úřad Světlá nad Sázavou jako 
registrační úřad podle zákona o volbách 
(zák. 491/2001 Sb.) plní úkoly v rámci 
organizačně technického zabezpečení 
voleb pro tyto obce: Dolní Město, Dru-
hanov, Kunemil, Leština u Světlé, Mal-
čín, Nová Ves u Světlé, Ovesná Lhota, 
Pohleď, Příseka, Sázavka, Služátky, 
Světlá nad Sázavou, Trpišovice a Vlka-
nov.

Registrační úřad převzal celkem 70 
kandidátních listin s 332 kandidáty 
a v druhé polovině srpna rozhodoval 
o jejich registraci. Spektrum volebních 
stran je poměrně široké, od jednotlivých 
nezávislých kandidátů, přes sdružení 

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky 
ZŠ Lánecká, včetně datových 
rozvodů
Realizace projektu „Rekonstrukce 

učeben jazyků a fyziky ZŠ Lánecká, 
včetně datových rozvodů“ se blíží ke 
svému konci. V únoru a březnu byla 

zrekonstruována učebna na výuku fyzi-
ky a chemie. V učebně byly provedeny 
úpravy rozvodů vody, kanalizace, elek-
trické energie a plynu. Místnost byla 
vybavena novým nábytkem, novým 
osvětlením a venkovními zatemňova-
cími roletami. Také byly pořízeny nové 
digitální laboratorní měřící pomůcky 
a interaktivní tabule.

Již od července probíhá rekonstruk-
ce druhé učebny – učebny jazyků. Zde 
byla nejprve vybourána jedna stěna 
místnosti a vystavěna nová. Tím došlo 

k dostatečnému zvětšení prostoru pro 
umístění nového nábytku. V místnosti 
jsou také nová okna, zatemňovací rolety 
a nové osvětlení. Provedeny byly nezbyt-
né úpravy vnitřních rozvodů. Učebna je 
vybavena kvalitní poslechovou a zázna-
movou technikou, která umožní výuku 
jazyků na vysoké úrovni, a interaktivní 
tabulí.

Poslední etapou projektu je vybudová-
ní rozvodů datové sítě po komplexu školy. 
Dojde k propojení jednotlivých učeben 
a kabinetů s centrálním úložištěm dat. 
To umožní běžné využívání digitálních 
učebních materiálů uložených v centrál-
ním úložišti při každodenní výuce.

Celkové náklady projektu jsou 
2 750 276 Kč, předpokládaná výše dota-
ce je 1 910 763 Kč. Projekt je spolufinan-
cován z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod.

Celý projekt by měl být do konce srp-
na ukončen a žáci i učitelé ZŠ Lánecká 
budou mít od 1. září zlepšené podmínky 
pro výuku.

Ing. Vladimíra Krajanská
vedoucí OMIRR

nezávislých kandidátů, politické strany, 
politická hnutí, koalice, k sdružení po-
litických stran a nezávislých kandidátů.

V některých obcích, jako je např. Dru-
hanov, Kunemil, Malčín, kandidují ne-
závislí kandidáti samostatně, v jiných, 
jako je např. Sázavka a Služátky, kan-
didují sdružení nezávislých kandidátů. 
Ve větších obcích, jako je Dolní Město, 
Leština u Světlé, Nová Ves, postavily 
své kandidátky jak sdružení nezávislých 
kandidátů, tak i politické strany a hnutí. 
Ve Světlé nad Sázavou se o přízeň voličů 
uchází šest volebních stran s plně obsa-
zenými kandidátními listinami – na kaž-
dé je uvedeno 21 kandidátů. Kandidátní 
listiny nezávislých kandidátů a sdružení 
nezávislých kandidátů jsou podpořeny 
petičními archy. Volby do zastupitelstev 
obcí se budou konat ve všech obcích 
v působnosti našeho registračního úřadu.

Informace k volbám vč. rozhodnutí 
o registraci volebních stran najdou obča-
né na stránkách města www.svetlans.cz 
i na úřední desce úřadu. Starostové jed-
notlivých obcí jsou registračním úřadem 
ze zákona o přehledu zaregistrovaných 
stran v dané obci informováni.

Voliče, předpokládám, bude zajímat, 
že ve volbách do zastupitelstev obcí ne-
lze volit na voličský průkaz, neboť prá-
vo volit do zastupitelstva obce je striktně 
vázáno na trvalý pobyt občana v obci.

Dále bych chtěla voličům připome-
nout, že pro účely výkonu volebního prá-
va umožňuje zákon o občanských prů-
kazech vydávat občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů s platností jeden 
měsíc od data vydání. Službu drží po 
celou dobu voleb přepážkové pracoviště 
MěÚ Světlá n. S. Pro vydání občanského 
průkazu je nutné předložit dvě fotografie 
a prokázat totožnost (rodným listem, ři-
dičským průkazem).

Případné dotazy k volbám do zastupi-
telstev obcí Vám zodpovím na telefon-
ních číslech 569 456 616, 724 180 514.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

Z odboru sociálních věcí

Rizikové chování dospívajících
– 3. část
Na zneužívání alkoholu dospívajícími 

se v současné době nabaluje také užívání 
nealkoholových drog, aktuálně v největ-
ší míře marihuany. Zde sice nevzniká tě-
lesná závislost a psychická pouze zřídka, 
ale u pravidelného uživatele má její ne-
dostatek obdobné symptomy a charak-
teristické změny v chování jako u „tvr-
dých“ drog. Naše společnost je tradičně 
velmi shovívavá k pravidelné konzumaci 
alkoholu a zdá se, že v blízké době dojde 
k obdobné toleranci i u některých drog.

Proces vzniku závislosti má svá sta-
dia:

1. stadium – experimentování, zkou-
šení z legrace, přesvědčování sama sebe 
o neškodnosti a o tom, že on se nikdy 
nemůže stát závislým, prožívání příjem-
ných pocitů.

2. stadium – „šťastný uživatel“ stále 
věří, že to co dělá, je správné, ale k dosa-
žení stejného účinku již potřebuje stále 
větší dávky, zažívání stavů opojení.
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▶

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Poslední příležitost k podání žádosti 
o dotaci v programu Nová zelená 
úsporám
Až do 31. října 2014 mají majitelé 

a stavebníci rodinných domů možnost 
požádat o dotaci na opatření vedoucí ke 
snížení energetické náročnosti budov 
nebo na efektivní využití zdrojů ener-
gie v budovách. Připraveno je pro ně 1,9 
miliardy korun. Bližší informace lze 
získat na stránkách http://www.novaze-
lenausporam.cz, na lince 800 260 500, 
nebo na e-mailu info@sfzp.cz.

Žadatelé mohou nově využít kalku-
lačku dotací v programu Nová zelená 
úsporám. Kalkulačka umožňuje v ně-
kolika jednoduchých krocích zadat 
základní rozměry objektu a zadat pa-
rametry plánovaných stavebních úprav. 
Výsledkem vyhodnocení je maximální 
celková výše dotace, případně zda je 
na dotaci vůbec nárok. Při kontrole jed-
notlivých kritérií je žadatel upozorněn 
na oblasti, které je třeba upravit, aby 
byla kritéria splněna (například přidat 
zateplení). Dále je možno vstupní pa-
rametry plánovaných stavebních úprav 
měnit a zjišťovat, jaký vliv to bude mít 

na výslednou dotaci. Kalkulačka je na 
stránkách: http://kalkulacka.novazele-
nausporam.cz/.

Důležité
Žadatelé by si při výběru zpracovate-

le odborného posudku či jeho části měli 
ověřit, zda je zvolená osoba oprávně-
na zpracovat odborný posudek či jeho 
část pro program Nová zelená úsporám. 
Jaká oprávnění je potřeba po zpracova-
teli vyžadovat (v závislosti na konkrétní 
oblasti podpory) je uvedeno v přehledo-
vé tabulce: http://www.ckait.cz/content/
energeticka-narocnost-budov-nova-ze-
lena-usporam-2013#F.

Oprávněnost zpracovatele projektové 
dokumentace je možné ověřit v data-
bázi autorizovaných osob na stránkách 
České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků (ČKAIT) a České ko-
mory architektů (ČKA), a to zadáním 
jména či čísla jeho autorizace (uvedeno 
např. v popisovém poli výkresů, v tech-
nické zprávě nebo na autorizačním ra-
zítku). Databáze autorizovaných osob 
ČKAIT je na stránkách: http://www.
ckait.cz/autorizovane-osoby. Databáze 

3. stadium – „nešťastný uživatel“ 
zjišťuje, že drogy ztrácí svoji účinnost 
a jejich konzumace je pro něj naprosto 
nezbytná pro snížení fyzických a psy-
chických potíží, uživatel je v každoden-
ním kolotoči shánění peněz, utrácení 
za drogy a užívání drog. Touží po tom 
vrátit se do prvních stadií, kdy mu drogy 
přinášely „blažené časy“, ale to již není 
možné. Přerušit řetěz dávkování lze 
pouze detoxifikací – v psychiatrických 
léčebnách a nemocnicích nebo ve vězni-
cích. Možné je rovněž vyzkoušet i domá-
cí detox pod dohledem lékaře.

Našich dospívajících se ale týká v na-
prosté většině zatím pouze 1. a 2. stadium. 
Postavení rodičů i odborných zařízení 
je velice obtížné, protože v tomto ob-
dobí není uživatel v žádném případě 
motivován ke změně. Neexistuje žádná 
jednorázová pilulka, která by pomohla 
zachránit Vaše dítě a okamžitě jej od-
vrátit od užívání drog. Pokud si rodiče 
připustí, že právě jejich dítě je to, které-
ho se týká problém užívání drog a chtějí 
mu pomoci, čeká je velice dlouhá cesta, 
na které budou potřebovat hodně sil, tr-
pělivosti a vzájemné podpory. Na této 
cestě by měli mít mimo jiné na mysli 
také to, že:

• do doby zletilosti dítěte mají práva 
a povinnosti vyplývající z rodičov-
ské zodpovědnosti a nemohou jej 
bez zajištění potřebné péče a do-
hledu jen tak, beze všeho vyhodit 
z domu,

• je vhodné pokusit se o udržení kon-
taktu s dítětem, rozvíjet vztah em-
patickým přístupem, nezávaznou 
konverzací, nasloucháním,

• vhodnými neútočnými spíše ote-
vřenými otázkami vyvolávat po-
chybnosti o návykovém chování,

• podporovat respekt dítěte vůči sobě 
a jeho soběstačnost, vytvořit pod-
půrnou atmosféru, stanovit a obou-
stranně dodržovat denní režim, 
konkrétně vymezit dítěti plnění 
některých povinností souvisejících 
s péčí o společnou domácnost,

• je třeba minimalizovat odpor, je 
vhodné neodpovídat na každou 
námitku, vzdor, „okecávání“, zpo-
chybňování ze strany dítěte,

• drogová závislost je do jisté míry 
způsobena dědičnými předpokla-
dy jedince a významnou roli hra-
je také výchova, role otce v rodině, 
chybějící otec, přehnaně ochraňu-
jící, zvýšeně hýčkající a nadměrně 

úzkostlivá matka, nátlak vrstevní-
ků, módnost, krize autority,

• dítě, které je aktuálně pod vlivem 
drogy může být navenek příjemné, 
komunikativní, veselé a vyvolávat 
v nás dojem, že je vše v nejlepším 
pořádku,

• při „dojezdu“ nebo vynucené absti-
nenci je dítě v psychické nepohodě, 
unavené nevrlé, agresivní, podezí-
ravé.

Rodiče mohou využít odborné pomoci 
některých subjektů, např. :

• PhDr. Eva Holendová, ordinace pro 
psychoterapii závislostí, Dobrov-
ského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. 569 421 691

• Psychiatrická léčebna Havlíčkův 
Brod, Rozkošská 2322, 580 23 Ha-
vlíčkův Brod, tel: 569 478 111

• Spektrum - Kontaktní centrum 
a Terénní program, Žižkova 16, 
591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 
566 620 098, 608 816 721, e-mail: 
spektrum@kolping.cz

• Centrum U Větrníku, Mgr. Zuzana 
Pokorná, U Větrníku 862/17, 586 01 

Jihlava, tel: 567 310 987, e-mail: 
kacko.jihlava@charita.cz, zuzana.
pokorna@charita.cz

Proces dospívání je snad nejobtížnější 
etapou ve vývoji dítěte a je stejně nároč-
ný pro obě strany. S ohledem na množ-
ství problémů, které toto období přiná-
ší, se někdy zdá být nekonečně dlouhé 
a je nemožné jím projít bez toho, aniž 
bychom se dopustili nějaké chyby. Roz-
hodně by rodiče dětem neměli vyčítat 
jejich povahové nedostatky. Každý jsme 
nějaký a z žádného rozhovoru by si dítě 
nemělo odnášet pocit, že jej nemají rodi-
če rádi. Musí si být vědomé toho, že jej 
rádi mají, ale nelíbí se jim jeho chování. 
Rodiče by se také neměli bát humoru 
a vtipu, ale nikdy by jej neměli obracet 
proti dítěti. I ten sebedokonalejší rodič 
by si měl připustit, že zdaleka ne všech-
no má ve svých rukách a dokáže svojí 
vůlí změnit, a proto se vážný problém 
s dospívajícím dítětem nemusí vyhnout 
ani jemu.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV
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Z činnosti městské policie

Městská policie v červnu a červenci 
2014 řešila celkem 237 přestupků. Z to-
hoto počtu bylo na místě řešeno v blo-
kovém řízení 219 přestupků, 18 bylo 
oznámeno správním orgánům k přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme 7 pí-
semností na žádost ostatních orgánů. 
Jednou jsme spolupracovali s okresním 
soudem. Provedli jsme odchyt 7 psů a 2 
pštrosů. V odchytovém zařízení máme 

k 31. 7. jednoho pejska. Touto cestou 
bych chtěl upozornit zájemce o psy, že 
si mohou zvířata po domluvě s měst-
skou policií prohlédnout v odchytovém 
zařízení a případně si nového pejska za-
darmo převzít. Jejich aktuální fotografie 
jsou umístěny na www.svetlans.cz/od-
chytove-zarizeni/ds-1032.

Dne 10. 6. ve večerních hodinách 
strážníci vyjížděli do ulice Zámecká. 
Oznamovatel sdělil, že jeho pes je ag-
resivní a vymkl se mu kontrole. Odchyt 
byl proveden narkotizační střelou.

Dne 12. 6. strážníci společně s Policií 
ČR v dopoledních hodinách jeli k ženě, 
která volala na linku 158 s žádostí o po-
moc. Po příjezdu na místo byla předána 
do péče lékařů.

Dne 13. 6. strážníci v ulici Sázavská 
zjistili neoprávněný výlep plakátů. Vše 
bylo zadokumentováno a oznámeno OS-
ŠaŽ MěÚ k přijetí dalších opatření.

Dne 18. 6. strážníci přijali oznámení, 
že v ulici Kolovratova je na zahradě pes, 
který je ve špatném stavu. Na místě jsme 
tuto informaci prověřili. Následně byla 
informována krajská veterinární stanice.

Dne 19. 6. byla poskytnuta součinnost 
Policii ČR při zajištění osoby a násled-
ném převozu do psychiatrické léčebny 
v Havlíčkově Brodě.

Dne 2. 7. bylo přijato oznámení na 
podomní prodejce v ulici Komenského. 
Po příjezdu na místo zde již vozidlo ani 
osoby nebyly.

Dne 7. 7. bylo přijato oznámení, že 
v ulici Dolní je zaparkované vozidlo 
a unikají z něj provozní kapaliny. Po 
příjezdu na místo byli přivoláni hasiči, 
kteří místo zabezpečili. Následně byl in-
formován majitel vozidla.

Dne 16. 7. strážníci měřili rychlost 
v místní části Leštinka. U jednoho z ři-
dičů, který překročil povolenou rychlost, 
byla provedena dechová zkouška, která 
prokázala 0,19 promile alkoholu. Na 
místo byla přivolána Policie ČR a celá 
záležitost jí byla předána.

autorizovaných osob ČKA je na strán-
kách: http://www.cka.cz/cs/spolupra-
cujte-s-architektem/seznam-architektu.

Oprávněnost zpracovatele ener-
getického posudku je možné ověřit 
v seznamu energetických specialistů 
na stránkách Ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO), a to zadáním jména 
zpracovatele. Pro zpracování energetic-
kých posudků pro program Nová zelená 
úsporám je vyžadován druh oprávnění: 

„Energetický audit“. Seznam energetic-
kých specialistů MPO je na stránkách: 
http://www.mpo-enex.cz/experti/.

Státní fond životního prostředí ČR 
v rámci kontroly žádostí prověřuje 
oprávněnost zpracovatele všech částí 
odborného posudku. V případě zjiště-
ní, že daný zpracovatel odborného po-
sudku či jeho části nemá vyžadovaná 
oprávnění, je žadatel vyzván k nápravě 
tohoto stavu, což ve většině případů 
znamená nutnost nechat přepracovat 

Z odboru životního prostředí

Recyklace starých elektrospotřebičů
Již několik let světelští občané zod-

povědně třídí elektroodpad. Z evidence 
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektric-
ké energie, ropy, uhlí, primárních suro-
vin či vody jsme díky recyklaci ušetřili. 
Víme také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytří-
děných elektrozařízení. Naše město zís-
kalo certifikát vypovídající nejen o pří-
nosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětné-
ho odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce odpa-
du. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně pozi-
tivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-

tivní dopad na životní prostředí. Zpětný 
odběr a recyklace např. stovky mobil-
ních telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná lednice za 
více než 4,3 roku provozu. Díky recyk-
laci jednoho notebooku dojde ke snížení 
spotřeby ropy, na kterou osobní automo-
bil ujede téměř 100 kilometrů, nebo do-
jde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno při 
30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané našeho města v loňském 
roce vytřídili 392 televizí, 160 monito-
rů a 3 941,40 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 179,24 MWh elektři-
ny, 8 410,63 litrů ropy, 797,36 m3 vody 
a 7,28 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 39,98 tun CO2 ekv., a produkci nebez-
pečných odpadů o 157,55 tun“. Když si 
uvědomíme, že například osobní auto-
mobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to im-
pozantní čísla. Závěrem chci konstatovat, 
že všichni, kteří zodpovědně třídí odpad 
a přispívají tak k ochraně životního pro-
středí, zaslouží obrovský dík.

Jitka Gögeová, DiS
referent OŽP

předložené dokumenty jinou osobou, 
která vyžadovaná oprávnění vlastní.

Včasnou kontrolou je tak možno pře-
dejít případným komplikacím při admi-
nistraci žádosti. V případě pochybností 
o oprávněních zpracovatele odborného 
posudku je možno se obrátit na nej-
bližší krajské pracoviště státního fondu, 

kde vám rádi poskytnou bezplatnou 
konzultaci. Pro naše území je přísluš-
ný Státní fond Životního prostředí ČR 
v Jihlavě, Havlíčkova 111, 586 02 Jihla-
va, tel. 567 213 855.

Ing. arch. Bc. Marie Kastlová
referent odboru SÚ a ÚP
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90 let Junáka na Světelsku

(pokračování)
Stručná historie světelského 
skautingu (1924–2014) z pera 
skautského nestora s použitím 
oddílových kronik, různých 
dokumentů a vzpomínek pamětníků.

1998
Br. Kopecký na jaře v Pardubicích 

úspěšně absolvoval vůdcovskou zkouš-
ku, v květnu br. Miki úspěšně ukončil 
ELŠ. V květnu se na Vodárně a za láv-
kou u řeky konalo okresní kolo soutě-
že vlčat O totem náčelníka a světlušek 
O stuhu náčelní. Letní tábory uspořá-
daly v Olešinkách u Zvole na Moravě 
oddíly Večernice, Modrá kotva a Papr-
sek, v Horkách u Ledče n. S. Hvězdička 
a Javor a putovní tábor oddíl Albatros.

1999
Výstup na Melechov poprvé po Novém 

roce namísto méně vhodného termínu 
před Vánocemi. Letní tábory oddílů ja-
vor a Hvězdička u Malešova, Večernice 
a Modrá kotva v Olešinkách jako loni. 
Akce Orlovy 99 se zúčastnilo 23 skautů. 
Jelo se autobusem na Rozkoš u Humpol-
ce a odtud pěšky přes zříceninu Orlík do 
Orlovské myslivny. 5. oddíl Paprsek (ved. 
br. Kratochvíl) ukončil svoji činnost.

2000
Letní tábory oddílů Večernice a Mod-

rá kotva v Nové Vsi, Albatros v Horní 

Vsi u Horní Cerekve, Javor a Hvězdička 
v Sedle u Jindřichova Hradce.

2001
Oddíl Albatros uskutečnil akci Vítání 

jara, při níž vyčistil studánku na Me-

lechově. Letní tábory oddílů Večernice 
a Modrá kotva u řeky Sázavy pod Slu-
neční zátokou nedaleko Ostrova u Led-
če n. S., Albatros v Horní Vsi u Horní 
Cerekve. Akce Orlovy se poprvé konala 
pod názvem Orlovská šlápota a zúčast-
nilo se jí 26 skautů.

2002
Na akci Mount Melechov se sešlo 

rekordních 42 účastníků, akci Orlovy 
2002 navštívilo na 50 skautů. V rámci 
celostátní akce Den otevřených klubo-
ven zpřístupnili v dubnu také světelští 
skauti svoje tři klubovny na Staré pile, 
ve Vodárně a Altán. Kromě vlastních 

Dne 22. 7. v odpoledních hodi-
nách bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Na Hrázi běhají dva pštrosi. 
Minulý měsíc páv, teď dáme pštrosa. 
Poučeni z předchozích nezdarů jsme si 
o těchto zvířatech v rychlosti něco málo 
přečetli, abychom věděli, co nás čeká. 
Rychle jsme zjistili, že jsme asi nepře-
četli to důležité. To, jak jsme je chytili, 
nebudu popisovat, protože kdo nezažije, 
neuvěří. Když jsme se vraceli na služeb-

nu městské policie, zajeli jsme do garáže 
a tiše seděli v autě. Vylezli jsme, až když 
byl úřad prázdný, aby nás nikdo neviděl. 
Večer, když jsem se vrátil domů, tak se 
manželka zeptala: Tak jak v práci? Mlč-
ky jsem se na ní otočil a zahleděl do je-
jích očí. Od té doby už se neptá.

Dne 29. 7. v odpoledních hodinách 
strážníci v ulici Zahradní zastavili řidiče 
vozidla, o němž věděli, že má zadržený 
řidičský průkaz. Na místo byla přivo-

lána Policie ČR a celá záležitost jí byla 
předána. Téhož dne ve večerních hodi-
nách byla poskytnuta součinnost Policii 
ČR při pátrání po pohřešované nezletilé 
dívce.

V červnu a červenci jsme provedli 32 
měření rychlosti vozidel. Nejrychlejší 
naměřený řidič jel na povolené padesát-
ce 90 km/h.

Zdeněk Novák
velitel MP

V Čechách
• před 810 lety v roce 1204 pro-

běhlo jednání mezi Přemys-
lem I. a papežskou kurií o zřízení 
arcibiskupství v Praze, skončilo 
však neúspěšně

• před 330 lety v roce 1684 
v Soběchlebech u Teplic založili je-
zuité první koncentrovanou manu-
fakturu v Čechách

Ve světě vědy a techniky
• před 130 lety v roce 1884 Němec 

Paul Mauser vynalezl opakovací 
pušku s válcovým závěrem a pev-
ným zásobníkem

• před 90 lety v roce 1924 Jaroslav 
Heyrovský společně se svým ja-
ponským žákem M. Shikatou zkon-
struovali první polarograf pro au-
tomatický záznam křivek intenzity 
a napětí

Ve Světlé nad Sázavou
• před 240 lety v roce 1774 byly na 

světelském panství poprvé sázeny 
brambory

• před 140 lety 12. září 1874 projížděl 
Světlou salonní vlak vezoucí císaře 
Františka Josefa I.; koleje lemoval 
špalír okresních úředníků z Ledče 
i světelského panství, obecní za-
stupitelstvo, duchovenstvo a četné 
obecenstvo

Josef Böhm

Stalo se

Linorytová pohlednice k 80. výročí 
skautingu ve Světlé n. S.
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ků v normální pracovní době a nutnost 
pojištění osob zaměstnaných na stavbě 
(kromě členů vlastní rodiny) u Svazu 
zaměstnanců místního hospodářství 
v Jihlavě.

Po smrti Františka Pechy (†1961) se 
dědictví vzdaly dcery Marie Svitá-
ková, bytem Praha-Kobylisy, a Věra 
Andrejová, bytem Ledeč n. S., a na 
základě dědické dohody se majitelem 
poloviny domku stal syn Jiří. V lednu 
1962 se stal majitelem i druhé poloviny 
s tím, že matka měla právo doživotního 
bytu a užívání.

V dokumentu nazvaném Technic-
ko-ekonomické hodnocení bytového 
fondu objektu navrženého k demolici 
z května 1987 se uvádí stáří objektu 

28 let, jeden byt ve dvou podlažích, tr-
valé bydlení dvou osob. Výpočet orien-
tační výkupní ceny a stanovení amorti-
zace 303 696 Kč, náklady na demolici 
a odvoz sutin 28 500 Kč.

K demolici domů v této části ulice 
Nové město již naštěstí nedošlo. Sou-
časným majitelem je Erika Čermáková, 
roz. Pechová.

Text a foto: Jaroslav Vála

místností, upravených a příkladně vy-
zdobených, tu byly k nahlédnutí kroni-
ky jednotlivých oddílů, v nichž si mohl 
každý zalistovat a přečíst si, co jej zají-
malo. Venku bylo postaveno indiánské 
týpí a dva klasické stany s dřevěnou 
podsadou, pro děti byla připravena 
střelba lukem, rybolov na suchu, chůze 
na chůdách, ukázka lasování apod. Pro-
pagování skautingu ve světelských ško-
lách nepřineslo kýžený výsledek, mezi 
dětmi nebyl zájem.

2003
Lednového „Výstupu na Mount Me-

lechov“ se zúčastnilo 53 skautů, při-

jeli z Havlíčkova Brodu, Kutné Hory 
a br. Vápenka z Prahy. Na XII. roční-
ku Setkání v Orlovských lesích se se-
šlo 80 skautů a skautek. Vývoj členské 
základny: 1990 – 79 členů, 1991 – 135 
členů, 1992 – 115 členů, 1993 – 115 čle-
nů, 1994 – 142 členů, 1995 – 125 členů, 
1996 – 89 členů, 1997 – 92 členů, 1998 
– 95 členů, 1999 – 75 členů, 2000 – 62 
členů, 2001 – 65 členů, 2002 – 40 členů, 
2003 – 57 členů.

2004
13. ročníku „Výstupu na Mount Mele-

chov“ se zúčastnilo rekordních 96 skau-
tů a skautek. K 80. výročí skautingu ve 

Světlé byly vydány dvě linorytové po-
hlednice od br. Dušana Odehnala-Sama 
z Kvasic na Moravě. Br. Ladislav Žení-
šek-Ženda obdržel skautské vyznamená-
ní Syring. V souvislosti s rekonstrukcí 
fotbalového stadionu se uvažuje s odstra-
něním budovy zvané Stará pila a vagónu 

– dvou dívčích kluboven. Akce Jarní Me-
lechov s čistěním studánky se zúčastnilo 
na 60 skautů. Tradičního červnového 
Setkání foglarovců ve Sluneční zátoce 
se zúčastnil celý oddíl Albatros. Celko-
vý počet skautů klesl na 31 v celém stře-
disku. XIII. setkání skautů v Orlovských 
lesích absolvovalo 64 skautů.

Zpracoval Miroslav Plachý-Miki

… a dnes

Ulice Nové město,
dům čp. 62
První zmínka o domku pochází 

z roku 1830, v roce 1857 je zde jako 
bydlící majitelka uváděna Barbora Jir-

kůfová. Od roku 1876 je majitelem An-
tonín Jirkůf, od roku 1891 jsou uváděni 
František, Jan, Josef a Václav Jirkůfovi, 
Kateřina Černá a Barbora Fialová, kaž-
dý majitelem jedné šestiny.

Podle volebního seznamu z červ-
na 1921 zde bydleli obuvník Jan Srb 
(*1855) s manželkou Marií (*1850). 
V roce 1925 jsou jako majitelé domku 
uváděni zedník František Pecha s man-
želkou Marií.

Dne 11. dubna 1956 předložil Fran-
tišek Pecha návrh na zahájení staveb-
ního řízení ve věci přestavby domku 
a takřka přesně o rok později, 9. dub-
na 1957, obdržel z odboru pro výstav-
bu rady ONV v Ledči n. S. rozhodnutí 
o přípustnosti stavby. Mezi patnácti 
podmínkami bylo například provede-
ní přestavby svépomocí bez nároku na 
příděl stavebních hmot, zákaz zaměst-
návání zaměstnanců stavebních podni-

Dům čp. 62 kdysi (poslední vzadu)
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na září:
Pondělí: 8:30 – 11:30 hod.

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.

Úterý:  19:00 hod.
Večerní workshop – koná se v původ-
ních prostorech MC Rolnička.

Středa:  8:30 – 11:30 hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí

Pátek:  8:30 – 11:30 hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí
Klokánek – Pohybové aktivity pro rodiče 
s dětmi pro všestranný pohybový rozvoj 
dítěte.

Pohybové aktivity Klokánek:
1. 9. – Opičí dráha
19. 9. – Horolezecká stěna

Výtvarná dílna:
3. 9. – Motýlek z otisků dětských 
ručiček
5. 9. – Divadélko pro nejmenší
8. 9. – Fimo dílnička
 10. 9. – Výroba pokladničky
 12. 9. – Dětské rámečky na fotky
 15. 9. – Veselé kolíčky
 17. 9. – Výroba prostírání
 22. 9. – Divadélko pro nejmenší
 24. 9. – Zvířátka z roliček
 26. 9. – Tiskání na oblečení
 29. 9. – Obrázek ze zubní pasty

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Srdečně zveme…

BIENÁLE 2014
27. a 28. 9. 2014

od 9:00 do 16:00 hod. bude otevřena mezinárodní výstava 
prací studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie 

ve Světlé n. S. a partnerských škol, zpřístupněny budou 
prostory školy v Sázavské ulici včetně ukázek kovářství 

a kamenosochařství.

Vstup do areálu i na výstavu bude ZDARMA.
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▶

Světelské babí léto s dechovkou – změna v účinkujících kapelách

Kulturní zařízení KyTICe oznamuje 
zájemcům o festiválek dechovek, že na-
místo původně avizované kapely Šeu-
couská muzika se mimořádně jako host 
festiválku představí nedechoví Světelští 
heligonkáři ze Světlé n. S. A protože jsme 
v prázdninovém čísle Zpravodaje již po-
zvané dechovky představili, dodatečně 

zveřejňujeme medailon i místního sou-
boru.

Za pořadatele Z. Horní

Světelští heligonkáři
Kapela byla založena na počátku roku 

2006. Jejím prvním kapelníkem byl Pepa 
Ryšavý, který oslovil další heligonkáře 

Bohouše Jandu, Františka Toušku, Standu 
Dlouhého, Luboše Janů a Standu Žáčka. 
Dalšími členy byli střídavě hráči dopro-
vodných nástrojů – basa: Míla Matlach, 
Karel Malimánek, Pepa Vondra, bicí: Jar-
da Hroch, Karel Bušek a Míra Somberg. 
Od počátku až do svého onemocnění vy-
stupoval s kapelou zpěvák Pepa Pajer.

Z domova pro seniory

V měsících červnu, červenci i v srpnu 
se u nás uskutečnilo pravidelné setkání 
našich klientů s canisterapeutickými psy. 
 

Jako vždy byly návštěvy psíků v našem 
zařízení milým zpestřením a klienti se 
na tato setkání vždy velmi těší.

Ani v letních měsících jsme nevyne-
chali naše pravidelné Kavárničky, na 
kterých jako vždy hrál pan Černý.

Kraj Vysočina získal finanční prostřed-
ky z fondů Evropské unie a zorganizoval 
v našem zařízení projekt s názvem Letní 
škola seniorů. V jejím rámci se v našem 
domově uskutečnilo sedm přednášek 
(Zahrada pro každý věk, Psychologie 
barev, Životospráva pro mozek a paměť, 
Poznáváme Dolní Rakousko, Základy ži-
votní rovnováhy, Kurz přežití do 100 let 
a Bezpečí pro seniory), kterých se zú-
častnili nejen senioři ze Světlé n. S., ale 
i z okolí, např. Ledče n. S., Zruče n. S. atd. 
Některé přednášky jsme zařadili i do 
8. ročníku naší Univerzity slunečního 
věku. Senioři absolvovali velmi zajímavé 
přednášky. Dle ohlasů se přednášky vel-
mi líbily a byly přínosem i obohacením. 
Každý účastník této Letní školy obdržel 
od Kraje Vysočina drobné dárky a na ka-
ždé přednášce drobné občerstvení.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice
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▶ Po odchodu Pepy Ryšavého se kádr 
členů kapely ustálil. Jejími dnešními čle-
ny jsou: Bohouš Janda, harmonikář a zá-
roveň umělecký vedoucí souboru, dále 
harmonikáři Luboš Janů a Standa Žáček, 
basu hraje Pepa Vondra, bicí Míra Som-

berg a zpěvákem kapely je Karel Sukdo-
lák. Jsou to muzikanti různých hudeb-
ních žánrů, které však všechny spojuje 
láska k lidové muzice.

Kapela od roku 2006 pravidelně vy-
stupuje na Svátku hudby ve Světlé a dále 
všude tam, kde mají lidé zájem o dobrou 
lidovou muziku v tomto hudebním pro-
vedení.

L. Janů

Beseda s Martinou 
Bitnerovou

Městská knihovna ve Světlé n. S. na-
bízí nejen studentům, ale i široké ve-
řejnosti přednášku a následující besedu 
se spisovatelkou Martinou Bittnerovou  
Božena Němcová a sestry Rottovy (Ka-
rolina Světlá a Sofie Podlipská) – tři ne-
smiřitelné přítelkyně a velké osobnosti 
ženské emancipace, které rozdělila láska 
a především pak vzájemná nesourodost 
povah.

Martinu Bittnerovou můžete znát také 
jako autorku populárně naučných knih 
Spisovatelky a Éros, Utajené životy 
slavných Čechů a Utajené životy slav-
ných Češek, či románů V průšvihu a Na 
nevěru se neumírá.

Beseda proběhne v pondělí 22. září 
v 10.00 hod. v tanečním sále společen-
ského domu. Vstupné 20 Kč. Všechny 
zájemce srdečně zveme!

J. Š.
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▶

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Paasilinna Arto
Živý na vlastním pohřbu
– Poslední román oblíbeného finské-

ho humoristy obsahuje mnohé au-

tobiografické rysy. Hlavní hrdina 
Artti Tukkijänkä se (stejně jako Pa-
asilinna) narodil za války na území, 
které dobyl Sovětský svaz, a celá 
rodina utekla do finského Lapon-
ska. Arttiho pronásleduje už od dět-
ství poněkud zvláštní obava, aby, 

až jednou zemře, byl důstojně po-
hřben. Proto se rozhodne, že si svůj 
pohřeb vyzkouší nanečisto, dokud 
je ještě zdravý a plný sil.

Dueňas María
Čas mezi šitím
– Strhující román o zdánlivě obyčejné 

ženě, která využije svůj talent a od-
vahu, aby se proměnila v prestižní 
krejčovou a později v tajnou agent-
ku pracující pro Spojence za druhé 
světové války.

Apitz Bruno
Nahý mezi vlky
– Román líčí nejen pohnutý příběh tří-

letého chlapce, jehož v nelidských 
podmínkách koncentračního tábo-
ra Buchenwald zachrání vězňové, 
ale zachycuje rovněž konflikty jeho 
zachránců, kteří se řídí svým svě-
domím a porušují normy komunis-
tického hnutí odporu v táboře.

Hutrová Veronika
Do ráje a zpět
– Sára má ve všem jasno. Po studi-

ích se hodlá provdat, odstěhovat na 
vesnici a žít poklidný život venkov-
ské učitelky. Naskytne se jí však 
příležitost ke studiu v Portugalsku, 
a tak se s kamarádkami vypraví 
vstříc novým zážitkům. Každý den 
je jiný, nový, vzrušující, neplánova-
ný. Je opravdu svatba a manželství 
tím, po čem Sára tak touží?

Naučná literatura
Nentwig Wolfgang
Nevítaní vetřelci
– Biologické invaze se dotýkají nás 

všech, ať chceme nebo nechceme. 
S rostoucím cestováním do exo-
tických krajů a nárůstem zahra-
ničního obchodu roste i množství 
neúmyslně i úmyslně zavlečených 
druhů rostlin i živočichů. Některé 
z nich působí problémy v ochraně 
přírody.

Šimánek Leoš
Severskou divočinou
– Takzvanou Cestu na severozápad 

hledala v minulosti řada průkop-
níků. Leoš Šimánek objevil na své 
novodobé expedici kratší cestu, 
kterou se dostal přes hory Ma-
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▶

Rozšíření služeb

Ještě než začala hlavní turistická se-
zona, využili jsme grantu poskytnutého 
Krajem Vysočina, který nám při dodrže-
ní předem daných podmínek umožnil ne-
chat vyrobit a ve městě instalovat dalších 
osm směrovek k turistickému informač-
nímu centru, nový velký třídílný poutač 
na zábradlí nad opěrnou zdí naproti vyús-
tění Sázavské ulice a novou skříňku s in-
formačními materiály na budově čp. 23 
u vchodu do středověkého podzemí.

S ohledem na očekávaný příliv návštěv-
níků po dobu konání Sázavafestu, tj. ve 

dnech 31. července až 2. srpna, rozšířila 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. své 
služby. Prohlídky středověkého podzemí 
byly organizovány každou celou hodinu 
od 9:00 do 16:00 hod. a turistické infor-
mační centrum i Galerie Na Půdě byly ote-
vřeny i v sobotu od 8:00 do 17:00 hod.

V neděli o Svatováclavské pouti bude 
zpřístupněno středověké podzemí od 
11:00 do 17:00 hod. Prohlídky jsou pláno-
vány každou celou hodinu, ovšem v pří-
padě zvýšeného zájmu jsme připraveni 
frekvenci prohlídek operativně zvýšit.

-jv-

2. října − 9. listopadu v Galerii Na Půdě
Vácha Milan (*1944)
Výstava soch (kámen, dřevo) a  kreseb z  tvorby pražského 

akademického sochaře, restaurátora významných pražských 
památek, pedagoga.

6. října od 19 hod. v divadelním sále
Vše o ženách
Komedie o  mužích, kteří se domnívají, že všechno ví., a  to 

nejen o ženách.
Účinkují: Jitka Schneiderová, Anna Šišková, Jana Krausová
Předprodej vstupenek od 15. září v TIC, tel. 569 496 676,
info@svetlans.cz
(Grafická pozvánka na jiném místě Zpravodaje.)

11. října od 15 hod. v divadelním sále
Malá čarodějnice
Příběh o  malé čarodějnici, která se svým ukrákaným 

kamarádem prožívá spoustu čarodějných zážitků. Pohádka je 
protknuta veselými písněmi, výpravnou scénou a  bohatými 
kostýmy. O  kouzla nebude nouze. Účinkuje: Hálkovo městské 
divadlo Nymburk

Předprodej vstupenek od 22. září v TIC, tel. 569 496 676,
info@svetlans.cz

29. října od 19 hod. v divadelním sále
Dalibor Janda & Prototyp
Koncert populárního zpěváka s  doprovodnou skupinou. Ve 

druhé polovině 80. let patřil Dalibor Janda k  hvězdám české 
populární hudby. Třikrát za sebou se stal Zlatým slavíkem 
(1986 až 1988) a  svým nakřáplým hlasem a  písničkami s  lehce 
zapamatovatelnými melodiemi, jako například Hurikán, Kde jsi 
nebo Žít jako kaskadér, dobýval mnohá dívčí srdce.

Host: Jiřina Anna Jandová
Předprodej vstupenek od 8. října v TIC, tel. 569 496 676,
info@svetlans.cz

Kulturní zařízení KyTICe připravujeckenzie až do povodí Pacifiku. Po 
přezimování u jezera Clark ho če-
kala obtížná plavba po řekách ho-
rami Kanady až na Aljašku. Zcela 
nečekaně se změnila v boj o pře-
žití.

Scholler Christiane
Můj pradědeček František Ferdinand
– Nekonformní muž s mnoha plá-

ny do budoucna, důsledný stratég 
a nezlomná povaha: byl v nespráv-
né době na nesprávném místě. Ne-
jen 28. června 1914 v Sarajevu, ný-
brž i ve století, v němž žil. Jeho 
tragický osud znamenal konec jed-
né epochy a zároveň začátek nové 
doby. Anita Hohenberg, pravnučka 
následníka trůnu, podrobně a živě 
líčí svého pradědečka jako sku-
tečného člověka a ne historickou 
osobnost, jak ji známe z encyklo-
pedií.

Knihy pro děti a mládež
Kadlecová Zuzana
Veselé říkanky o zvířátkách
– Hravé a vtipné říkanky s půvabný-

mi ilustracemi obohatí slovní záso-
bu a pobaví děti, rodiče i učitele.

Brat Roman
Můj anděl se umí prát
– Hrdinou tohoto nevšedního a velmi 

aktuálního příběhu je jedenáctiletý 
chlapec Oskar, hubený a slabouč-
ký kluk v brýlích, ještě ke všemu 
slušný. Jeho vzhled přímo vyzývá 
k tomu, aby ho dva silnější spolu-
žáci mlátili a ponižovali. Oskar zá-
sadně nežaluje, jediný přítel, které-
mu se může svěřit, je anděl Oskariel, 
který mu nakonec vnukne myšlen-
ku na geniální obranu.

Řeháčková Věra
Dokonce mi i kluka svedla
– Do třinácti let žila Jolana v pohodě. 

Měla své koníčky, dokonce i za-
čínající známost. Pak se ale stalo 
něco neuvěřitelného. Začala se jí 
zjevovat holka stejného zevnějšku.

Eva Kodýmová
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Stránka poezie

Vážení čtenáři,
redakční rada se rozhodla spektrum 

článků ve Světelském zpravodaji rozšířit 
– zatím jen pokusně – o novou stránku. 
Přinášíme ukázku z tvorby dvou svě-
telských autorů, jednoho již nežijícího 
a jednoho současného, aniž bychom je 
chtěli porovnávat, či dokonce hodnotit.

Pavel Fiala (1895–1965)
Světelský rodák, malíř a básník, snad 

po vzoru Karla Hynka Máchy či Karla 
Jaromíra Erbena si přidal druhé jméno 
Petr, ale říkal si také Petr Sázavský a spo-
luobčany byl přezdíván Petr Nebruč. Jeho 
tvorbu lze zařadit do tzv. naivní litera-
tury, jejímiž hlavními rysy jsou bezpro-
střednost a spontánnost, jednoduchost 
a emocionalita výrazových prostředků, 
směšování slohových prostředků a stírání 
žánrových hranic. V letech 1946 a 1947 
trpěla jeho tvorba značnou nadprodukcí. 
U každé básničky je kromě data vzniku 
uveden také čas v minutách vyjadřující, 
jak dlouho mu trvalo tu kterou básničku 
složit. Díky tomu lze snadno zjistit, že 
psal každý den, často ne jednu rýmovač-
ku, ale hned několik… Jeho osobitý pra-
vopis se vyznačuje mnohdy nesmyslnou 
interpunkcí a někdy i hrubými chybami.

Dvě jeho práce zveřejňujeme.

Dne 27. 3. 1946.
30 min.
Sázavě!
Sázavo, ty řeko moje,  

v tůních kaprovitá,
plazíš ty se krajem naším,  

jako had, krajta – tygrovitá.

Proplétáš se lučinami, poli, 
lesy, skalami, v blesku 
dešťů bouří,

jen, se s tebe kouří.

Majestátným tokem tvým, 
skalami a lesy,

děláš divy v srdcích lidů, 
v duši – jejich plesy.

Kdysi pluli po tvém těle,  
tvých dřevařů vory,

nesla jsi je na své vodě, 
sázavskými bory.

Nesla jsi je lehce, z lásky,  
to nikoli draze,

donesla jsi jejich dřevo, 
oklikami k Praze.

Ty jsi nervem, české země, 
plodíš různé ryby,

buď příkladem mnoha lidem, 
aby – neďáli chyby.

Šum a skotač Sázavěnko, pěj, 
plůj, ve své pýše,

moje tělo, srdce, duše,  
po tobě – jen dýše.

Dne 31. 3. 1946.
Za ½ hodiny.
Světelský zámek!
V posázavském vánku,
ty světelský zámku,
podobáš se stylem,
versailskému stánku.

V dobách dávných lánů,
byl jsi tvrzí Pánů,
lovčím sídlem Trčků,
snad v porostu smrčků.

Po bělohorském čase,
chytila tě zase,
cizácká ruka kata,
a ta změnila data.

Vládla zemi dlouze,
ve své bídné touze,
otročila národ
a chce mít stále nárok.

Zvraty doby časů,
zmátly tuto chasu,
spěchaj doby vírů,
ženou zemi k míru.

Zahřmí z východu,
změní světa dobu.

Jan Trtík (*1946)
Původem z Ledče n. S., ale od svých 

19 let naturalizovaný Světelák. Přes tři-
cet let pracoval ve Sklárnách Bohemia 
a nyní si užívá zaslouženého odpočinku. 
Je zvláštní shodou okolností, že se naro-
dil v roce, kdy výše zmíněný Petr Pavel 
Fiala složil dvě uvedené básně.

Co chci?
Pít rosu ze Tvých dlaní,
jít spolu někdy domů,

a třeba jenom mlčet k tomu, 
směl bych?

Být spolu chvíli kdekoli,
za lavicí školní, nebo na poli, 

chtěl bych.
Dát pokoj citům svým,
bačkory nazout, ležet, snít,  

měl bych?
Nic z toho se už nestihne,
těžší to jen pro mne zůstane.
Však ptám se ještě nakonec,
byl jsem to já ten pitomec,
co nechyt’ šanci za límec?
Jak udělat jsem tohle měl,
když předem jsem se rděl?
Nechť slouží toto vyznání
všem mladým jako poslání,
že zalévat se má co zraje,
ať doma, venku na zahradě. 

Co chci?
Složit poklonu Ti k nohám
a trpělivě čekat, že souhlasu se 

dočkám.
To kritiku všech snese
a naplněny budou mé sny
lidské ontogenese.
To bych rád chtěl.

Stigma lásky
Milovat a mít,
nemilovat a nežít,
to jsou má dramata,
světa mého stigmata.
Jak dřív i teď,
mi tuhne v žilách krev
A nedovolí nemilovat teď 

a hned.
Já vždy jsem rád měl rád,
teď zůstávám jen kamarád.
Tak nenaplněn zůstává můj sen,
já živ jsem dál svým stigmatem.
I proto zdá se mi, že sám jsem 

jen tu na zemi
a budu sám i dál
a toho jsem se dřív i bál.
Ty bez lásky mne necháváš,
kdy sníval jsem o nás.
Jen kdyby snad někdy,
změnil by můj osud kdosi,
pro mne v budoucnu,
a život můj Tvou láskou byl by 

naplněn,
já do smrti bych miloval,
co vždy jsem jen chtít měl.
Ten pocit krásný pro ten cit,
nebyl by jen planý, smutný hit.
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Světelská zahrádka

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu ve Světlé n. S. pořádá 
i v letošním roce již tradiční výstavu 
ovoce, zeleniny a květin nazvanou pří-
značně Světelská zahrádka.

Od pátku 3. října 2014 do neděle 
5. října 2014 bude v sále Společenského 
domu k vidění přehlídka výpěstků ne-

jenom místních zahrádkářů (pátek a so-
bota od 9 hod. do 17 hod., v neděli od 
9 hod. do 16 hod.). Návštěvníci budou 
také mít možnost, si zakoupit květiny 
pokojové i pro venkovní pěstování, ci-
bulky květin pro výsadbu, dále pak med 
a výrobky z včelího vosku. Pořadatelé 
by byli velmi rádi, kdyby kdokoliv (i ne-

člen svazu zahrádkářů) rozšířil exponá-
ty o své pěstitelské úspěchy – všichni 
potenciální vystavovatelé jsou vítáni 
v průběhu celého předcházejícího dne 
před zahájením výstavy. Na vaši návště-
vu se těší

světelští zahrádkáři.

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

Z vernisáže v Galerii Na Půdě

Ve středu 9. července byla v Galerii na 
Půdě slavnostně zahájena výstava obrazů 
akademického malíře Františka Antoní-
na Jelínka (1890–1977), čestného občana 
města Světlá n. S. Přítomné hosty vernisá-

že přivítala a krátce o výstavě pohovořila 
ředitelka výstavu pořádající organizace 
Mgr. Jana Kupčíková. Poté, co Jitka Čer-
ná přečetla životopis Mistra Jelínka od 
Martina Vlčka ze Světlé n. S., který měl 

v dětství k Mistrovi blízko, byl promítnut 
sestřih dnes už vzácného filmového doku-
mentu.

Informaci o historii tohoto dokumen-
tu poskytl jeho tvůrce Jaroslav Vlček ze 
Světlé n. S.: Šestnáctimilimetrový inverz-
ní film byl natočen tehdy poloprofesionál-
ní kamerou AK 16 v roce 1965 u příleži-
tosti oslavy 75. narozenin malíře Jelínka. 
Národní výbor ve Světlé objednal natočení 
oslavy v restauraci Česká koruna. Zde byli 
také přítomni zástupci oddělení kultury 
Okresního národního výboru z Havlíčko-
va Brodu a ti vyslovili přání natočit doku-
mentární film o Mistrově tvorbě. Financo-
vání filmu bylo zajištěno přes Osvětovou 
besedu ve Světlé. Komentář k filmu, kte-
rý napsal Jiří Holan ze Světlé a namluvil 
p. Hrůša z Ledče, byl natočen na magneto-

fonovou pásku. V roce 1966 byl film pro-
mítán na meziokresní soutěži dokumen-
tárních filmů v Chrudimi a v témže roce 
postoupil do krajského kola v Hradci Krá-
lové, kde získal 2. cenu. Během promítání 

původního filmu v té době byl film značně 
poškozen a komentář se během promítání 
po osvětových besedách v okrese ztratil. 
Nejvzácnější částí filmu je práce Mistra 
v ateliéru.

V roce 2010 byl film digitálně přepsán 
na DVD a pro tuto výstavu obrazů byl se-
stříhán přibližně pětiminutový dokument.

***
Expozice 57 obrazů, 35 kreseb a studií 

zapůjčených ze sbírek města Světlá n. S., 
Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Ob-
lastní galerie Vysočiny v Jihlavě a sbírek 
soukromých byla doplněna o množství 
dobových dokumentů a fotografií z Jelín-
kovy pozůstalosti, které do galerie laskavě 
zapůjčil již zmíněný Martin Vlček. Výsta-
vu bylo možné zhlédnout do 17. srpna.

Text a foto: Zdeňka Horní
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Nová tvář kostelní střechy

Střecha kostelní věže se na konci srp-
na konečně zbavila svého dočasného 
hávu tvořeného trubkami lešení a odha-
lila svou novou na dálku zářící podobu.

Původně byla věž pokryta dřevěným 
šindelem (ostatně s touto variantou pů-
vodně počítali památkáři i při současné 
opravě), ovšem kvůli náročné údržbě 
se rozhodl někdejší světelský děkan Jan 
Beran (administrátorem světelské far-
nosti byl v letech 1943–1950) pro jed-
nodušší variantu – pozinkovaný plech. 
Přestože tento krycí materiál byl několi-
krát ošetřen nátěrem, jeho životnost po-

malu končila. Nakonec památkový úřad 
souhlasil s návrhem Ing. Kovandové, 
aby byla střecha pokryta měděným ple-
chem. Zároveň byl pozinkovaný plech 
sejmut i z ochozu, kryjícího kostelní 

Odešla Světelačka
Po dlouhé těžké nemoci zemřela v červenci světelská ro-

dačka Ing. Václava Domšová, rozená Johnová. Narodila se 
v roce 1957, bydlela s rodiči a sestrou v bytovce v Čapkově 
ulici. Občas jsme se v rámci party svobodných kluků a ho-
lek potkávali na taneční zábavě, nebo v kině a já ji tu a tam 
pozlobil tím, že jsem jí říkal Václavko.

V letech 1977–1982 absolvovala Vysokou školu země-
dělskou v Praze a pak pracovala jako zootechnička hospo-
dářství Sedloňov. Na podzim roku 1989 byla kooptována 
poslancem MNV Deštné v Orlických horách a v letech 

1990–1994 vykonávala funkci tajemnice obecního úřadu a v letech 1994-2002 
byla starostkou. V letech 2002–2008 byla senátorkou za Sdružení nezávislých 
kandidátů. Do roku 2007 pracovala v Ústavně-právním výboru Senátu PČR, 
později byla členkou Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní pro-
středí a předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Od roku 1994 
byla také předsedkyní dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a v letech 
1995–2006 členkou rady Euroregionu Glacensis. Stála u zrodu projektů, jakými 
jsou Kačenčina pohádková říše, upravování běžeckých tratí, cyklobusy a další. 
Radovala se z toho, že tyto věci přišly na svět, přilákaly turisty i místní a dnes 
jsou samozřejmostí života v horách. Za jejího působení se začalo usilovat o rov-
noprávnější určení daní pro malé obce. Poté, co skončila v senátu, byla aktivní 
v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a ve Výboru pro kulturu a památko-
vou péči. V roce 2012 se stala Ženou regionu, ucházela se o post senátorky za 
Náchodsko a opět usedla v krajském zastupitelstvu.

Jejím životním krédem bylo: Kde je vůle, tam je i cesta, čili Když se chce, tak 
všechno jde!

Jaroslav Vála

zvony. Zde bylo na opláštění použito 
v souladu s původním vzhledem tvrdé 
dřevo. Důležitou součástí opravy bylo 
vyztužení bočních štítů věže a také do-
šlo k nutným opravám interiéru věže.

Celé rekonstrukce se zhostila firma 
Bravis. Při pokrývání měděným ple-
chem se držela tradiční staré techni-
ky – falcování. Ta předpokládá krytí 
na dvojitou stojatou drážku. A jen pro 
představu uveďme, že hmotnost spo-
třebovaného měděného plechu přesáhla 
o 300 kilogramů celou tunu.

Poněkud palčivým problémem takto 
náročné rekonstrukce je pochopitel-
ně financování. Celková rozpočtovaná 
částka necelých 1,2 milionu korun je 
zčásti pokryta dotací z Kraje Vyso-
čina (350 tisíc Kč), od města Světlá 
n. S. (125 tisíc Kč) a od Královéhradec-
ké diecéze (100 tisíc Kč). Zbylý obnos 
zůstává ležet na světelské farnosti. Je-
likož se jedná o opravdu vysokou část-
ku, bude nový administrátor farnosti 
P. Tomáš Fiala vděčný každému, kdo by 
se chtěl finančním obnosem jakékoliv 
výše podílet na splacení rekonstruk-
ce této významné světelské památky. 
V takovém případě lze využít přímo 
konto farnosti 1120630319/0800, nebo 
kontaktovat P. Tomáše Fialu (osobně či 
prostřednictvím mailu fialat@email.cz).

Jan Prášek
Foto: jiv

Nový kněz ve Světlé

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych se Vám představil. V srpnu 
došlo k výměně duchovního správce 
v římskokatolické farnosti ve Světlé 
nad Sázavou. Můj předchůdce P. Marek 
Marcel Šavel, OPraem. odešel do Hum-
polce. Přicházím k Vám po dvouletém 
působení v Pardubicích.

Vyrostl jsem v malé vesničce na Vy-
sočině, kde moji rodiče vlastní hos-
podářství a aktivně se mu věnují. Po 
absolvování základní školní docház-
ky jsem šel studovat na zemědělskou 
střední odbornou školu. Toto studium 
jsem si prodloužil o dva roky, abych 
získal maturitu, která se v životě může 
hodit, a musím s odstupem let říci, že 
jsem ji využil více než hojně. Po střed-
ní škole jsem šel do Prahy na strojní 
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Sázavafest podruhé ve Světlé

Zcela jistě největší kulturní událostí 
léta a patrně i celého roku byl ve Světlé 
14. ročník Sázavafestu. Během tří dnů 
nabídl návštěvníkům muziku mnoha 
žánrů, doplněnou akcemi z jiných ob-
lastí kultury, například vystoupením 
komika Lukáše Pavláska nebo autor-
ským čtením Michala Viewegha. Jak 
už to na světě chodí, mají takové akce 
spousty příznivců, ale též nemálo od-
půrců. Ale několik tisíc návštěvníků 
z celé republiky přijelo do Světlé nad 
Sázavou především za dobrou muzikou 
a zámecký park je podle organizátorů 
i mnoha návštěvníků pro takový festi-
val přímo stvořený.

Výhodou pro festivalové návštěvní-
ky ze vzdálenějších míst bylo určitě 
zřízení stanového městečka v těsném 
sousedství parku, ve kterém nechybělo 
sociální zařízení, sprchy a také velký 
stan s občerstvením. Podle pořadatelů, 
konajících službu ve stanu recepce sta-
nového městečka, zde stálo téměř pět 
set stanů, přibližně tolik jich prý bylo 
i při loňském festivalu. Během tří fes-
tivalových dnů se na několika pódiích 
vystřídalo více než osmdesát hudebních 
skupin a zpěváků mnoha žánrů, každý 
si tedy mohl vybrat to své.

O prvním dnu měly patrně největší 
úspěch skupiny Jelen, Sto zvířat a pře-

devším Rybičky 48. Pátek 1. srpna, 
který byl druhým festivalovým dnem, 
přinesl například zajímavé účinkující 
na Óčko stage, kterými byla francouz-
ská dvojice Bart a Baker se svojí electro 
swingovou hudbou. Ale ty největší 
hvězdy, soudě podle počtu posluchačů, 
kteří doslova ucpali prostranství před 
jevištěm nazvaným Excelent stage, vy-
stoupili ve večerním programu. Začala 
to kapela Mňaga a Žďorp, následova-
ly Chinaski s Michalem Malátným 
a úspěšný večer svým půlnočním kon-
certem korunovala hudební skupina 
Monkey Business.

Bohatý hudební program byl v zá-
meckém parku i v sobotu, která byla zá-
věrečným festivalovým dnem. Zejména 
ti starší návštěvníci tleskali swingové 
muzice v podání orchestru His Melody 
Makers s Ondřejem Havelkou, po které 
přišlo vystoupení současné největší stá-
lice naší populární hudby Lucie Bílé.

Ani při letošním Sázavafestu se ne-
naplnily černé předpovědi těch, kteří 
nejsou festivalem příliš nadšeni, o ne-
pořádku ve městě a devastovaném zá-
meckém parku. Policie nemusela řešit 
žádný trestný čin, pouze několik pře-
stupků.

Text a foto: jiv

PozvÁNKa 
Na draKIÁdu

Zveme všechny děti, rodiče 
i prarodiče na 4. ročník městské 

Drakiády

KDY:
17. října 2014 od 15.30 – 17.30 hod.

KDE:
na louce na sídlišti Na Bradle 
u tzv. malé průmyslové zóny
Proběhne zde souboj v kategoriích
•	 Nejlépe létající drak „Letoun“
•	 Nejoriginálnější drak „Hezoun“

CO S SEBOU?
•	 draka
•	 dobrou náladu

Zrušení akce pouze za velkého 
deště. Drobný deštík nevadí!

Akce se konají v rámci projektu 
Společná setkávání v roce 

2014 s podporou
města Světlá n. S. a Zdravého Kraje 

Vysočina.

fakultu, kde mě čekal docela velký 
boj, protože moje předchozí příprava 
nebyla dostačující pro studium na vy-
soké škole. V Praze jsem prožil hezké 
roky a rád vzpomínám na chvíle pro-
žité na koleji a na přátelství, která tam 
člověk mohl zažít, i když většina ka-
marádů nebyla vůbec věřící. V závěru 
studia jsem se rozhodl podat přihlášku 
do kněžského semináře. Protože moje 
studium končilo v lednu, tak jsem už 
nenastoupil do civilního zaměstnání, 
ale jako pastorační asistent do Pardu-
bic, kde jsem prožil hezký půlrok. Poté 

jsem byl jeden rok v Olomouci v teolo-
gickém konviktu a opět jsem se vrátil 
do Prahy, abych začal studium na teo-
logické fakultě.

Po třech letech mi otec biskup nabídl, 
zda bych nechtěl jít studovat do Říma. 
Po váhání jsem nabídku přijal a vydal 
se do nového, pro mě cizího prostře-
dí. Dnes velice děkuji za zkušenost, 
kterou jsem tam mohl načerpat. Po 
návratu do vlasti jsem přijal jáhenské 
a kněžské svěcení a působil jsem jako 
kaplan v Pardubicích, odkud se vracím 
blíže k domovu a do krajiny, ve které 
jsem vyrostl.

V kněžském životě se říká, že to prv-
ní (samostatné) místo je ta první láska, 
která nikdy nezreziví. Jsme na začátku 
společné cesty a věřím, že tato cesta 
bude nejen hezká, ale i doufám, že ně-
jaký čas potrvá.

Těším se na společné setkání a vy-
prošuji Vám vše dobré na přímluvu pa-
trona svatého Václava, jehož svátek si 
tento měsíc připomeneme.

P. Tomáš Fiala, kněz
Foto z archivu T. F.
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1. Stanové městečko na poli za parkem
2. Piva bude dost
3. Skupina Monkey Business se zpěvačkou Tonyou Graves
4. Velkoplošná obrazovka
5. Ondřej Havelka a His Melody Makers
6. Obecentsvo před pódiem
7. Nejmladší posluchači

1

3

5

7

2

4

6
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Zámek má za sebou první 
letní sezonu eNCéčko – od Nového roku ke konci letních prázdnin

eNCéčko je nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež ve Světlé nad Sázavou, jež 
zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. 
Cílovou skupinu zařízení tvoří děti, mlá-
dež a mladí dospělí od svých 10 do do-
vršení 20 let, kteří se nacházejí v tíživé 
či nepříznivé životní situaci nebo jsou 
takovou situací ohroženi. eNcéčko se na-
chází ve Světlé nad Sázavou v ulici Sá-
zavská 598 a je otevřeno od pondělí do 
pátku od 14:00 – 19:00 hod. (od 13:00 do 
14:00 hod. pouze na rozhovory). Výjim-
kou byla změna otevírací doby v prázd-
ninových měsících, kdy bylo v úterý 
a ve středu zařízení otevřeno od 12:00 
do 16:00 hod. a rozhovory byly posky-
továny hodinu před otevřením zařízení. 
Mezi služby, které nabízíme bezplatně 
a anonymně, patří například doučování 
a příprava do školy, informační servis či 
sociální poradenství.

Během zimních měsíců nového roku 
projevilo několik studentů vysokých 
škol zájem o praxi v zařízení, a tak se 
naši klienti poznali i s několika prakti-
kanty, například z oboru sociální po-
litiky, kteří si v rámci svého působení 
v eNCéčku přichystali několik zajíma-
vých aktivit. Začátkem jara jsme pečlivě 
připravovali další informační nástěnky 
a besedy, které byly tentokrát zaměře-
ny na témata týkající se domácího násilí 
a života s handicapem.

V březnu jsme se rozhodli využít jar-
ních prázdnin klientů k uspořádání pře-
spávací akce. Ta začínala dopolednem, 
kdy jsme společně připravovali oběd, 
a končila druhý den ráno hromadnou 
snídaní a rozloučením. Po celý průběh 
akce byl připravený program, jeho sou-

částí byla například šipkovaná, ale také 
opékání špekáčků, karaoke show či sa-
motné završení filmovým večerem.

Novinkou předchozích let byly známé 
středy v parku, v letošním roce se při 
vhodném počasí konaly dva, většinou 
sportovně zaměřené, dny venku, a to 
úterky a čtvrtky. Ve zmíněné dny byl při 
vhodném počasí klub otevřen pouze na 
smluvenou dobu, poté se odcházelo ven 
(na vchodových dveřích byla vždy vyle-
pena informace o tom, kde se nachází-
me).

Mimo dnů trávených s klienty venku, 
jsme chtěli prázdniny zpestřit nějaký-
mi výlety. Po loňském úspěchu jsme se 
rozhodli znovu pro pochoďák na známá 
Stvořidla, který byl spojen s opékáním 
buřtů. Druhým vybraným výletem, kte-
rý připadal na měsíc srpen, byla vyjížď-
ka do Humpolce na koupaliště Žabák 
s možností návštěvy lanového centra 
Pavouk.

V rámci týdne nízkoprahových klubů, 
který pořádá Česká asociace streetwork, 
proběhne v eNCéčku 24. září Den ote-
vřených dveří. Od 8:30 hod. bude klub 
otevřen pro základní školy ze Světlé 
n. S. a od 13:00 do 16:00 hod. pro širo-
kou veřejnost. Cílem programu je sezná-
mení potencionálních klientů i široké 
veřejnosti s činností a cíli nízkopraho-
vých center pro děti a mládež. V rámci 
programu nebude připravena pouze sa-
motná prohlídka zařízení, ale také příle-
žitost zahrát si různé hry či diskutovat 
na různorodá témata týkající se nízko-
prahových zařízení.

Silvie Kameníková, DiS.
sociální pracovník eNCéčka

Představil návštěvníkům Expozici his-
torického evropského skla, dva dětské 
okruhy: Na Sázavě a Království panenek. 
S úspěchem zvládl i velkou akci jako je 
Sázavafest – zde byl zámek nejen technic-
kým a provozním zázemím, ale také záze-
mím pro kapely, skupiny, zpěváky, dokon-
ce i pro Lucii Bílou, která věnovala zámku 
ručně šitého medvídka, jako základ pro 
budoucí sbírku hraček celebrit.

Naše dětské expozice budou přístupné 
celé září, (pro školní třídy a mateřské ško-
ly) v říjnu na objednávku. Stejně tak bude 
otevřena expozice historického evrop-
ského skla. V říjnu je třeba se telefonicky 
objednat. Celoročně budou přijíždět na zá-
mek pražské školy na vzdělávací programy.

4. září se můžete těšit na vernisáž 
výstavy (VY)TVÁŘENÍ, která začne 
v 16.30 hod. Vystavovat budou Eva Tur-
nová z Prahy, Karel Kubíček a Jiří Hrbek, 
oba z Ledče nad Sázavou. První větší akcí 
pro mládež a dospělé bude beseda se zná-
mým spisovatelem Josefem Formánkem 
25. září. Podrobnosti najdete na našich 
webových stránkách.

O světelské pouti, koncem září, najdete 
na zámku „oázu“ klidu. Přijďte si k nám 
odpočinout od „mumraje“ na ulicích. Vez-
měte s sebou děti, pro které bude připra-
ven doprovodný program. Zámek nebude 
zahálet ani v prosinci. Zveme vás na vá-
noční Ježíškovy dílny, koncert Richarda 
Pachmana, spojený s výstavou jeho obra-
zů, živý betlém, vánoční strom přání, kon-
cert a další akce.

Mgr. Marie Zajícová
manažerka kultury a vzdělávání,  

zámek Světlá n. S.

Víte, že...

... Vlastivědný sborník Světelsko 
se dostal do rukou prezidenta 
republiky?
Ve čtvrtek 3. července navštívil 

prezident republiky Miloš Zeman 
Nové Město na Moravě, kde se mimo 
jiné setkal s osobnostmi kraje Vy-
sočina, které byly v předchozí době 
vyznamenány některou z krajských 
medailí (kamennou, skleněnou, nebo 
dřevěnou). Jedním z pozvaných byl 
doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., 
emeritní prorektor Vysoké školy po-

lytechnické v Jihlavě a také recenzent 
připravovaného 3. dílu Vlastivědného 
sborníku Světelsko.

„Vzájemné informování o Vysoči-
ně – o jejích krásách, jedinečnosti 
i problémech – bylo neformální,“ řekl 
Zdeněk Laštovička, „kdo z přítomných 
chtěl, tak něco řekl a pan prezident 
to vyslechl, obvykle ihned odpověděl 
a prezentoval svůj pohled. Protože 
jsem měl možnost také něco říci, tak 
jsem jenom upozornil, že za 4 roky je 
100. výročí vzniku trampingu v ČSR, 
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Dny otevřených ateliérů

Dny otevřených ateliérů (DOA) na Vy-
sočině, které organizuje Muzeum Vysoči-
ny Havlíčkův Brod, se po úvodních třech 
ročnících stává respektovanou a oblíbe-
nou akcí jak mezi odbornou, tak i laickou 
veřejností.

Stejně jako v předchozích letech jsou 
k účasti vyzýváni všichni tvůrci – výtvar-
níci, umělečtí řemeslníci a vůbec kumštý-
ři, působící v Kraji Vysočina, kteří mají 
zájem v rámci DOA pozvat veřejnost ve 
dnech 4. a 5. října 2014 do svého atelié-
ru nebo dílny, předvést techniku své tvor-
by, prezentovat ji a promluvit s návštěvní-
ky o svém díle, popř. i nějaké dílo prodat.

Akce se mohou zúčastnit všichni umělci, 
tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci 

„amatéři“. A nemusí jít jen o umělce, kteří 
mají trvalé bydliště na území kraje. DOA 
jsou určeny i těm, kteří bydlí jinde, ale na 
Vysočině mají svá letní nebo víkendová 
působiště.

Nabízí se jim tak opět příležitost na-
vázat nové kontakty s milovníky umění, 
seznámit veřejnost se svou tvorbou pro 
jednou trochu jinak, než na běžné výstavě. 
Pořadatele potěší, když se do doprovodné-
ho programu zapojí i výstavní a prodejní 
galerie působící v regionu, a rozšíří tím 
spektrum možných výtvarných zážitků. 
Vítána je i přítomnost vystavujících auto-
rů v galeriích během DOA.

Zatímco prvního ročníku v roce 2011 
se zúčastnilo 52 ateliérů, v roce 2012 se 
počet zdvojnásobil a vloni už doprovod-
ný katalog nabízel 129 adres a dvě stovky 
spolupracujících výtvarníků.

Z internetových stránek
Kraje Vysočina

Světlá znovu v televizi

S natáčením v našem městě jako by se 
v poslední době roztrhl pytel. Po pořa-
du Toulavá kamera vychutnává Česko, 
který natáčela ČT 1 ve středu 11. června, 
a natáčení videozáznamu o cyklostezce 
a zajímavostech Světlé pro specializo-
vaný internetový portál www.turistika.
cz, přijeli tvůrci pořadu Cyklotoulky, 
vysílaného Českou televizí na kanálu ČT 
Sport.

Autor pořadu, známý sportovní ko-
mentátor Stanislav Bartůšek, při své ná-
vštěvě na radnici u starosty Jana Tourka 
vysvětlil, že cílem Cyklotoulek je, jak 
již název pořadu napovídá, propagace 
cykloturistiky neboli toulek na kole po 
zajímavých místech naší republiky. Spo-
lu s kameramanem Petrem Válkem jako 
správní cestovatelé, kteří před cestou 
nejdříve shánějí informace, navštívili 
turistické informační centrum a potom 
se na kolech za doprovodu starosty měs-
ta a nejúspěšnější světelské sportovky-
ně, mistryně světa v dráhové cyklistice 
Jarmily Machačové vydali na kolech 
do okolí Světlé nad Sázavou. Navštívili 
hrad Lipnici, Dolní Město, zavítali na 
Stvořidla a do Ledče nad Sázavou a po 
cyklostezce ze Smrčné se vrátili do 
Světlé nad Sázavou. Závěrečné záběry 
pak pořídili za doprovodu průvodce ve 
středověkém podzemí.

Jaroslav Vála
Foto: jiv

že jde o jedinečný a zcela mimořádný 
evropský fenomén československého 
původu a že Asociace trampských osad, 
vlastnící veliké množství unikátních 
sbírkových předmětů, hledá v repub-
lice vhodné místo (budovu) pro vznik 

Trampského muzea. A protože by bylo 
vhodné, aby to bylo někde v blízkosti 
středu naší republiky, upozornil jsem 
přítomné (pracovníky kraje, našeho 
hejtmana i pana prezidenta), že pokud 

by se našel na Vysočině nějaký vhod-
ný objekt, získal by tím náš kraj úžas-
ný „tahák“ pro nejrůznější akce. A tak 
jsem pana prezidenta upozornil i na 
to, že mimo známých a mnohokrát pu-
blikačně prezentovaných vysočinských 

partyzánských skupin za druhé světové 
války se odboje zúčastnili i trampové 
(a dokonce řada z nich položila v boji 
s Němci i životy). Jako doklad, ve kte-
rém se jedna z těchto událostí popisuje, 

jsem uvedl úžasný Vlastivědný sborník 
Světelsko (2. díl), který jsem panu pre-
zidentovi nejen předal, ale také jej po-
žádal, aby si příspěvek o Staré šlechtě 
určitě přečetl. Slíbil to. Pochopitelně 
jsem nezapomněl připomenout, že na 
vydání těchto regionálních historicko-

-popularizačních skvostů se finančně 
podílí i náš milý Kraj Vysočina!“

Jaroslav Vála
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Krátké bylo léto 
v Pěšinkách

Zimní sezona 2013/2014 v hale Spor-
tovního centra Pěšinky skončila v dub-
nu před velikonočními svátky, ale letní 
provoz tam netrval dlouho. Již v sobotu 

19. července začali ledaři stříkat prv-
ní vrstvu nové ledové plochy a o čtyři 
dny později vyjeli na čerstvý led první 
nedočkaví bruslaři. Od čtvrtka 24. čer-
vence již panuje v Pěšinkách normální 
provoz zimního stadionu. Ledovou plo-
chu si v prvních dnech provozu prona-
jali hokejisté HC Rebel Havlíčkův Brod, 
hokejová škola a svůj kemp na startu do 
nové sezony si ve Světlé nad Sázavou 
uspořádal výběr dívčího hokeje, které-
ho se též zúčastnila Světelačka Monika 
Sobotková, brankářka dívčí reprezenta-
ce do 15 let. První veřejné bruslení bylo 
ve středu 30. července večer, tak brzy se 
v Pěšinkách ještě nikdy nebruslilo. Na 
snímku jednu z prvních vrstev nového 
ledu stříká ledař Vlasta Nevoral.

Text a foto: jiv

Mezinárodní hokej v Pěšinkách

opak byl pravdou. Hokejisté z Maďarska, 
kteří hrají s dalšími třemi maďarskými 
a dvěma rumunskými kluby a Novými 
Zámky ze Slovenska mezinárodní ev-
ropskou MOL ligu byli ligovým Rebe-

lům zcela vyrovnaným soupeřem. Jejich 
výkon nesnižuje ani fakt, že hokejisté 
z Kotliny byli na začátku hledání opti-
mální sestavy a ne všichni hráči, kteří se 
představili v Pěšinkách, si zahrají I. ligu 
v dresu HC Rebel Havlíčkův Brod. Po 
šedesáti minutách byl stav na ukaza-
teli skóre 3:3, když úspěšnými střelci 
Havlíčkova Brodu byli Štumpf, Berger 
a kapitán Kadlec. O vítězi rozhodli sa-

mostatné nájezdy, ve kterých rozhodují-
cí branku na 4:3 pro Rebely dal Minárik. 
Ten opravdový slavnostní dojem z me-
zinárodního hokeje divákům narušilo 
to, že hokejisté z Maďarska nastoupili 

v modrých dresech, zapůjčených od do-
mácích hokejistů z Pěšinek, protože si 
s sebou přivezli bílé dresy, stejně jako 
havlíčkobrodští hokejisté a při hře by se 
soupeři navzájem pletli. Na první hokej 
přišly tři stovky diváků.

Text a foto: jiv

Hokejisté HC Rebel Havlíčkův Brod při 
slavnostním nástupu. Zleva: kapitán 

J. Kadlec, J. Berger, K. Grman a V. Pecen

Zleva: V dresu Světlé kapitán 
Ferencvároše Budapešť G. Kiss, čárový 

rozhodčí J. Kubát, hlavní rohodčí 
T. Kukeně, druhý čárový rozhodčí 

T. Krejčí a kabitán Rebelů J. Kadlec

Nezvykle brzy měli možnost hokejoví 
příznivci jít na první hokej na zimní sta-
dion v Pěšinkách a hned na hokej mezi-
národní. Světelský zimní stadion si pro 
svůj první přípravný zápas před novou 
sezonou zvolili prvoligoví hokejisté HC 
Rebel Havlíčkův Brod. Při vyslovení 
jména soupeře havlíčkobrodských hoke-
jistů Ferencvároš TC Budapešť by lecko-
ho sváděla myšlenka, že to bude utkání 
s exotickým hokejovým trpaslíkem, ale 

Hokejbal na zimním stadionu v Pěšinkách

V krátké letní přestávce se hrál na plo-
še zimního stadionu Sportovního cen-
tra Pěšinky I. ročník hokejbalové ligy 
a jak potvrdil ředitel soutěže Vlastimil 
Nevoral, premiérový ročník soutěže se 

vydařil, byť startovalo zatím pouze pět 
družstev. Nejprve se hrálo tříkolově sys-
témem každý s každým a potom již sou-
těž pokračovala vyřazovacím způsobem 
play off. Základní část soutěže vyhrálo 
družstvo Hokejisté Světlá, ale nakonec 
se muselo spokojit s třetím místem.

Pořadí pětice družstev po základní 
části: 1. Hokejisté Světlá, 2. Hurtova 
Lhota, 3. Humpolec, 4. Horní Dlužiny, 
5. Montraz. Ve vyřazovací části si to nej-
prve rozdaly týmy čtvrtý s pátým o účast 
v semifinále, Horní Dlužiny vyhrály 
nad Montrazem 2:0. Semifinále: Světlá 

– Horní Dlužiny 1:1 a na samostatné ná-
jezdy vyhrály Dlužiny 1:0. Hurtova Lho-
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▶

ta – Humpolec 5:2. V utkání o třetí místo 
porazili Hokejisté Světlá tým Humpolce 
vysoko 10:4. Napínavé bylo finále ligy, 
když Horní Dlužiny hrály s Hurtovou 
Lhotou v předepsaném čase 2:2 a o vítě-
zi soutěže rozhodovaly samostatné ná-
jezdy na branku. Rozhodla až pátá série, 
když svůj nájezd zakončil gólem Nedvěd 
z družstva Horních Dlužin.

Konečné pořadí 1. ročníku hokejba-
lové ligy v Pěšinkách: 1. Horní Dlužiny, 
2. Hurtova Lhota, 3. Hokejisté Světlá, 
4. Humpolec, 5. Montraz. Především ho-
kejisté využili soutěž jako letní přípravu 
na zimní sezonu, však ti světelští byli na 
soupiskách všech startujících družstev. 
Ale hráli i hokejisté z jiných týmů, na-
příklad Milfait, Hynek a Semerád z pr-
voligového Havlíčkova Brodu, Vaněček 
z extraligového Liberce, z Chotěboře 
Kadlec a Svoboda, Plachý z Pelhřimova 
hrajícího 2. ligu.

Na snímku vítěz základní části a na-
konec bronzový tým Hokejisté Světlá.

Text a foto: jiv

Nový termín Rallye Světlá

Omlouváme se soutěžním týmům, divá-
kům, pořadatelům a všem, kteří plánovali 
účast na rallye v původním termínu v září. 
Zasáhla vyšší moc a z nařízení přísluš-
ných orgánů, které povolují uzavírky ko-
munikací, je Rallye Světlá přesunuta na  
17. – 18. října.

Odůvodnění: Odbor dopravy ve Světlé 
n. S. stanovil náhradní termín pro konání 
13. ročníku Rallye Světlé na 17. – 18. října. 
Jednání byli přítomni zástupci Policie ČR, 
starostové obcí, zástupci Krajské správy 
a údržby silnic. S náhradním termínem 
souhlasí všichni přítomní.

Důvodem pro změnu termínu jsou 
opravy komunikací v okolí Světlé 
n. S. spojené s uzavírkami a objížďkami 
které se prodloužily a budou probíhat až 
do 15. 10. 2014.

Vše ostatní by mělo zůstat v platnosti, 
jak již bylo uvedeno dříve. Sledujte strán-
ky pro Rallye Světlou.

S přáním pěkného léta
Zdeněk Secký – ředitel rallye

www.tvstudiohb.cz

Sezona světelského tenisu

Dospělí postoupili do krajského 
přeboru
Dvě části má každoročně letní teni-

sová sezona. Soutěže smíšených druž-
stev podle věkových kategorií, které 
zpravidla končí v červnu a druhou částí 
bývají turnaje jednotlivců. Tenisté TK 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou měli 
možnost o posledním červnovém ví-
kendu slavit postup družstva dospělých 

z Pardubické krajské soutěže do kraj-
ského přeboru Pardubického kraje.

Mezi elitu Pardubického kraje se svě-
telští tenisté vrátili po třech sezonách 
strávených v nejnižší krajské soutěži. 
Jejich postup proběhl „bez ztráty kytič-
ky,“ když dokázali porazit všech sedm 
soupeřů.

O tento úspěch se postaralo družstvo 
v sestavě: Jan Svoboda, Zdeněk Štěr-
ba, Karel Doucha, Rostislav Slavík, 
Roman Rejlek, Zdeněk Popek, Ond-
řej Kratochvíl, Lucie Sýsová, Monika 
Štěrbová a Andrea Lachmanová.

Konečné pořadí Pardubické krajské 
soutěže smíšených družstev dospě-
lých skupiny B 2014: 1. TK SB Světlá 
n. S. 14 bodů, 2. Energetik Chvaletice 
12, 3. TC Chrudim B 11, 4. TK Ústí 
n. O. B 11, 5. TK Ledeč n. S. 10, 6. So-
kol Rosice n. L. 10, 7. TK Holice v Č. 9, 
8. Sn. Moravská Třebová 7.

Zcela opačně si ve svých soutěžích 
vedla dvě mládežnická družstva Světlé 

nad Sázavou. Dorostenci i mladší žáci 
nepoznali v krajském přeboru svých 
kategorií jak chutná vítězství a tak tuto 
soutěž opouští a v příští sezoně budou 
hrát nejnižší krajskou soutěž Pardubic-
kého kraje.

Tradiční Světelský Wimbledon
Turnaj rekreačních tenistů má ve 

Světlé nad Sázavou dlouhou tradici, 

vždyť o prvním červencovém víken-
du se hrál na šesti antukových kurtech 
u Sázavy již 34. ročník. Ač ve dvouhře 
letošního turnaje startovalo pouze 18 
neregistrovaných tenistů, měli pořada-
telé radost z toho, že většina účastníků 
byla ze Světlé. Tento turnaj by měl lá-
kat především domácí tenisové rekre-
anty. Však také finále dvouhry se hrálo 
v režii světelských tenistů, když jeho 
aktéry byli Karel Dejmal a Josef Jelí-
nek. Po třech setech byl šťastnější Dej-
mal, svého soupeře porazil ve velice 
vyrovnaném zápase a vedle skleněného 
poháru tak získal tradiční cenu, kterou 
je soudek piva. Ve finále soutěže útěchy 
zvítězil hokejový matador Jan Krajíček 
nad Jelínkem z Vilémova a soutěž ve 
čtyřhře, ve které hrálo 12 dvojic, vy-
hráli Karel Dejmal s Tomášem Rosec-
kým.

Semifinále dvouhry: Dejmal – Ro-
secký 6:3, 6:3, Jelínek – Nečil (všichni 
Světlá n. S.) 6:1, 6:3.

Úspěšné družstvo dospělých. Stojící zleva: R. Slavík, Z. Štěrba, O. Kratochvíl, R. Rejlek, 
K. Doucha, Z. Popek. V pokleku zleva: A. Lachmanová, L. Sýsová, M. Štěrbová. Na 

snímku chybí J. Svoboda
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▶ nejlepších z celé série a tento závěreč-
ný turnaj se uskuteční 20. září opět ve 
Světlé na kurtech TK Sklo Bohemia.

Čtvrtfinále hlavní soutěže: Hošek 
(Jihlava) – Svoboda (Světlá n. S.) 4:0, 
Havlová (Jihlava) – Kovačka (Říčany) 
4:0, Čepl (Praha) – Jurák (Praha) 4:2, 

11. ročník cyklistického závodu Ko-
lem Melechova se vydařil. Těšil se vy-
soké účasti závodníků, zájmu příznivců 
cyklistiky na trase a hlavně sportovní 
výsledky závodníků, kteří se umístili 
v kategoriích na předních místech, mají 
vysokou hodnotu.

Nezbývá než poděkovat sponzorům 
za podporu závodu a těšit se na další 
závody zařazené do Poháru Melechova 
(www.melechov.cz).

Josef Jukl, ředitel závodu
Foto: Milan Kuchař

Tropickým vedrem rozpálená Vysoči-
na přivítala do 11. ročníku cyklistického 
závodu Kolem Melechova rekordní po-
čet 82 účastníků. Kromě teploty ztrp-
čoval úsilí závodníků i vítr a opravdu 
pořádná nálož téměř 1150 nastoupaných 
metrů na celkové délce trasy 67,5 km. 
Klobouk dolů před výkony vítězů v jed-
notlivých kategoriích a všemi, kterým se 
podařilo závod dokončit v časovém limi-
tu. Absolutním vítězem se stal Jaroslav 
Sláma z Vysočina Cycling Teamu v čase 
1:54:03, který startoval v kategorii mužů 
do 40 let.

V kategorii mužů 40-50 let se na 
prvním místě umístil Marcel Kach-
líř z týmu Highlandersport HB v čase 
1:55:19 a v kategorii mužů 50-60 let ob-
sadil první místo Vladislav Rychetský 
v čase 1:57:55.

V ženách byla nejlepší Anna Kolářová 
z týmu Velosport Valenta, která na trase 
57,5 km dosáhla času 2:01:21. Na stejné 
trase soutěžili i junioři a nejlepší z nich 
Jiří Virgl z týmu Vysočina Cycling dojel 
s časem 1:54:04.

Finále dvouhry: Dejmal – Jelínek 
6:7, 6:4, 7:5

Finále čtyřhry: Dejmal, Rosecký – 
Nečil, Totter 6:3, 6:2

Finále soutěže útěchy: Krajíček – Ha-
vlík 6:1, 6:1

Turnaj babytenisu
Babytenis je odnož toho opravdové-

ho tenisu, určená začínajícím tenistům 
především k získávání potřebných te-
nisových návyků. Soutěže hrají chlap-
ci a děvčata společně, zápasy se hrají 
s odlehčenými míčky pouze na jeden 
set. 9. srpna se uskutečnil ve Světlé 
nad Sázavou druhý turnaj série O po-
hár Vysočiny, když ten první se hrál 
v Pelhřimově a třetí turnaj bude v so-
botu 7. září v Havlíčkově Brodě. Ve 
světelském turnaji bojovalo 24 teniso-
vých začátečníků, když pět jich bylo 
z pořádajícího klubu. Nejprve se hrálo 
v šesti skupinách systémem každý s ka-
ždým a poté první dva z každé skupiny 
postoupili do hlavního vyřazovacího 
turnaje a ostatní hráli soutěž útěchy. 
Do hlavního turnaje ze světelských 
hráčů postoupili Adam Svoboda a Jo-
sef Havlík, druhý z nich se probojoval 
až do semifinále a poté vyhrál utkání 
poražených semifinalistů o třetí místo. 
Vítězkou turnaje se stala Natálie Hav-
lová z Jihlavy, která ve finále porazila 
Filipa Čepla z Prahy. Soutěž útěchy si 
z domácích zahráli Barbora Jansíková, 
Nela Matějková a Barbora Soukalová. 
Vyvrcholením celé soutěže bude turnaj 
Masters, ve kterém bude startovat 24 

Dobojováno, F. Čepl a N. Havlová si 
podávají ruce po skončeném finálovém 

utkání.

Ředitelka turnaje Z. Štěrbová předává 
ceny vítězce turnaje babytenisu 

N. Havlové.

Havlík (Světlá n. S.) – Kostka (Hum-
polec) 4:0

Semifinále: Havlová – Hošek 4:0, 
Čepl – Havlík 4:0.

Finále: Havlová – Čepl 4:1
Utkání o třetí místo: Havlík – Hošek 

4:2

Semifinále soutěže útěchy: Hejda 
(Jihlava) – Kovačková (Říčany) 4:2, 
Zábranová (Humpolec) – Matějková 
(Světlá n. S.) 4:2

Finále útěchy: Zábranová – Hejda 4:0

jiv
Foto: jiv (3), Z. Štěrbová (1)

Ženy. No řekněte, nejsou
cyklistky krásné?

Závod kolem Melechova je za námi

Finalisté Světelského Wimbledonu 2014, 
zleva J. Jelínek a vítěz K. Dejmal
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Úspěch vytrvalce Tichého na triatlonu

Obdivuhodný výkon předvedl osmačty-
řicetiletý František Tichý z Příseky na tra-
dičním triatlonu Malý železný muž/žena 
Melechova, který se konal 26. července 
v Koutech. V silné konkurenci mnohem 
mladších triatlonových specialistů skon-
čil v celkové klasifikaci všech startujících 
na 9. místě a 1. v kategorii 40 – 49 let, 
když 400 m plavání, 35 km jízdy na kole 
a 6,5 km přespolního běhu dokázal absol-
vovat za 1 hodinu, 34 minut a 40 sekund. 
Po první disciplíně šel z vody až ve čtvrté 
desítce závodníků, ale v cyklistické části 
postupoval rychle dopředu a co nedokázal 
na kole, dokázal v běžecké části, která byla 
tradičně „okořeněna“ téměř tříkilometro-
vým výběhem na Melechov. V triatlonu 
startovalo 92 jednotlivců, z toho bylo 9 
žen a 4 štafety.

Pořadí nejlepších v cíli: 1. V. Holub 
(bylo to jeho páté vítězství pod Melecho-
vem v řadě, Pelhřimov) čas 1:26:59 hod., 
2. O. Pajer (Dolní Město) 1:29:31, 3. J. Tuna 
(Brtnice) 1:30:37, 9. F. Tichý (Příseka) 
1:34:40.

Umístění zástupců Světlé nad Sázavou: 
46. celkově a 4. mezi ženami G. Šťastná 
2:14:59, 59. a 4. v kategorii 50 – 59 let byl 
třiapadesátiletý Jaroslav Procházka s ča-
sem 2:00:50, 78. Radek Dejmal 2:24:13. 
Mezi štafetami na 3. místě a na 64. místě 
v celkové klasifikaci dokončila závod 
dvoučlenná štafeta P. Dudák, Šťastná 
v čase 2:05:16. Jak se ovšem mezi triatlety 
traduje, vítězem byl každý, kdo náročný 
závod dokončil. Na snímku je první zleva 
František Tichý po absolvování plavecké 
části. Text a foto: jiv

Komunální volby

Prostor pro vaši  

REKLAMU
Prostor pro vaši  

REKLAMU
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HNuTÍ NEzÁvISLÍ

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat ke komunálním volbám a nabídnout Vám naši představu o správě a řízení 

města a jeho okolí. Navazujeme na náš minulý program a především na práci během uplynulého vo-
lebního období. Cítíme osobní odpovědnost k Vám, voličům. Volby dávají každému možnost ovlivnit 
budoucnost v našem městě. Je však potřeba uvážlivě a s rozvahou vybrat vhodné lidi, kteří jsou ochot-
ni nezištně a odpovědně pracovat.

Mgr. Vlastimil Špatenka

Na naší kandidátce najdete lidi, kteří se již při minulých volbách ucházeli o Vaše hlasy a prokázali plně 
své schopnosti při řízení města. Oslovili jsme i nové kandidáty, kteří svým jednáním a zkušenostmi 
splňují předpoklady kvalitní práce nejen v zastupitelstvu, ale také při práci v komisích a výborech ve 
prospěch občanů.

Vycházíme z reálných možností a v žádném případě nechceme slibovat nesplnitelné. Vždy však pro 
vyřešení problému uděláme maximum. Věřím, že nezklameme.

Program a jmenovitý přehled kandidátů je na našich stránkách www.nezavisli-svetlans.wz.cz

Dovolte, abych Vám popřál šťastnou ruku při výběru kandidátů do městského zastupitelstva.

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU
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Návrh na spolupráci

Vážení spoluobčané, kandidáti Komunistické strany Čech a Moravy Vám předkládají k posouzení svou před-
stavu o práci v městské radě a v městském zastupitelstvu. Jsme přesvědčení, že nám všem jde o rozkvět našeho 
města a o to, aby se v něm dobře žilo. K dosažení toho navrhujeme jako nezbytný předpoklad následující postup:

•	 Složení rady a  městského zastupitelstva provést na základě poměrného zastoupení podle počtu hlasů, 
získaných ve volbách a řídit se jím i při obsazování funkcí.

•	 Nevytvářet povolební koalice, ale jednáním se dohodnout na společném postupu a dodržovat jeho plnění.

Jsme přesvědčeni, že při sledování prospěchu města a jeho obyvatel je to potřebné a reálné. Vzájemnou nevra-
živostí můžeme jen mnohé, i dobře míněné věci, pokazit. Proto navrhujeme po volbách spolupráci na radnici 
a před volbami kulturně vedenou kampaň bez vzájemného osočování. Na tom je založen i náš volební program, 
který jsme rozeslali do Vašich domácností.

Za velmi důležité pokládáme návrhy a připomínky k záměrům městského zastupitelstva z řad občanů. K je-
jich získání budeme usilovat o včasnou propagaci a dosažení zvýšené návštěvnosti veřejných zasedání zastupi-
telstva.

Vážení občané, Vaše důvěra, kterou jste nám již vícekrát prokázali, je pro nás zavazující. Věříme, že naše ná-
vrhy pochopíte jako prospěšné pro celou veřejnost. Nestavíme na slibech, ale na soustavné práci. Vážíme si Vás, 
chceme s Vámi spolupracovat a za Vaše hlasy pro naši Komunistickou stranu Čech a Moravy Vám děkujeme.

Kandidáti KSČM Světlá nad Sázavou

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU

Prostor pro vaši  

REKLAMU
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Sdružení nezávislých kandidátů SvěžEST
Skládání účtů
Blíží se nové komunální volby, a tak se sluší zhodnotit, jak jsme si ve 

volebním období 2010 - 2014 vedly.
Po celé volební období jsme pracovaly v  zastupitelstvu, výborech 

a komisích města. Stěžejní činnost byla v Komisi pro Místní Agendu 21 
(dále jen MA 21), kde jsme se angažovaly v projektu Společná setkávání 
a byly jsme u zrodu konání farmářských trhů v našem městě. Na jejich 
počátku jsem pomohla městu získat dotaci z Revolvingového fondu Mi-
nisterstva životního prostředí, ze které se pořídily městské stánky.

V  rámci projektu Společná setkávání se konaly různé akce pro děti 
i  dospělé - lyžování, bruslení, Vítání ptačího zpěvu, Vítání jara, Vítání 
podzimu, Drakiáda, Světový běh harmonie, výstavy, besedy, přednášky, 
tvořivé dílny aj. Z dotace na projekt se mj. vysázely stromy, pro město 
se pořídily párty stany, laminovací přístroj ap. V  rámci MA 21 jsme se 
také zajímaly o názory našich občanů na dění v našem městě pomocí 
dotazníkových šetření, anket a  uspořádáním kulatého stolu k  prodeji 
světelského zámku.

Svěženky se rovněž angažovaly v činnosti neziskových organizací ve 
městě, zejména Českého svazu žen, který je ve Světlé aktivní a pořádá 
celou řadu akcí - Mikulášské bruslení, zájezdy, přednášky, besedy, po-
čítačové kurzy pro seniory atd. Eva Milfaitová a Eva Kořínková založily 

společně se Zdeňkem Fialou občanské sdružení Free Time Světlá, jež 
s úspěchem pořádá příměstské tábory.

Jak vidíte, i „opoziční“ strana si dokáže najít svoje místo, být aktivní 
a nečekat, co jí koalice dovolí. Naším heslem bylo „Svěží vítr do světelské 
samosprávy“ a myslím, že jsme do komunální politiky přispěly v mnoha 
směrech jiným přístupem.

Možná vás nyní napadne otázka: „Proč do dalších komunálních vo-
leb sdružení nezávislých kandidátů Svěžest nekandiduje?“. Odpověď je 
celkem jednoduchá. V  průběhu volebního období se některým z  nás 
změnila rodinná situace, takže přednost dostala péče o rodiče ap., jiné 
zjistily, že politika není pro ně to pravé, další daly přednost pracovní kari-
éře. Byla tu i určitá pohodlnost - nechtěly jsme znovu podstupovat mar-
týrium shánění podpisů. Proto jsme se dohodly s ČSSD, se kterou jsme 
v průběhu volebního období nejvíce spolupracovaly. Kdo se rozhodl po-
kračovat v komunální politice, uvidíte ho tedy na kandidátce této strany.

Děkuji touto cestou všem Svěženkám, které v roce 2010 do voleb šly, 
oceňuji jejich odvahu a nasazení. Děkuji i všem, kteří nás podporovali 
a ocenili naši činnost. Občanům města bych touto cestou chtěla vzkázat: 
Ať jste, či nejste spokojení s děním ve městě, vyjádřete to svou účastí va 
komunálních volbách. Využijte své volební právo a přijďte volit.

Za Sdružení nezávislých kandidátů Svěžest
Eva Kořínková

Prostor pro vaši  

REKLAMU
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Hrdý Budžes
Dramatizace úspěšné stejno-

jmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žá-
kyně druhé třídy základní devíti-
leté školy Helenka Součková, nás 
zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně 

provází tragikomickými roky husákovské normalizace, 
tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí 
i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v  jed-
nom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled 
komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších 
neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale záro-
veň je s  bezprostředností svému věku vlastní hodnotí 
a  komentuje. Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 
za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky 
Součkové. Jedno z nejúspěšnějších českých divadelních 
představení všech dob!

Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková / Marcela Šiková, 
Libor Jeník

27. listopadu 2014 – od 19 hod.
Společenský dům – divadelní sál, Světlá n. S.
Předprodej vstupenek je v  Turistickém informačním 

centru Světlá n. S., tel. 569 496 676
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