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▶

Rada města:
 1. Souhlasila s nákupem staršího kompaktoru BOMAG pro 

potřeby TBS Světlá n. S., p. o.
 2. Schválila zřízení střediska/detašovaného pracoviště Domu 

dětí a mládeže Světlá n. S. v Golčově Jeníkově v budově 
areálu ZŠ. Provoz střediska/detašovaného pracoviště bude 
zahájen pro školní rok 2016/2017.

 3. Vzala na vědomí poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč 
od Ministerstva kultury ČR z programu Obnova pamá-

tek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci 
Oprava mostku v zámeckém parku ve Světlé n. S.

 4. Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí podpory na Re-

vitalizaci zeleně na sídlišti Na Bradle do 33. výzvy vy-

hlášené MŽP o rozpočtových nákladech 2 593 980,36 Kč 
s DPH a s předpokládaným termínem realizace podzim 
2017.

 5. Souhlasila se zadáním vypracování projektové žádosti 
o poskytnutí podpory na nákup domácích kompostérů – 
rok realizace nákupu kompostérů 2018.

 6. Vzala na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení 
na realizaci akce Venkovní osvětlení, Mateřská škola Na 
Sídlišti, Světlá n. S. a doplnění veřejného osvětlení v obci 
Závidkovice.

 7. Schválila provozní a návštěvní řád veřejného dětského hři-
ště v Josefodole.

 8. Vzala na vědomí informace o příspěvku poskytovaném 
dle Zásad poskytování a použití účelové neinvestiční do-

tace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS 
ČR na výdaje JSDH obcí.

 9. Schválila vydání souhlasu města Světlá n. S. s provedením 
terénních úprav – prodloužení přístupové cesty na části 
pozemku parc. č. 262/4 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Dolní 
Bohušice, a to panu D. B., trvale bytem Světlá n. S.

 10. Schválila uzavření kupní smlouvy mezi Domem dětí 
a mládeže Světlá n. S. (jako prodávajícím) a Akademií bo-

jových umění Světlá n. S. (jako kupujícím) týkající se pro-

deje sportovních pomůcek využívaných pro bojová umění 
v celkové výši 22 000 Kč.

 11. Souhlasila se zadáním vypracování projektové dokumen-

tace pro územní řízení Vodovod Radostovice firmě Vodo-

hospodářský ateliér, s. r. o., Brno-Soběšice.
 12. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

stavební zakázku Rekonstrukce povrchů hřišť sportovní-
ho areálu v ulici Komenského, Světlá n. S. mezi městem 
Světlá n. S. a firmou Sport cité +, s. r. o., Bílovice.

Mgr. Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 5. září

Dětský vzdor a nepřiměřené trestání
Rodičovská odpovědnost zahrnuje mimo jiné i práva a povin-

nosti rodičů při péči o zdravý citový, rozumový a mravní vý-

voj dětí. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově svých dětí 
a žádná instituce nemůže jejich roli nahradit. I občanský záko-

ník jim dává právo usměrňovat své děti výchovnými opatření-
mi a omezeními a dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. 
Výchovné prostředky lze použít ale jen v takové podobě a míře, 
která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte nebo 
jeho rozvoj a nedotýká se jeho lidské důstojnosti. V některých 
situacích je opravdu velmi těžké zůstat dobrým rodičem – tím 
milujícím, laskavým, jednoznačným, podporujícím a srozumi-
telným vychovatelem. Zvláště v obdobích vzdoru, tj. mezi 2-3 
rokem a v pubertě, nás děti často zkouší, jak ustojíme svoji vý-

chovnou roli.
Obě období vzdoru jsou ve vývoji dítěte přirozená a zdravá. 

Vyvíjející se nervová soustava dítěte dozrává pomocí těchto 
experimentů s vůlí a dítě se učí zdravému sebeprosazování 
a sebeovládání, schopnosti snášet psychické napětí a odsouvat 
své potřeby. Zvládat vyhrocené situace pomáhá úzký vztah 
s dítětem, dostatek lásky, důslednost, jasná a stručná pravidla, 
uznávání emočních výlevů a umožnění jejich prožití. Dětská 
psycholožka Jiřina Prekopová věnovala svoji knihu „Malý ty-

ran“ zajímavé terapii pevného objetí, kterou využívá při léčbě 
dětského vzdoru.

Nevhodný je příliš benevolentní přístup k dítěti, který mu 
dává neomezenou volnost a moc rozhodování, na kterou není 
připraveno a ve svém důsledku tato výchova nemá „happy 
end“. Dítě nemá vymezeny hranice chování, vyroste z něj 

„malý tyran“ a není úspěšné v dospělosti v sociálních vzta-

zích – přátelských, partnerských, pracovních nebo rodičov-

ských.

Na druhou stranu ale zase nepřiměřené fyzické trestání, ig-

norance, odpírání lásky a zahanbování dítěte vede k vývoji 
ustrašené, úzkostné, neurotické a silně submisivní nezdravé 
osobnosti.

Pokud rodič překročí míru fyzického trestání nebo pou-

žívá jiné nevhodné formy trestů, dopouští se přestupku dle 
§ 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, za který mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Lokální síťování
Vážení čtenáři. V tomto článku bych vás chtěl stručně sezná-

mit se zajímavým systémovým projektem, který je zaměřen na 
oblast sociálně-právní ochrany dětí.

Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Systé-

mový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. 
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019. Hlavním cílem pro-

jektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech 
úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapoje-

ných účastníků. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále 
snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro 
děti, které se dostávají do systému náhradní rodinné péče, byla 
zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Aktivita je zaměřena na podporu a posílení kapacit OSPOD 
(orgán sociálně-právní ochrany dětí) a rozvoj místní i krajské 
sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. V rámci aktivity je 
podporována spolupráce a komunikace příslušných aktérů 
v rámci sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti za souběžného 
zvýšení informovanosti o procesu síťování u všech aktérů sítí 
služeb. Do aktivity je zapojeno celkem 12 krajů České republi-
ky a více než 120 ORP (obcí s rozšířenou působností).

Z odboru sociálních věcí
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▶

Programy pro poskytování dotací 
z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2016 schvá-

lilo programy pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 
2017.

Schváleny byly tyto programy:
 1. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám na podporu sportu na rok 2017
 2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám v oblasti kultury na rok 2017
 3. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na 
rok 2017

 4. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak zne-

výhodněné občany na rok 2017

Pro vypsání programů byly na červnovém zasedání zastupi-
telstva města uvolněny finanční prostředky schválené pro jed-

notlivé oblasti dotací v roce 2017 v této výši:
 a) výše programové dotace pro oblast sportu ve výši 

1 880 tis. Kč
 b) výše programové dotace pro oblast kultury ve výši 

150 tis. Kč

 c) výše programové dotace v oblasti péče o zdravotně postiže-

né a jinak znevýhodněné občany ve výši 180 tis. Kč
 d) výše programové dotace právnickým a fyzickým osobám 

v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve výši 
120 tis. Kč

Zastupitelstvo města dále schválilo výši finančních prostřed-

ků pro individuální dotace v jednotlivých oblastech – na jedno-

rázovou akci nebo na reprezentaci města:
 a) výše individuální dotace pro oblast sportu ve výši 120 tis. Kč
 b) výše individuální dotace pro oblast kultury ve výši 

280 tis. Kč
 c) výše individuální dotace pro sociální oblast 350 tis. Kč
 d) výše individuální dotace pro oblast ostatní dotace ve výši 

160 tis. Kč

Schválené programy jsou zveřejněny na webových stránkách 
města www.svetlans.cz/městský úřad/odbory městského úřa-

du/odbor finanční/dokumenty/Poskytování dotací z rozpočtu 
města Světlá nad Sázavou.

Žádosti o dotace lze podávat ve lhůtě 24. 10. 2016 – 
23. 12. 2016. Na webových stránkách města jsou k dispozici 
i tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města a tiskopis vyúč-

tování dotace.
Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Rekonstrukce tenisové haly
V měsíci září letošního roku byla dokončena rekonstrukce 

tenisové haly v ulici Jelenova. V rámci rekonstrukce byla pro-

vedena kompletní výměna vnitřního zateplení pláště haly stří-
kanou PUR pěnou s novou povrchovou úpravou OSB deskami 
a trapézovým plechem SATJAM, instalace nového vytápění 
stropními plynovými zářiči a výměna osvětlení haly za prů-

myslová LED svítidla. Dále byla provedena hydroizolace pode-

zdívky a zřízen nový systém odtokových žlabů k odvodu vody 
od objektu, stávající vrata byla repasována a zateplena. Sou-

částí rekonstrukce haly je nově zřízená dálková správa objektu 
pro osvětlení a vytápění. Těmito opatřeními se podstatně sníží 
provozní náklady na budoucí provoz tenisové haly, který bude 
zahájen v měsíci říjnu tohoto roku.

Zhotovitelem stavebních prací vybraným výběrovým říze-

ním byla firma Tost.cz, s. r. o., Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 
celkové náklady na provedenou rekonstrukci haly 3 428 000 Kč.

Jana Vaňková, úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Lokální síťař je projektový pracovník, který externě posílí 
kapacity OSPOD v oblasti síťování a místní podpory služeb na 
úrovni obcí s rozšířenou působností. Cílem jeho činnosti v úze-

mí je udržitelně propojit aktéry sítě služeb tak, aby navzájem 
znali své možnosti a potřeby a uměli efektivně spolupracovat 
při řešení konkrétních případů ohrožených dětí a rodin.

Jeho práce zahrnuje síťování a podporu služeb v území bez 
ohraničení rezortní příslušnosti, tedy služby v oblasti soci-
álních služeb, služby poskytované v rámci pověření, služby 
v rámci rezortů školství, zdravotnictví, preventivní služby, ko-

munitní aktivity atd. Lokální síťař je nezávislým aktérem sítě, 
vytváří prostor pro spolupráci ostatních aktérů a fungování sítě 
jako celku.

Cílem celého projektu je zefektivnit a podpořit systém služeb 
pro ohrožené děti a rodiny v těsné spolupráci s orgány soci-
álně-správní ochrany dětí k jejich prospěchu s ohledem na co 
nejlepší péči a rozvoj cílové skupiny.

Bc. Michael Dobrý,
lokální síťař pro ORP Chotěboř 

a Světlá nad Sázavou
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Aktualizace Územně analytických podkladů 
ORP Světlá nad Sázavou 2016
Letošní rok je opět rokem, kdy se provádí takzvaná úplná ak-

tualizace územně analytických podkladů, nyní již s pořadovým 
číslem 4. Pořízení, průběžná a pravidelná úplná aktualizace 
územně analytických podkladů patří mimo pořizování územ-

ních plánů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-

ností Světlá nad Sázavou mezi hlavní činnosti odboru stavební-
ho úřadu a územního plánování v oblasti územního plánování. 
Povinnost pořízení Územně analytických podkladů (dále jen 

„ÚAP“) je stanovena stavebním zákonem. První verze byla zpra-

cována ke konci roku 2008 a dle požadavků stavebního zákona 
je dána povinnost zpracovávat soustavně průběžné aktualizace 
a každé dva roky pak úplnou aktualizaci.

Hlavní uplatnění ÚAP spočívá při přípravě zpracování územ-

ních plánů obcí a jejich změn, při zpracování zpráv o uplatňování 
územních plánů, ale i při rozhodování stavebních úřadů a dalších 
orgánů při jejich řízeních.

V rámci zpracování ÚAP jsou shromažďovány informace 
o území, o jeho hodnotách, limitech využití (to znamená napří-
klad o ochranných pásmech a podobných omezeních), o zámě-

rech na jeho využití v budoucnosti a o problémech, které vy-

plývají ze střetů jednotlivých záměrů mezi sebou nebo ve střetu 
s limity území. Ze vstupních údajů jsou pak vyhodnocovány 
metodou SWOT analýzy rizika ve vývoji stavu území a problé-

my, kterými se pak zabývají jednotlivé územní plány a připravují 
podmínky pro jejich řešení. Provádí se takzvaný rozbor udržitel-
ného rozvoje území, který pomocí ukazatelů v deseti kategoriích, 
jako je například ochrana přírody a krajiny, hygiena životního 

prostředí, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, 
hospodářské podmínky a další, vyhodnocuje vzájemnou vyvá-

ženost tří pilířů udržitelného rozvoje, kterými jsou životní pro-

středí, hospodářství a společnost. Tím se sleduje vývoj stavu úze-

mí, aby bylo možné včas reagovat na případný vznik problémů.
Obsahově jsou ÚAP členěny na grafickou a textovou část. Gra-

fická část se skládá ze čtyř výkresů, kterými jsou výkres hodnot, 
limitů, záměrů na provedení změn a výkres problémů. Textová 
část pak obsahuje výše zmíněné informace o území, které tvoří 
podklad pro rozbor udržitelného rozvoje, samotný rozbor a de-

finování problémů k řešení. V delší časové řadě je pak možné 
sledovat vývoj území a reagovat na vzniklé situace.

Další praktické využití nacházejí ÚAP při poskytování infor-
mací o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi. Tyto infor-
mace jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup 
spolu s ÚAP na níže uvedené webové adrese.

První pořízení územně analytických podkladů bylo spolufi-

nancováno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného ope-

račního programu.
Na přípravě ÚAP se podílí projekční firma Urbanistické stře-

disko Brno, spol. s r. o.
Aktualizované ÚAP budou mimo využití na příslušných úřa-

dech zároveň zveřejněny na webových stránkách města Světlá 
nad Sázavou – www.svetlans.cz – „Městský úřad“ – „Územní 
plánování a ÚAP“ – „Územně analytické podklady“. Přístupné 
jsou i prostřednictvím mapové aplikace „Geografický informač-

ní systém“ jako jedna z datových vrstev územního plánování.
Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Vedení města Světlá n. S. má zájem revitalizovat a zkrášlo-

vat naše město. Postupně se opravují a upravují různé části 
města, jako v současné době sídliště Bradlo, ulice U Dílen, 
tenisová hala, sportovní areál u ZŠ Komenského. 

Připravují se cyklostezka ze Smrčné do Ledče n. S., opra-

va Čapkovy ulice, postupná revitalizace náměstí, výstavba 
sportovní haly, odklon nákladní dopravy novým přemostě-

ním přibližně v místech současné lávky za Penny směrem 
k nádraží. Jednou z dalších nemalých akcí bude úprava měst-
ského parku. 

Kromě parkových úprav zde plánujeme vytvořit nauč-

nou stezku, nové přírodní dětské hřiště, celkové oplocení 
parku a za přispění Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 
n. S. (UA) umístění několika soch, vytvořených studenty této 
školy. První bude socha čerta, kterého si v malé anketě vybra-

li sami občané, umístěna bude u Čertova mostu. 
Jedním z příkladů spolupráce vedení města a UA je grafické 

zpracování autobusové zastávky v Sázavské ulici. V současné 
době se chystá výstava výtvorů studentů UA, zaměřená na 
dva prostory: ulice Pěšinky a prostor za kostelem, kde by měla 
vzniknout nová vyhlídka. 

Požádali jsme budoucí architekty, aby nám tyto prostory na-

vrhli z jejich pohledu.

Ulice Pěšinky
Návrhy architektonického řešení revitalizace prostranství 

„Pěšinek“ vytvořili jako svoji maturitní práci studenti 4.r. UA 
– ateliéru kamenosochařství/zahradní architekt. Každý návrh 
obsahuje kresebné skici, počítačové vizualizace a trojroz-

měrný model. Studenti pracovali pod vedením Ing. Lady Sla-

víčkové a MgA. Marka Škubala.

Prostor za kostelem
Plány revitalizace prostranství za kostelem vytvořili ve 

formě skic a počítačových vizualizací jako svoji klauzurní 
práci studenti 3.r. UA – ateliéru kamenosochařství/zahradní 
architekt pod vedením Ing. Lady Slavíčkové.

Výstava „PĚŠINKY OČIMA STUDENTŮ“ bude probíhat 
v termínu od 25. 10. 2016 do 7. 11. 2016 ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Světlá nad Sázavou.

Otevírací doba:
pondělí, středa 8:00–17:00 hodin
úterý, čtvrtek 8:00–13:00 hodin
pátek 8:00–15:00 hodin
sobota 8:00–11:00 hodin

Za vedení města Josef Hnik, místostarosta

Za Světlou krásnější

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí 
a TBS Světlá nad Sázavou p. o. oznamují občanům města, že ve 
dnech od 10. října 2016 – 27. října 2016 se uskuteční podzim-

ní svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, že odpad 
bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném místě od-

kládán do přistavených kontejnerů.
Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částech 

dle stanovených termínů v rozpisu svozu.
Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 14.00–20.00 hodin, po 

uplynutí této doby budou odvezeny
• na stanovišti budou umístěny 2 kontejnery; jeden kontej-

ner na objemný odpad a jeden kontejner na elektro, do kte-

rých se budou odkládat odpady přímo.
• po odvozu kontejnerů ze stanoviště je možné využít kon-

tejnery v jiné ulici dle rozpisu
• tento svoz je určen pro odkládání určených druhů od-

padů pocházejících od fyzických osob s trvalým poby-
tem na území města Světlá n/S. a jeho místních částí, 
dále na odpad pocházející od osob, které vlastní na úze-
mí města a v jeho místních částech stavbu sloužící k in-
dividuální rekreaci, tj. osob, které platí poplatek za od-
pad městu Světlá nad Sázavou

Jaký odpad lze do velkoobjemových kontejnerů odložit
• objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, ko-

berce, umyvadla, vany, matrace
• z nebezpečných odpadů lze např. autobaterie a pneumati-

ky (ty odkládejte do kontejneru na elektro)
• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače, 

sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebra-

ném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odbě-

ru elektrozařízení
V rámci svozu odpadů se nesmí odkládat
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
• biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, 

vývojky, oleje – tento odpad lze
• odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, 

např. eternit!
Mimo svozové dny je nutné odpad odvážet na sběrný dvůr,  
nebo lze využít kontejner na objemný odpad u areálu 
sběrného dvora!
V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá 
n. S. tel. č. 569 452 656 nebo na odbor životního prostředí 
tel. č. 569 496 644.

Den svozu, stanoviště kontejnerů
Pondělí 10. 10. 2016
• Opatovice – na návsi u hospody
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola

Úterý 11. 10. 2016
• Horní Březinka – křižovatka směrem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – v kopci na plácku u SH
• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 12. 10. 2016
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny pod 

č. p. 30

Svoz objemného odpadu podzim 2016
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• V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – u sběrného 
hnízda

• Komenského – parkoviště u ZŠ
Čtvrtek 13. 10. 2016
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 17. 10. 2016
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 18. 10. 2016
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 19. 10. 2016
• Dolní Březinka – pod č. p. 34 – obora
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 20. 10. 2016
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u váhy

• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Pondělí 24. 10. 2016
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši u parkoviště TBS
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, napro-

ti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Úterý 25. 10. 2016
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku, č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Středa 26. 10. 2016
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovatky B. Němcové, Na 

Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Čtvrtek 27. 10. 2016
• Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul., slepá ulice 

nad hřbitovem
• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Proběhla výstava „Konfliktní druhy zvířat“
Městský úřad Světlá n. S., odbor životního prostředí ve spo-

lupráci se záchrannou stanicí pro hendikepované živočichy 
Stanice Pavlov, o. p. s. pořádal od pondělí 5. září do neděle 
11. září 2016 v prostorách Sportovního centra Pěšinky Světlá 
n. S. výstavu „KONFLIKTNÍ DRUHY ZVÍŘAT“. Výstava s 15 
panely plnými zajímavých informací a spoustou fotek zvířat 
(jako např. orel mořský, potápka roháč, vydra říční, norek ame-

rický, bobr evropský, rys ostrovid, vlk obecný, ledňáček říční, 
kormorán velký…) byla zapůjčena od Českého nadačního fondu 
pro vydru z Třeboně. Na slavnostní zahájení v pondělí 5. září 
od 13:00 hodin se přišli podívat žáci ZŠ Komenského za do-

provodu pedagogů a veřejnost. Výstavu zahájil úvodním slovem 
místostarosta města Světlá n. S. pan Josef Hnik, dále za pořa-

datele z odboru životního prostředí krátce hovořila Mgr. Mar-
tina Šotolová a jako poslední řekl několik zajímavostí o někte-

rých zvířatech ředitel Stanice Pavlov pan 
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., který násled-

ně předvedl ve venkovním prostoru sovu 
pálenou, puštíka obecného a zpestřením 
pro přítomné bylo dvouměsíční mládě 
vydry říční. Výstavu v průběhu týdne 
shlédli žáci ZŠ Komenského a ZŠ Lá-

necká i široká veřejnost. Veřejnost měla 
možnost výstavu navštívit i v rámci Dne 
otevřených dveří SC Pěšinky, který se 
konal v sobotu 10. září. Odbor životního 
prostředí děkuje SC Pěšinky za propůj-
čení prostor na výstavu a Kulturnímu 
zařízení Světlá nad Sázavou za zapůjčení 
výstavních stojanů.

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí

Město Světlá nad Sázavou pořídilo v rámci zkvalitňování služeb 
pro svoje občany digitální úřední desku. Úřední deska, webové 
stránky města, stránky organizací zřizovaných městem, to vše 
vám nabízí nová digitální úřední deska, která byla nainstalovaná 
dne 27. 9. 2016 u bočního vchodu budovy městského úřadu. Deska 
nahrazuje klasické vitríny – papírovou úřední desku, která svojí 
kapacitou již nepostačovala. Jedná se o dotykové zařízení s veli-
kostí obrazovky 46“, přes které je možné přistupovat k výše po-

psaným odkazům. Ovládání je dotykové a zcela intuitivní. Umí 
zvětšování textu, posun v dokumentech dotykem a psaní na vir-
tuální klávesnici. Pro invalidní občany (vozíčkáře) je deska vyba-

vena symbolem, po jehož stisknutí dojde 
k přeskupení obrazovky tak, aby i člověk 
sedící na invalidním vozíku byl schopen 
zařízení ovládat. Přístroj má vlastní kli-
matizaci, která zajišťuje jeho stálou teplo-

tu a nepřetržitý provoz. Digitální úřední 
deska je v provedení „antivandal“ a hlídá jí 
kamerový systém. Dodavatelem je společ-

nost Ki-Wi Digital, s. r. o. se sídlem v Brně, 
pořizovací cena zařízení je 343 640 Kč.

Josef Kratochvíl, informatik MěÚ

Digitální úřední deska
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Výcvik v řízení motocyklu a závěrečná zkouška 
z praktické jízdy k získání řidičského oprávnění 
skupiny „AM“, „ A1“, „A2“, „A“
Přestože se „motorkářská“ sezona vzhledem k ročnímu ob-

dobí pomalu blíží ke svému závěru, chtěli bychom řidiče mo-

torových vozidel a další účastníky provozu na pozemních ko-

munikacích informovat o změnách, které nastaly ve způsobu 
provádění výcviku v řízení motocyklu a závěrečné zkoušky 
z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny 

„AM“, „ A1“, „A2“, „A“.
Zásadní změnu přinesla novela prováděcí vyhlášky 

č. 167/2002 Sb. k zákonu č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokona-

lování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a no-

vela zákona samotného. Tyto právní normy rozdělují zkoušku 
z odborné způsobilosti k řízení motocyklů do dvou částí. Této 
skutečnosti je pak samozřejmě přizpůsoben i výcvik v řízení 
vozidla.

První část zkoušky se provádí na cvičné ploše, kde je žadatel 
o řidičské oprávnění povinen absolvovat úkony, které prokazu-

jí, že je schopen motocykl ovládat v různých rychlostech a při 
specifických jízdních situacích. Patří sem například:

• jízda po dráze ve tvaru „8“
• slalom v pomalé rychlosti
• slalom v rychlosti nejméně 40 km/h
• vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km/h

Prokáže-li žadatel v první části schopnost bezpečně ovládat 
motocykl, může pokračovat ve druhé části zkoušky, kterou je 
jízda v provozu na pozemních komunikacích. V této části jede 
žadatel sám na výcvikovém motocyklu a za ním zkušební ko-

misař v doprovodném automobilu, řízeném učitelem výcviku. 
Pokyny dostává žadatel pomocí elektronického zařízení.

Proto můžeme v provozu na pozemních komunikacích vi-
dět a potkat žadatele, který se připravuje, nebo skládá zkouš-

ku z odborné způsobilosti, jedoucího samostatně na motocy-

klu a za ním vozidlo autoškoly, ze kterého je řidič motocyklu 
„ovládán“ a kontrolován. V takovém případě musí mít žadatel 
na zádech označení s bílým písmenem „L“ v modrém čtverci, 
které je zpravidla součástí výstražné vesty s reflexními prvky. 
Výcvikový automobil je pak označen nápisem AUTOŠKOLA 
na střeše vozidla.

Chtěli bychom všechny řidiče i další účastníky provozu na 
pozemních komunikacích touto cestou za žadatele o řidičské 
oprávnění i za provozovatele autoškol, kteří poskytují tento 
druh výcviku, požádat o maximální ohleduplnost a opatrnost 
v případě, že se s výše uvedenou skupinou vozidel setkají. Uvě-

domme si, že za řídítky motocyklu může v případě řidičského 
oprávnění sk. „AM“ sedět i žadatel, kterému je teprve 15 let.

Povinnost brát ohled na označená výcviková vozidla stanoví 
i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Mgr. Václav Krupička, úředník OD

Z odboru dopravy

Omezení provozu a uzavírka silnice  
druhé třídy č. II/150 v obci Okrouhlice

Oznamujeme občanům, že v  období od 21. 9. 2016 do 
18.  10. 2016 bude z  důvodu rekonstrukce komunikace 
omezen provoz na silnici druhé třídy č. II/150 v km 79,300 

– 79,700 v obci Okrouhlice (mezi mostem přes řeku Sázavu 
a mostem přes železniční trať). Rekonstrukce proběhne 
ve dvou etapách:

I. etapa: 21. 09. 2016 – 12. 10. 2016 – částečná uzavírka, 
provoz řízen kyvadlově, bez objízdné trasy.

II. etapa: 13. 10. 2016 – 18. 10. 2016 – úplná uzavírka, ob-
jížďka bude vedena přes Havlíčkův Brod, Habry a Světlou 
n. S., a to obousměrně. 

Děkujeme za pochopení a řidičům za trpělivost.

Mgr. Václav Krupička 
úředník OD

Vloupání do vozidla
Dne 7. 9. bylo v 10:50 hod. na PČR OOP Světlá nad Sázavou 

oznámeno vloupání do dodávkového vozidla. Následně bylo zjiš-

těno, že dosud neznámý pachatel v době od 10:10 do 10:30 hodin 
ve Světlé n. S. v Horní ulici rozbil nezjištěným předmětem okno 
u pravých předních dveří zaparkovaného vozidla zn. VW Trans-

porter a z vozidla následně odcizil volně odloženou peněženku 
s doklady a finanční hotovostí a mobilní telefon, čímž způsobil 
celkovou škodu ve výši nejméně 11 000 Kč.

Krádež jízdního kola
Dne 9. 9. v 18:00 hod. vyjížděli policisté ze Světlé n. S. na Lip-

nici n. S. k nahlášenému odcizení horského jízdního kola zn. GT, 
které „zapomětlivý“ majitel nechal v době od 8. 9. od 20:30 hod. 
do 9. 9. do 08:00 hod. volně odložené a nezajištěné před restaurací 
U České koruny, a když si poté „vzpomněl“, že kolo doma nemá, 
tak už před hospodou nestálo, přičemž odcizením kola vznikla 
majiteli škoda ve výši nejméně 15 000 Kč.

Krádež finanční hotovosti z domu
Dne 10. 9. bylo v 19:55 hod. na služebnu policie ve Světlé 

n. S. oznámeno, že v době od 22:00 hod. dne 8. 9. do 09:30 hod. 
dne 9. 9. v obci Horní Dlužiny došlo k odcizení finanční hoto-

vosti ve výši 24 000 Kč. Následným šetřením na místě činu bylo 
zjištěno, že předmětné peníze z domu odcizil 40 letý muž z Čes-

kobudějovicka, který v uvedeném domě se souhlasem majitelů 
domu přespával a vypomáhal s domácími pracemi a po odcizení 
peněz se z domu „vypařil“ neznámo kam. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že na podezřelého muže je v současné době Policií České 
republiky vyhlášeno celostátní pátrání a je na něj vydán příkaz 
k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro jeho předchozí 
trestnou činnost.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Dne 15. 9. byly policejním inspektorem OOP Světlá nad Sá-

zavou zahájeny úkony trestního řízení pro přečin maření výko-

nu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý 55 

Zpráva Policie čr Světlá n. S. s přehledem trestné činnosti  
za měsíc září 2016
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▶

letý muž z Lipnice n. S., neboť mu byl rozhodnutím Krajského 
soudu v Hradci Králové ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu 
v Praze stanoven trest odnětí svobody. Poté co uvedený muž pře-

vzal výzvu k nástupu výkonu trestu odnětí svobody dne 25. 8., 
kde bylo jmenovanému sděleno, nechť výkon trestu nastoupí 
do 10dnů, na tuto výzvu nereagoval a bez závažného důvodu 
do výkonu trestu nenastoupil. Do věznice ho tedy musela dne 
15. 9. v nočních hodinách na základě vydaného příkazu k dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody eskortovat a dodat Policie ČR 
OOP Světlá nad Sázavou ve spolupráci s Pohotovostním eskort-
ním oddílem z Jihlavy.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v. r.
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Stalo se

V Čechách
• před 180 lety v listopadu 1836 v Praze vyšel I. svazek 

Palackého Dějin Čech, nejprve v německém jazyce 
(v češtině začaly Dějiny vycházet v r. 1848)

• před 60 lety 1. října 1956 byla v tehdejším Českoslo-
vensku zkrácena pracovní doba ze 48 na 46 hodin týd-
ně

Ve světě vědy a techniky
• před 250 lety v roce 1766 byla v Praze založena Spo-

lečnost pro orbu a svobodná řemesla, později Vlaste-
necká hospodářská společnost, která významně pod-
něcovala pokrok v zemědělské technice

• před 170 lety v roce 1846 objevil Jan Váňa hlavní kla-
denskou uhelnou sloj

Ve Světlé nad Sázavou
• před 230 lety v roce 1786 fungovalo ve Světlé a Březin-

ce 10 brusíren; v témž roce byla hrabětem Leopoldem 
Kolovratem Krakovským založena manufaktura na 
mosazné knoflíky

• před 130 lety v roce 1886 byly ve Světlé zřízeny dva 
živnostenské spolky (sloužily k ochraně a prosazování 
zájmů důležitých pro drobné podnikání); předsedou 
prvního byl stavitel Jan Hradecký, druhého obchodník 
Josef Knížek 

Josef Böhm

Z hIStOrIe

Dnešní televizní divák je na všech programech zahrnován nej-
různějšími seriály a filmy s kriminálními zápletkami domácího 
i cizího původu. Zločin každodenní i organizovaný je nám prezen-

tován tak často, že získáváme představu, jako by naši spoluobčané 
nic jiného nedělali, než se vzájemně okrádali, podváděli a zabíjeli. 
Takovouto mediální smršť naši předkové nezažívali, a proto je ka-

ždý zločin zaujal víc než nás, pro které se právě vlivem médii stává 
jakoby všudypřítomným.

V roce 1938 došlo k hrdelnímu zločinu ve vesničce Koňkovice, 
a proto se nedivme, že se mu tehdejší kronikář obce Trpišovice, je-

jíž osadou jsou Koňkovice dodnes, věnoval a obohatil vlastní zápis 
výstřižkem z tehdy oblíbeného Českého slova.

Zápis k roku 1938 v Pamětní knize: Dne 13. listopadu ze soboty 
na neděli v Koňkovicích František Peca zabil Bohumila Šindeláře. 
F. Peca odsouzen byl na 30 let žaláře. Po převozu do trestnice na 
Borech se oběsil. Peca si chodíval půjčovat do obecní knihovny 
knihy a dle rozhovorů tyto horlivě četl.

Článek v Českém slově: (Kutná Hora 27. května)
Před porotním senátem soudního rady JUDr. Janouška stál pro 

zločin vraždy 42 letý František Peca z Koňkovic. Peca žil v do-

mečku, který si sám sroubil na poli, jež si koupil z ušetřených kdysi 
peněz. Vyučil se někdy krejčím ve Vídni, vrátil se do Čech, pra-

Z Pamětní knihy obce trpišovice

Z činnosti městské policie

Městská policie v srpnu 2016 řešila celkem 58 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 53 
přestupků, 6 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí 
dalších opatření. Provedli jsme odchyt 4 psů. V  odchyto-
vém zařízení nemáme k 31. 8. žádného psa. V srpnu jsme 
provedli šest měření rychlosti vozidel.

 Zdeněk Novák 
velitel MP
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▶ coval u sedláků a šetřil. U Koňkovic koupil si tři čtvrtě míry pole 
a žil pod lidskou úroveň. Vědělo se o něm, že chytá zatoulané koč-

ky a psy, které si doma připravuje. Lidé se ho štítili. Jedním z nich 
byl 46 letý dělník Bohumil Šindelář z Koňkovic. Peca byl nevlast-
ním bratrem jeho ženy. V noci na 13. listopad loňského roku, bylo 
to v sobotu, v den výplaty, přišel Šindelář do hospody U Kostků. 
Brzo se objevil v hostinci také Peca. Ten přišel z práce na statku, 
kde mlátili. Došlo k hádce mezi ním a Šindelářem, který už měl 
také dosti přebráno. O půlnoci Peca zaplatil a vybral se k domovu. 
Šel polní cestou a Šindelář za ním. Na cestu si vzal od plotu tyčku, 
kterou chtěl Pecu spořádat. Když ho dohonil, přetáhl Pecu přes 
hlavu, až se zapotácel. Peca hned sebral do hrstě hlínu a mrštil 
jí do tváře Šindeláře. Pak se všechno obrátilo. Peca využil chvíle, 
když Šindelář byl nenadálou obranou překvapen, vrhl se k němu 
a začal ho škrtit. Šindelář, zesláblý pitím, dlouho neodporoval 
a jen prosil Pecu, kterému najednou říkal Františku, aby ho nechal. 
Peca ze strachu, že by ho Šindelář potom tím více zbil, přitlačil 
a škrtil Šindeláře oběma rukama. Zakrátko dodýchal a mrtvého 
Peca ještě zbil tyčkou z plotu. Po činu zahrabal oběť do jeteliště, 
kde pečlivě uhladil stopy. Druhého dne vypůjčil si ve vsi trakař 

a odvezl mrtvolu ke svému domu. Zde ji na zahradě svlékl ze šatů, 
které hodil do Sázavy. Potom zahrabal mrtvolu do jámy na své 
zahradě. Po vraždě, když přišel domů, zabil si kocoura, kterého 
stáhl a pak uvařil.

V pondělí si Peca nebyl jist, zdali svou oběť dobře schoval, a pro-

to ji znovu vyhrabal. Tentokrát se rozhodl, že zvolí lepší úkryt. 
Kuchyňským nožem rozpůlil mrtvého. Spodní část uložil pod 
podlahu svého domu, druhou chtěl uschovat v příkopě u osamělé 
hrušně, ale k tomu se již nedostal.

Četnictvo, které věc vyšetřovalo, přišlo právě v okamžiku, kdy 
Peca byl v plné práci s odklízením obou částí mrtvoly, a Peca čin 
doznal a na otázku, zdali činu lituje, odpověděl, že skoro ne.

Když byl vyslýchán nadporučík četnictva Lemberk, Peca dle 
jeho svědectví tvrdí, že když jednou měl Šindeláře v rukách, tak 
ho nepustil. A když ho měl rozčtvrceného, podíval se mu do žalud-

ku, co měl k večeři. Byly to brambory. Senát vynesl rozsudek, po-

dle něhož byl Peca odsouzen k trestu 30 let žaláře. Peca prohlásil, 
že trest nemůže přijmouti, a žádá pro sebe provaz.

Josef Böhm

 

ŠkOlStví
Na začátku nového školního roku jsme opět zavítali na penzi-

on Enzián ve Svatém Petru v Krkonoších. Po zmapování okolí 
Špindlerova Mlýna jsme se vydali na náročné trasy po vrchol-
cích Krkonoš. Na Medvědín nás vyvezla lanovka, přes proudy 
Pančavského vodopádu jsme došli na Labskou boudu a k pra-

meni Labe. Cesta pokračovala na Sněžné jámy, ze kterých vy-

cházela kouzelná mlha „nicoty“. 
Na zpáteční cestě jsme navštívili Martinovku a od Medvě-

dí boudy sešli do údolí Labe. Také Sněžka, na kterou jsme se 
vydali od Špindlerovy boudy, byla tajuplně zahalena do mlhy. 
Dolů přes Luční boudu jsme sestoupili strmou Bucharovou 
stezkou na vytopenou základnu se skvělým jídlem od starostli-
vé paní Malkrabové. 

Turistický kurz nám přinesl spoustu skvělých zážitků a už se 
těšíme na příští rok.

Žáci turistického oddílu druhého stupně ZŠ Komenského
Foto: Lenka Včelová

Po vlastních po vlasti 
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Již pátým rokem nabídl spolek Free Time Světlá dětem a ro-

dičům jedinečnou službu. Na každý prázdninový týden připra-

vil příměstský tábor. Proběhlo celkem 7 táborů s názvy Tanec 
a sport, Tvoříme i cestujeme, Sportovní hry, Cesta kolem světa 
za 5 dní, Kutilové, Figurková školička a Kola a Kolečka

Zatímco na počátku se táborů účastnily výhradně místní děti, 
postupně se tábor dostává do širšího povědomí a chodí sem děti 
ze širokého okolí. Tábory také využívají děti, které pocházejí 
z celé republiky, a tráví prázdniny na Světelsku u příbuzných. 
Službu využilo přes sto dětí, některé i opakovaně. Pokrýt celé 
prázdniny se organizátoři rozhodli na základě přání rodičů 
z minulých let. Programová náplň, jak je patrné z názvů jednot-
livých táborů, byla různorodá.

Místo konání
Většina táborů proběhla v Základní škole Lánecká, kde měs-

to Světlá poskytlo spolku zvýhodněný pronájem. Příměstský 
tábor Figuška a Kola a Kolečka se konal v zázemí Sportovního 
zařízení Pěšinky. Kromě učebny, keramické dílny a tělocvičny 
bylo možné využívat i dopravní hřiště, dle zaměření probíhaly 
i výlety po okolí. Organizátoři měli štěstí i při zajištění stravo-

vání. V červenci poskytla výborné služby restaurace U Spla-

vu, v srpnu jídelna Akademie, Vyšší odborné školy, Gymnázia 
a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové v Sázavské ulici.

Personální zajištění
Vedoucími na táborech jsou zkušení pedagogičtí pracovníci 

z místních škol, studenti a trenéři, kteří dokáží tábor zorganizo-

vat tak, aby si přišly na své všechny děti od předškoláků až po 
žáky druhého stupně. Zvládnou i hyperaktivní děti, účastní se 
i děti s autismem. Mezi osvědčené vedoucí z minulých ročníků 
dobře zapadli i noví vedoucí, kteří rovněž měli plno nápadů 
a dokázali děti nadchnout. Díky vedoucím se spolek nemusí 
příliš starat o reklamu – rodiče si dobré zkušenosti mezi sebou 
předají a doporučí tábory svým známým.

Na všech táborech probíhaly soutěže, děti si odnesly diplo-

my a drobné ceny. Příměstské tábory se organizují již celkem 
běžně, ale služba v takovém rozsahu, v jakém probíhá ve Světlé 
n. S., je v našem kraji ojedinělá.

Za Freetime Světlá nad Sázavou
Eva Kořínková a Eva Milfaitová

ve Světlé příměstské tábory již popáté

MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
  Tereza Lebrušková 732 538 839 
  www.hb.charita.cz

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující                                           

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin: 
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení 
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

Velice se na Vás těšíme!

https://www.facebook.com/materskecentrum.rolnicka
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Rok 1966 byl rokem zrození učiliště, které mělo připravovat 
kvalifikované brusiče a skláře pro duté sklo pro nový závod 
Bohemia Světlá nad Sázavou. Jak šel čas, změny ve společnosti 
si vynutily transformaci školství a novým podmínkám se při-
způsobilo i světelské učiliště. Postupem času se přeměnilo do 
dnešní podoby Akademie  - VOŠ, Gymnázia a Střední odborné 
školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Dnes se škola 
může pyšnit titulem Škola rodinného stříbra Kraje Vysočina. 
Tak ji označil její současný zřizovatel Kraj Vysočina.

50 let života je vždy důvodem k ohlédnutí i oslavám. Ty zača-

ly v pátek 23. září slavnostním setkáním v aule školy za účasti 
významných hostů. Vedle bývalých a současných zaměstnanců 
školy se ho zúčastnili zástupci KÚ Kraje Vysočina, radní pro 
školství Ing. Jana Fialová, radní pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch RNDr. Marie Kružíková, poslankyně Ing. Jana 
Fišerová, CSc., starosta Světlé nad Sázavou Mgr. Jan Tourek. 
Z Prahy přijeli škole k jubileu popřát hosté z Taipeiské hospo-

dářské a kulturní kanceláře v čele s novým taiwanským amba-

sadorem Chung I. Wangem (byla to jeho vůbec první návštěva 
Kraje Vysočina).

Mezi hosty nechyběli ani úspěšní absolventi – Milan Cha-

lupa, hokejista a reprezentant tehdejšího Československa, cyk-

listka Jarmila Machačová, mistryně světa z roku 2013, sklářští 
výtvarníci Jaroslava Švarcová, Jaroslav Dave Šlechta či Karel 
Malivánek.

Na úvod oficiálního programu vystoupil juniorský fitness 
step tým z klubu Fanatic Havlíčkův Brod a na kytaru zahrál Jiří 
Vencovský ze ZUŠ Světlá nad Sázavou. Potom se již ujali slova 
současný ředitel školy Ing. Jindřich Vodička a jeden z význam-

ných pamětníků a bývalých ředitelů školy Ing. Zdeněk Vacek 
a projevy měli též další významní hosté. Dalším bodem pro-

gramu bylo slavnostní předání ocenění nejatraktivnějším dílům 
8. ročníku Bienále 2016, které bylo součástí jubilea školy. Hosté 
postupně ocenili osm atraktivních výrobků, které představují 
pestrý průřez výtvarnou činností žáků akademie.

Důležitým bodem pátečního odpoledne bylo otevření další 
nově vybudované galerie pro výstavy uměleckých prací. Stuhu 

společně přestřihli ředitel školy, radní pro školství a radní pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch kraje Vysočina.

Součástí oslav byl též Den otevřených dveří v sobotu 24. září, 
při kterém měli možnost návštěvníci vidět při práci sochaře, 
kameníky, kováře, truhláře a skláře, ty dokonce s píšťalou při 
vytváření dutých baněk. Taková práce se v dnešní době málo-

kde vidí, když většina předmětů ze skla se již vyrábí strojově. 
Návštěvníci školní sklářské hutě to měli o to zajímavější, že si 
sami mohli zkusit pomocí píšťaly nějakou baňku vyfouknout. 
Pěkného sobotního počasí využily k návštěvě Akademie stov-

ky lidí a po prohlídce odcházeli všichni obohaceni o nové umě-

lecké zážitky.

Text a foto: jiv

Akademie oslavila jubilejních  50 let

Slavnostní otevření nové školní galerie

Slavnostní zahájení v aule školy  Kováři předvádí své řemeslo
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Poslední neděli o prázdninách svítilo slunce tolik, že bylo 
nutné se před ním občas ukrývat. V komunitním bydlení Do-

mov Háj jsme znovu po roce „otevřeli dveře“ a pozvali všech-

ny do chládku na zahradní slavnost. O příjemnou atmosféru 
se postarala kapela Veseláci. V horkém dni se nikomu nechtě-

lo tančit, raději jsme poslouchali a trochu si zazpívali. Ti, kdo 
náš domeček ještě neznali, 
mohli si jej s průvodcem 
celý projít. Ti ostatní se 
raději posadili ve stínu, po-

slouchali hudbu, občerstvili 
se a zahráli si naší oblíbe-

nou hru Pukec, která má 
heslo „Nemysli a vystřel“. 
Kdo měl náladu na tvoření, 
vyrobil si z keramiky své 
domovní číslo. I všichni 
obyvatelé domečku si to 
náramně užili. Jen Ivan, 
který všem opékal klobásy, 
musel utíkat do stínu, aby 
se neupekl společně s nimi. 
Nejchladněji bylo ve sklep-

ní místnosti, kde jsme pro-

mítali krátký film. Vypráví 

o tom, jak může být obtížné upéct bábovku v ústavu na rozdíl 
od „domečku“. Pokud by vás film zajímal, můžete se na něj 
podívat na stránkách domova www.domovhaj.cz. Na začátku 
slavnosti jsme měli obavy, že nemůžeme vypít celý sud pita. 
S tolika přáteli a v takovém horku byl pryč ještě před koncem 
slavnosti. Děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali a potěšili 
nás svojí návštěvou. Zejména děkujeme místostarostce z Ledče 
nad Sázavou Ing. Haně Horákové. Největší dík pak patří dětské 
kapele Veseláci, která nám celou dobu pěkně hrála.

LŠ

Otevřené dveře

Dne 17. 8. jsme absolvovali prohlídku expozice Království 
panenek ve Světelském zámku. Po prohlídce jsme poseděli 
u kávy v zámecké kavárně. Zajisté se jednou vrátíme, abychom 
si prohlédli i ostatní expozice.

Ve čtvrtek 18. 8. jsme se s košíky vydali do lesa a pokoušeli 
se najít něco jedlých hub. Nakonec se zadařilo a odpoledne bylo 
i na houbové řízečky.

V úterý 30. 8. proběhla další z kavárniček. Tentokrát jsme 
se rozhodli vše uskutečnit venku a jako občerstvení připravit 
kuřata na ohni. Oheň jsme zažehli už dopoledne, aby se kuřát-
ka řádně propekla. Za hudebního doprovodu pana Sukdoláka 
a Somberga jsme si dali pěkně „do nosu“.

Dne 1. 9. se uskutečnila 8. přednáška Univerzity slunečního 
věku. Přednášející byla paní Jana Vejsadová a trénovala Vaši 
paměť na téma „Sázava, věčná inspirátorka“. Za zajímavou 
přednášku děkujeme.

V úterý 6. 9. jsme opět uskutečnili výpravu do lesa na houby. 
Tentokrát jsme ale tak úspěšní nebyli, ale alespoň jsme se nadý-

chali čerstvého vzduchu.
Dne 8. 9. se uskutečnil každoroční Sportovní den, na kte-

rý byla pozvána zařízení z okolí. Sešlo se celkem 11 družstev, 
která soutěžila v disciplínách zaměřených na letošní téma. Tím 
tématem byl western. Kovbojové a kankánové tanečnice se po 
budově pohybovali již od rána.

V letošním roce nám s organizací pomohla i divadelní skupi-
na Majky a spol., která pro nás měla připraveny soutěže a Wild 
West Show. Sebou přivedli i živé koníky, takže zájemci měli 
možnost si zvířata pohladit a ti odvážnější se i svézt. Předvedli 
i ukázky práce s koněm. Naše obyvatelky si také pro návštěv-

níky připravily vystoupení a to kankán.

Odpoledne byly vyhlášeny výsledky a následovala taneční 
zábava. K poslechu a tanci zahrála tradičně naše oblíbená ka-

pela Č. A.S.S.

Poděkování:
Tímto  děkujeme  všem  zaměstnancům  ze  všech  úseků,  kteří 

se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci proběhlých akcí 
(grilování kuřat, Westernový den). Bez jejich pomoci a odvede-

né práce by se takové akce nemohly uskutečnit.
Dále děkujeme divadelní skupině Majky a spol. za spolupráci 

na  organizaci  celého  dne  a  jejich  vystoupení  s  názvem Wild 
West Show.

Monika Horáková

Z domova pro seniory
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kulturA
kulturní zařízení kytICe připravuje

11. listopadu od 20 hod.  
promítání v městském kině

Dvojníci
Komedie, Česko, 2016, 103 min

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvod-
ník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počí-
tače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, 
přesto ho ženy milují… 

Právě mu teče do bot, protože ho má v hrsti mafián Vytlou-
kal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie 
obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen… 

Zachrání ho náhoda – do cesty se mu připlete jeho dvojník, 
středoškolský profesor Richard Prospal, pedant a  slušňák 
k pohledání, a těm dvěma se zázračně změní život. 

Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, Ri-
chard je pronásledován mafiány, protože mu nevěří, že není 
Honza. A když se jim do rukou dostane i Richardova dcera 
Natálka, tak mu nezbývá, než zapomenout na slušné vycho-
vání a najít způsob, jak vyzrát na mafiána a jeho gorily a do-
stat nejen obraz, ale i dceru do bezpečí. 

Kolotoč překvapivých komediálních situací se roztáčí…

Jednotné vstupné 50 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit půl 
hodiny před začátkem promítání v pokladně kina.

26. listopadu od 15 hod.  
v divadelním sále

Pekelná pohádka

Pohádka o  tom, jak se pekař Vojta měl dostat do pekla, ale 
celé se to nějak zkomplikovalo. 

Pekelnice Lucienda, která má Vojtu do pekla přinést, se zami-
luje a nechce zpátky. A jak to celé dopadne? Na to se musíte 
přijít podívat! 

Příjemná, komediální, komunikační a poučná pohádka pokor-
ná k tradicím našich předků z repertoáru Divadýlka Mrak z Ha-
vlíčkova Brodu.

Předprodej vstupenek od 4. 11. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz

Adventní koncert Petry Janů
22. listopadu 2016 od 19 hod. v diva-
delním sále ve Světlé nad Sázavou

Předprodej vstupenek probíhá 
v  Infocentru ve Světlé n. S., tel. 
775 653 884, info@svetlans.cz
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„Malování je stejné jako hra na hudební nástroj. Podle 
toho, jaké tóny se volí, je hra buď krásná, nebo falešná…“

Narodil se 21. 8. 1973, vyrůstal s rodiči a prarodiči v malé obci 
poblíž Světlé nad Sázavou. Životním a morálním vzorem pro 
něj byl dědeček, který se ve volných chvílích věnoval malování.

Milan Lepeška vystudoval strojařinu v Chotěboři. Po vojně 
pracoval nejprve ve sklárnách, poté ve firmě Probas. V součas-

né době se věnuje soukromé obchodní činnosti, má dvě dospělé 
děti a žije v domku se zahradou ve Světlé nad Sázavou.

K malování ho přivedla kresba, která byla relaxací po psy-

chicky a časově náročné práci. První pokusy malovat barvami 
probíhaly až v roce 2011. Shodou náhod se v této době seznámil 
se sklářským výtvarníkem, akademickým sochařem Josefem 
Švarcem a od té doby maluje pod jeho vedením. Díky této spo-

lupráci probíhající formou častých návštěv a konzultací se v ma-

lování rychle posouvá vpřed.
Inspirací mu je tvorba ruských malířů 19. století, především 

obrazy Ivana Šiškina, u něhož obdivuje zejména barevnost 
a techniku malby.
„Základem každého mého obrazu  je skica  tužkou. Ta vzniká 

na místě, které si vyberu jako motiv k malování. Doma je nutné 

takto připravenou kresbu do-

dělat a z hrubého náčrtu pak 
vznikne  propracovaná  před-

loha k obrazu. Dalším důleži-
tým krokem je takto připrave-

nou kresbu perfektně přenést 
na  plátno  a  obtáhnout  tuší. 
Potom  už  nic  nebrání  začít 
malovat  barvami.  Barevné 
provedení  každého  obrazu 
vzniká  výhradně  z  vlastních 
pocitů,  buď  z nálady,  kterou 
si  přinesu  z  místa  skicování, 
anebo  je  tvořím  přímo  při 
malování. Ze zásady nepouží-
vám fotografie.“

Na výsledek této činnosti 
se přijďte podívat do Galerie 
Na Půdě, na výstavu, která 
potrvá do 13. listopadu.

Milan lepeška 
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Beletrie
Anthony Doerr:
Zeď vzpomínek
– Kniha sedmi povídek. Prostřednictvím svých fascinujících 

příběhů a postav zavádí Doerr čtenáře na různá místa naší 
planety, od Litvy až po Čínu, a připomíná nám dar naší 
paměti, nesmírné bohatství našeho světa, krásu, křehkost 
i zázračnost našich vlastních životů.

Cecilie Engerová:
Matčiny dary
– Když Ceciliina matka skončí v důsledku zákeřné Alzhei-

merovy choroby v pečovatelském ústavu, rozhodne se 
Cecilie dát do pořádku rodný dům. Během úklidu objeví 
podrobné seznamy všech vánočních dárků, které rodina 
v průběhu čtyř desetiletí nejen darovala, ale také dostala. 
Ke každému dárku se váže nějaký příběh. Cecilie se na je-

jich základě rozhodne sepsat rodinnou historii.

Lisa Heathfieldová:
Zahrada spáčů
– Vše, co Pearl za svůj krátký život poznala, se dá vyjádřit 

jediným slovem – Seed. Tak se nazývá uzavřená komuni-
ta, ve které se narodila. Řídí ji Papa S., duchovní vůdce, 
kterého všichni milují a uctívají. Když je Pearl patnáct let, 
přistěhuje se do Seed nová rodina a s ní Ellis. Okouzlující 
a výřečný chlapec začne Pearl vyprávět o životě mimo ko-

munitu a odhaluje pravdu, která měla zůstat skryta.

Graham Masterton:
Červená lucerna
– Má komisařka Katie Maguirová hledat vraha, když si za-

vražděný trest zasloužil? Na zakrvácené matraci ve špi-
navém bytě v Corku leží mrtvý muž. Je to Mawakiya, ni-
gerijský pasák, který pracoval pro šéfa obchodu s bílým 
masem Michaela Gerretyho, jehož se Katie roky neúspěš-

ně snažila dostat do vězení. Ví, že její povinností je dopad-

nout vraha. Ale Mawakiya byl zlý člověk, který prodával 
mladé dívky. Město je bezpečnější, když je mrtvý.

Franziska Stalmannová:
V srdci je spousta místa
– Alla má dva téměř dospělé syny, úspěšného manžela 

a krásnou vilu. Pracuje doma jako překladatelka a stará se 
o matku, která žije v penzionu pro seniory. Nic jí nechybí, 
dokud se nezamiluje. Bláznivě a proti své vůli ztratí hlavu 
pro muže o deset let mladšího. Když kvůli němu opustí 
rodinu, otočí se k ní zády nejen rodinní přátelé, ale i její 
nejlepší kamarádky a dokonce i synové.

Naučná literatura
Petr Kettner:
Konec černého vraha
– 27. května 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího říš-

ského protektora Reinharda Heydricha. Tento ojedinělý 
útok na představitele německých ozbrojených sil byl vy-

vrcholením pečlivě naplánované operace Anthropoid, kte-

rou provedli českoslovenští výsadkáři Jozef Gabčík a Jan 
Kubiš. Kniha odhaluje dramatický příběh o tom, jak celá 
operace probíhala i kdo byli její jednotliví aktéři. Přiná-

ší dobové citáty, detaily vyšetřování, osobní příběhy plné 
odvahy, ale i zrady.

Marie Kondo:
Zázračný úklid
– Poznejte originální umění, díky němuž se spolehlivě zbaví-

te nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato přesvědči-
vá knížka se právem stala ohromným bestsellerem po ce-

lém světě a vyšvihla se na první místo žebříčku New York 
Times. Proměňte svůj domov pomocí autorčiny inspirativ-

ní metody v trvale uklizené prostředí: klíčem je vypořádat 
se s domácností ve správném pořadí, ponechat si jen to, co 
opravdu milujete, a udělat vše rychle. Změníte tak svůj ži-
vot – získáte větší sebejistotu, budete úspěšnější a možná 
i konečně zatočíte s přebytečnými kily. A především na-

čerpáte energii k tomu, abyste žili podle svých představ.

Knihy pro děti a mládež
Josef Brukner:
Polštářová válka
– Soubor osmi veršovaných pohádek pro nejmenší děti. Do-

zvíte se, proč ze všech válek je nejlepší ta polštářová, jak 
se lesní roh naučil troubit a jak to bylo s horou Říp. Nebo 
si raději přečtete pohádky o létající košili a knížce, která 
se spletla?

Zdeněk Karlík:
Poddan a Čmuchal
– Nejsou to strašidla. Strašidla totiž ve skutečnosti nejsou, 

zatímco tihle dva jsou skuteční až moc. Nejsou to skřít-
ci. Především proto, že žádný skřítek není tak tlustý. Ani 
trpaslíci to nejsou. Jsou velcí asi jako velká zralá hruška 
a vlastně tak trochu i vypadají. Nebo jako málo nafouknu-

tý balonek. Jenže když do balonku píchnete špendlíkem, 
praskne, nebo se vyfoukne a odletí, kdežto když píchnete 
špendlíkem jednoho z těch dvou, akorát se naštve.

Robin Constantinová:
Léto, kdy jsme se potkali
– Cassidy má za sebou ošklivý rozchod. Když dostane nabíd-

ku pomáhat na letním táboře, neváhá a jede. S novou život-
ní situací se vypořádává i Bryan. Po těžkém úrazu skončil 
na vozíku a jeho myšlenky se točí jen kolem toho, že si už 
nikdy nezatančí ploužák s holkou. Zpátky k normálnímu 
životu mu má pomoct práce táborového vedoucího. Když 
se Cass a Bryan setkají, má každý z nich své vlastní plány. 
Ani jeden rozhodně nečeká, že potká lásku.

Eva Kodýmová

knižní novinky v říjnu
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CO váS ZAJíMá

V neděli 11. září zavítal do sklárny Bomma předseda vlády 
Bohuslav Sobotka v doprovodu předsedy Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a senátora Jaromíra Strnada. 
Pan předseda Hamáček navštívil Vysočinu již pár dní předtím, 
kromě jiného si za účasti představitelů našeho kraje prohlédl 
Domov Háj u Ledče nad Sázavou, organizaci pro 80 klientů 
s mentálním postižením. Tentokrát svoji pozornost věnovali 
sklářskému odvětví, které má na Světelsku dlouholetou tradi-
ci. Zakladatel a spolumajitel společnosti Bohemia Machine Jiří 
Trtík seznámil hosty s historií sklářské produkce, výrobními 
postupy i plány do budoucna. Při prohlídce provozních prostor 
sklárny pana premiéra nejvíce zaujala výroba svítidel, dekorač-

ního skla a práce designérů. Velmi ocenil i zručnost místních 
sklářů, kteří prakticky dokázali, že si sklářské řemeslo stále 
udržuje vysokou úroveň. O tom, že výroba skla není nic jed-

noduchého, se přesvědčil i senátor Jaromír Strnad, jenž si na 
chvíli vyměnil roli se sklářským mistrem. Musím zkonstatovat, 
že návštěva sklárny byla ve všech směrech zajímavá a velmi in-

spirující pro všechny zúčastněné. Na závěr si pan premiér ještě 
našel i čas na informativní schůzku o aktuálních problémech 
regionu Světelska.

Karel Borek, DiS.,
předseda MO ČSSD Světlá nad Sázavou,

člen sociální komise Rady Kraje Vysočina

Předseda vlády navštívil sklárnu Bomma

Český svaz žen Světlá n. S. ve spolupráci s Diakonií Broumov

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K U

 letního a zimního oblečení 
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 vatovaných přikrývek, polštářů a dek, peří
 hraček a školních potřeb
 látky 
 obuv – veškerou nepoškozenou v párech, svázané gumičkou
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky zabalené v krabici
 menší funkční elektrospotřebiče vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí 

strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače.
 kabelky, batohy
 knihy a časopisy

Sbírka se uskuteční v sobotu dne 22. října 2016 od 9.00 do 15.00 hod.
v Sokolovně – Nádražní ulice, Světlá nad Sázavou 

Věci,  prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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▶

„Rostlina ta pro lidské pokolení jest ten největší prospěch, 
jejž z vynalezení Ameriky má.“

Josef Svatopluk Presl, Všeobecný rostlinopis, 1846

Brambory jsou, jak je všeobecně známo, hlíznatá rostlina 
z čeledi lilkovitých. Pro výživu lidstva mají společně s pšenicí, 
rýží a kukuřicí rozhodující význam. Tvrdí se dokonce, že jejich 
pěstování ochránilo v 19. století Evropu od hladomorů a epide-

mie kurdějí.
Původně rostlina Jižní Ameriky byla Inky nazývána „papa“ 

a Evropané, konkrétně Španělé, se s ní seznámili při dobývání 
incké říše v dnešním Peru. V 16. století ji přivezli do své vlasti. 
Do Anglie se brambory prý dostaly zásluhou slavného korzára 
Francise Drakea.

Na evropské pevnině byly brambory dlouho považovány za 
nečistou pohanskou plodinu. Teprve v 18. století se začaly ve 
větší míře pěstovat. Jasnozřivý osvícenec Friedrich II. je naří-
dil pěstovat v pruském království a odtud se, konkrétně z Bra-

niborska, proto prý česky brambory, dostaly k nám. Společně 
s jetelem se staly symbolem pokroku v zemědělské výrobě 
18. století. Pěstování obou těchto plodin bylo ale doprovázeno 
obtížemi v přístupu poddaných rolníků. Jejich nedůvěra až od-

por jako ke všemu novému byly překonávány příkazy vrchností.
Na Světelsku bylo dle Seidlerovy kroniky pěstování jetele na 

panských pozemcích zavedeno hrabětem Leopoldem Krakov-

ským z Kolovrat v roce 1770. U poddaných se ale nesetkalo 
s pochopením a bylo opětovně nařízeno v roce 1773.

V roce 1774 byly na světelském panství sázeny první bram-

bory a v průběhu dalších let bylo jejich pěstování postupně rol-
níky přijato a ony se stávaly vedle chleba nejběžnější potravi-
nou. Karel Seidler ve své kronice popisuje, jaké postavení co do 
množství tato plodina při dehdějším trojpolním (trojhonném) 
způsobu hospodaření měla: 1. strana (hon) žito, 2. strana oves 
a ječmen, 3. strana z jedné třetiny obilí, z druhé jetel a z třetí 
brambory.

V průběhu 19. století se ale brambory staly nejrozšířenější 
kulturní plodinou na Vysočině. Při pohledu na současné lány 
kukuřice a donedávna řepky se tomu ani nechce věřit.

Josef Böhm

Něco o bramborách

Anketa mezi žáky 1. stupně

Celkem dotazováno 70 dětí ve věku 6–10 let 
Otázka: Jaké jídlo z brambor mám nejraději?

Bramborová kaše Bramborák Hranolky

23 15 11

Bramborový salát Bramborové knedlíky Jiné

10 9 2

Pouť do Želiva
Jak jsme psali v minulém SZ, letošní farní tábor pro děti se 

uskutečnil v krásném prostředí kláštera v Želivě. Zalíbilo se 
nám zde natolik, že jsme se domluvili na další akci, které by 
se mohl účastnit kdokoli z naší farnosti. Nejvíce vhodný se 
nám jevil termín 17. září, a tak se rozběhly přípravy.

Letošní rok vyhlásil papež František jako Rok milosrden-

ství, který je výjimečný, protože poprvé v historii církve 
mohou věřící procházet Bránami milosrdenství v různých 
koutech světa a nemusí k tomu využívat jen čtyřech známých 
římských bazilik. Jedna z Bran se nachází právě v Želivě 
a k té jsme se vydali. Jelikož se některým z nás zdálo putová-

ní autem příliš jednoduché, zvolili jsme i další možnost, jak 
se k Bráně dostat, a to doputovat opravdu po svých, tak jak 
chodili naši předkové.

Sešli jsme se v 9:00 hod ve světelském kostele, kde se nám 
dostalo požehnání na cestu od otce Tomáše. Plni nadšení, elá-

nu, ale i trochy obav jsme vyrazili. Nad námi se mračila ob-

loha a dle meteorologů nám byl slibován i déšť. Doufali jsme, 
že zamračeno bez deště vydrží co nejdéle, a v koutku duše 
doufali, že pláštěnky a deštníky nebudeme muset použít. Ces-

ta byla zvolena mimo frekventované silnice, a tak jsme vy-

razili po cyklostezce směr Panuškův dub, Smrčensko, Mezi-
klasí, Loukov, Staré Hutě, Kaliště, Speřice a Lhotice. Již pod 
Montrazem začali mít naši dva nejmladší chodící poutníci (5 
a 6 let) hlad, žízeň a hlavně dotazy, kolik jsme toho již ušli 
a kolik km ještě půjdeme. Naštěstí se dali přesvědčit, že najíst 
dostanou za chvíli, a tak to vydrželi až k loukovskému kostelí-
ku. Zde jsme vytáhli svačiny (většinou to byl obligátní řízek), 
posedali na mez a dali odpočinout nohám. Další zastávka na 

jídlo byla v Kalištích, kde jsme doplnili na faře vodu do lahví, 
dostali sladký zákusek a mohli vyrazit dále směr Želiv. Zde 
byla již patrná únava, ale po ujištění, že teď bude cesta jen 
z kopce, se hned šlapalo lépe a veseleji. Po přejití dálničního 
mostu ve Speřicích došlo na pláštěnky a deštníky. Přeháňka 
byla vydatná, ale krátká a zbytek cesty většina z nás došla 
v mokrých botách i ponožkách. Již na kraji Želiva jsme slyšeli, 
že kostelní zvon odbil pětkrát, a tak jsme věděli, že cíl je již 
na doslech a naše putování skončí úspěšně.

Autopoutníci vyrazili ze Světlé v 17.00 hod a všichni jsme 
se setkali v 17.40 hod před kostelem Narození Panny Marie, 
kde nás přivítal převor kláštera P. Tadeáš spolu s otcem To-

mášem. Prošli jsme Branou milosrdenství a spolu oslavili mši 
svatou. Po ní někteří z nás navštívili koncert Jitky Zelenkové 

Z naší farnosti
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▶ a ostatní měli možnost absolvovat prohlídku kláštera s pouta-

vým výkladem P. Tadeáše.
A na závěr trochu statistiky. V klášteře se sešlo a sjelo 

cca 70 poutníků z naší farnosti, z toho 27 z nich dorazilo po 
svých. Nejmladší pěší poutnici, která cestu projela v kočár-
ku, byl rok, nejmenším pěším poutníkům, kteří celou cestu 
šlapali po svých, bylo 5 a 6 let. Nejstarší pěší poutník letos 
oslavil 69. narozeniny a cesta od světelských kostelních dveří 
k želivským kostelním dveřím měřila 27 km.

Děkuji všem účastníkům za vytvoření krásného spole-

čenství, díky kterému se nám pouť vydařila. Také děkuji za 
hojnou a překvapující účast nejenom na pěší, ale i autotra-

se. Samozřejmě díky patří P. Tadeášovi, který nás s radostí 
a otevřenou náručí vpustil do kláštera a věnoval nám svůj čas, 
a otci Tomášovi za podporu a požehnání.

Jana Ptáčníková

30. října 2016 
17 hodin – Kostel svatého Václava Světlá nad Sázavou

BeNefIčNí kONCert 
pro „hospic mezi stromy“ v Jihlavě
Skupina Coventina 
Hosté Phdr. Ludmila Novotná, MUDr. 

 
Před „dušičkami“ vás srdečně zveme na setkání do našeho kostela. V těchto dnech intenzivně vzpomínáme na své blízké, kteří 
nás již opustili. Zapalujeme na jejich památku svíčku, rozjímáme, přemýšlíme. Nikdo neví, jak dlouho bude hořet svíčka našeho 
života, kdo nás v těžkých chvílích obejme, podrží za ruku. Osud neovlivníme, ale máme možnost volby, kde a v jakém prostředí 
odejdeme my nebo naši blízcí z pozemského světa. Hospic dříve sloužil jako útulek pro poutníky znavené cestou. Dnes je to 
zdravotnicko-sociální zařízení specializované pro paliativní péči. Azyl pro poutníky na konci životní cesty. 

Kraj Vysočina je jedním ze dvou krajů ČR, kde hospic chybí. Proto bude naším milým hostem paní doktorka Ludmila Novotná 
ze v.p.s., která usiluje o zřízení nového ústavu „Hospic mezi stromy“ v Jihlavě. Další host, paní MUDr. Brhelová, je fundovaným 
lékařem v oblasti paliativní péče a seznámí vás s touto problematikou.

 Přijďte, vaše účast pomůže překonávat tabuizovaná témata v oblasti ošetřování nevyléčitelně nemocných, když možnosti 
domácí léčby jsou vyčerpány. Pojďte s námi pomyslně budovat tolik potřebný „Hospic mezi stromy.“

Součástí pokračujícího bá-

dání zaměřeného na nejstarší 
historii děkanského kostela 
sv. Václava se stala moje ná-

vštěva Světlé dne 24. 8. 2016. 
Jejím cílem bylo potvrdit či 
vyvrátit zprávy o existenci 
náhrobníků připomínajících 
pohřby u oltáře Blahoslavené 
Panny Marie.

S laskavým souhlasem du-

chovního správce farnosti 
Mgr. Tomáše Fialy odstranili 
moji přátelé a spolupracov-

níci v předpokládaném místě 
lavice a stará kostelní dlažba 
vydala své pozapomenuté ta-

jemství. V místě, kde kdysi stával nejstarší mariánský oltář, se 
dochovaly dva náhrobníky. Jeden zdobí reliéf lebky s korunou 
a zkříženými hnáty a na druhém lze rozeznat část vyrytého 
kříže. Náhrobník s reliéfem patří s největší pravděpodobností 
Seidlerem zmíněné Terezii Amhové, paní na Zboží a Bačkově. 
O druhém zatím nelze s jistotou nic říci, neboť kromě pohřbu 
zmíněné šlechtičny jsou u tohoto oltáře písemně doloženy ještě 
pohřby další.

Výsledky bádání na toto téma přinese jedna z plánovaných 
dalších statí ve sborníku Havlíčkobrodsko nazvaná Opravy 
a doplňky k nejstarší historii Světlé a jejího kostela. Za mož-

nost pokročit v bádání patří velké poděkování P. Tomáši Fialovi 
a všem zúčastněným pánům, kteří mi věnovali svůj čas. Odsu-

nutí několika těžkých, více než sto let starých kostelních lavic 
a částečné rozebrání jedné z nich nebylo jednoduché.

Mgr. Alena Křivská
Foto: Jaroslav Vála

Neznámý náhrobník v děkanském kostele sv. václava
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SPOrt

Hokejový oddíl HC Světlá nad Sázavou pořádal v září avizova-

né minihokejové turnaje mládeže na zimním stadionu ve Sportov-

ním centru Pěšinky. Turnajů se celkem zúčastnilo 32 týmů z celé 
České republiky i Slovenska. První turnaj v termínu 3.–4. září za 
účasti 12 mužstev byl určen pro ročníky narození 2008 a mladší 
a ovládl ho tým BK Havlíčkův Brod, který ve finálovém utkání 
porazil tým HC Rytíři Kladno. Zlaté medaile jim navíc předával 
hokejový reprezentant ČR Jiří Novotný. Druhý turnaj, hrající se 
v neděli 11. září, byl určen pro nejmladší hrající kategorii tj. roč-

níky narození 2009 a mladší. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 týmů 
a skleněný putovní pohár hokejových nadějí si odvezli hokejisti 
HC Orlíci Uničov. Poslední turnaj určený pro ročník 2007 se usku-

tečnil o víkendu 17.–18. září opět za účasti 12 týmů. Zlaté medaile 
si získalo po zásluze mužstvo HC Slavie Praha. Domácí klub HC 
Světlá nad Sázavou vyslal místní hokejové naděje do všech tur-
najů, ve kterých se prezentovaly výbornými výkony. Největšího 
úspěchu však dosáhla nejmladší kategorie, tj. ročník 2009, která 
obsadila 3. místo a získala tím bronzové medaile. Hokejový klub 
HC Světlá nad Sázavou se navíc ve spolupráci s rodiči hráčů svě-

Minihokejové turnaje

telské přípravky a za podpory města Světlá nad Sázavou prezen-

toval jako výborný organizátor a pořadatel mládežnických turnajů 
a sklidil uznání všech zúčastněných týmů.

J. Krajíček
Foto: HC Světlá nad Sázavou

Další sportoviště dostává  
nový kabát

V polovině září začaly těžké stavební stroje odstraňovat 
tartan a  jeho podkladovou asfaltovou vrstvu ve víceúče-
lovém sportovním areálu v Komenského ulici. To proto, že 
umělý povrch po patnácti letech dosloužil, atleti mohou 
říci, že byl tartan již „vyběhaný.“ Toto sportoviště je v pro-
vozu od 6. září 2001 a vedle světelských škol ho využívají 
sportovní oddíly i  rekreační fotbalisté. I  pro ně dostalo 
hřiště pro malou kopanou před rokem nový umělý tráv-
ník. Je určitě zajímavé, že před patnácti roky bylo město 
jediným investorem budovaného sportoviště. Cena na 
tehdejší dobu moderního sportovního areálu s  umělým 
povrchem byla sedm a půl miliónu korun a dnes je třeba 
uznat, že to byly dobře investované peníze. Téměř deno-
denními uživateli sportoviště jsou atleti trenéra Jozefa 
Foťka, kteří i  díky zdejším tréninkovým podmínkám vozí 
medaile z krajských a republikových šampionátů. Však se 
na nový povrch na 200 m dlouhém běžeckém oválu těší. 
Po tenisové hale to bude další zrekonstruované sporto-
viště ve Světlé nad Sázavou. Na snímku odstraňuje bagr 
asfaltovou vrstvu, na které byl položen tartan.

Text a foto: jiv

Ročník 2008Ročník 2008

Ročník 2007

Ročník 2009Ročník 2009

25



O uplynulém víkendu jsem se na republikovém bodovacím 
turnaji mladšího žactva v Praze, který se konal v hale SK 
Oáza, potkal s členkou a bývalou hráčkou našeho oddílu TJ 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou Ivou Vondrovou. Iva na 
jaře letošního roku získala licence rozhodčí A, B a C a na 
nedávném turnaji ITTF World Tour Czech Open 2016 v Olo-

mouci i licenci rozhodčí NU. Posadili jsme se krátkému po-

povídání.

Ivčo,  úvodem  našeho  povídání  Ti  gratuluji  k  získání  roz-

hodcovských  licencí  a moje  první  otázka  je,  jestli  bys  nám 
mohla osvětlit, co vlastně ta písmenka znamenají.

Každé písmenko označuje jednu licenci. Rozhodčí mají pak 
rozdílná práva, ale i povinnosti. Dříve na sebe tyto licence 
navazovaly, přičemž C byla licence nejnižší, nejvyšší domácí 
pak byla licence A. Licenci C nyní potřebuje ten, kdo chce 
být rozhodčím u stolu během ligových soutěží (tzn. otáčet 
čísla na počítadle). Rozhodčí s licencí B může být vrchním 
rozhodčím v dlouhodobých soutěžích (krajské soutěže, ligy, 
extraliga) – je zodpovědný za zápis, popř. uděluje karty apod. 
Rozhodčí s licencí A může být rozhodčím u stolu na mis-

trovských soutěžích. A k licencím mezinárodním – rozhodčí 
s licencí NU může vykonávat činnost rozhodčího u stolu na 
mezinárodním turnaji, který se koná na našem území.

Existují ještě nějaké další druhy licencí? Ať na domácí scé-

ně, nebo na mezinárodní?
Ano, existují. Pro domácí soutěže je to licence K, která 

se uplatňuje v rámci kraje a týká se krajských soutěží. Dále 
jsou zde licence mezinárodní, např. NR je podobná licence 
jako NU, ale pro zahraniční mezinárodní turnaje. A pak zde 
máme licenci M, což je téměř nejvyšší mezinárodní licence. 
Pro její získání je nutná minimálně dvouletá praxe s licencí 
NU.

Dle mého průzkumu jsi momentálně asi nejmladší rozhodčí 
v České  republice  s  licencí NU. Máš  tušení,  kolik  takových 
rozhodčí s platnou licencí NU momentálně v ČR celkově je?

Podle šéfa rozhodčích Tomáše Malíka jsem pravděpodobně 
nejrychlejší rozhodčí. A… Aha… Asi i nejmladší (úsměv). 
Tipovala bych něco kolem 50 (pozn. autora – dle Registru 
STIS je to 61 rozhodčích).

Jak sis užila atmosféru Tvého prvního mezinárodního  tur-

naje série World Tour v Olomouci? Komu jsi pískala svůj prv-

ní mezinárodní zápas?
Turnaj jsem si užila moc. Měla jsem před ním pouze chabou 

zkušenost. Pískala jsem dvakrát na MČR mladších a starších 
žáků, ale atmosféra mezinárodního turnaje je úplně jiná. Mu-

sím ale všem organizátorům a českým i zahraničním rozhod-

čím moc poděkovat za vřelé přivítání a přijetí do řad roz-

hodčích, se vším mi pomohli a poradili. Jak se říká, začátky 
jsou krušné, ale žádný učený z nebe nespadl… První zápas 
jsem pískala dívkám v kategorii do 21. Hrály proti sobě Ind-

ka Batra, na kterou jsem v průběhu turnaje ještě několikrát 
narazila, a Diaz z Porto Rica. A naopak můj poslední zápas 
bylo semifinále chlapců do 21 let. Na centrálním dvorci jsem 
spolu s Klárkou Vaculovičovou pískala budoucího vítěze je-

denadvacítky i hlavní kategorie, Japonce Muramatsu.
Kde budeš jako rozhodčí v nadcházející sezóně působit?
Pro nadcházející sezónu jsem podepsala hostování s praž-

ským klubem SF SKK El Niňo Praha. Vlastně už jsem pro ně 
dva zápasy odpískala.

Jak ses cítila při své premiéře na El Niňu?
Zpočátku nervózní. Znala jsem extraligu jako divačka, ale 

přijít jako rozhodčí je úplně něco jiného. Ráda bych ale podě-

kovala šéfovi klubu panu Zbyňku Špačkovi a dalším funkci-
onářům, Josefu Plachému ml. a Petru Kauckému, za podporu 
a pomoc. Druhý zápas jsem už ale brala automaticky, člověk 
si zvykne.

Máš nějaké vzory na poli rozhodčích ve stolním tenisu?
Ano, své idoly máme i my, rozhodčí. Já bych chtěla zmí-

nit např. Petra Bohumského, jednoho z nejrespektovanějších 
světových rozhodčích, dále třeba Romana Kleckera, Klárku 
Vaculovičovou, Tomáše Malíka, Jaroslavu Tenglovou či Pav-

la Kafku, se kterým se znám dlouhá léta z Vysočiny.
Ale vraťme se na začátek. Začínala  jsi  se stolním  tenisem 

v  našem  oddíle  před  šesti  lety.  Jak  Tě  vůbec  napadl  stolní 
tenis a proč jsi ukončila svojí hráčskou kariéru?

Stolní tenis jsem začala hrát na základní škole. Po otevře-

ní multifunkčního centra ve Světlé nad Sázavou jsem začala 
hrát závodně, a to pravděpodobně hlavně díky Tobě. Po něko-

lika letech ale přišly zdravotní komplikace a následně i ope-

race kotníku a já byla na velice striktní radu ortopedů nucena 
přestat na nějakou dobu úplně sportovat.

Co Tě vedlo k záměru stát se rozhodčí, potažmo rozhodčí 
s mezinárodní licencí?

Poté, co jsem se nemohla sportu věnovat aktivně, a poté, 
co mi atmosféra stolního tenisu a lidé kolem začali chybět, 
jsem rozmýšlela další kroky. Rozhodčí? Trenér? Tys mne na 
myšlenku rozhodčího navedl a nasměroval mne správným 
směrem. Rozhodčí už jsem a s tím trenérem… Kdo ví (smích).

Jaké máš plány do budoucna? Kam bys to chtěla mezi roz-

hodčími dotáhnout?
Tak jako má snad každý sportovec sen zúčastnit se olympij-

ských her, i pro rozhodčí je to podle mého názoru meta číslo 
jedna. Budu ale trošku skromnější, byla bych ráda, kdybych 
se mohla zúčastnit například ME, což je více reálné. Dou-

fejme.
Vím o Tobě, že nastupuješ do prvního ročníku Vysoké ško-

ly ekonomické v Praze. Jak vidíš souběh povinností školních 
a rozhodcovských?

Ano, přesně tak. 19. září nastupuji na VŠE na obor apliko-

vaná informatika. Pevně věřím, že se mi podaří zdárně studia 
a stolní tenis skloubit. Zároveň bych tímto chtěla poděkovat 
za podporu rodiny, hlavně prarodičů a mamky, která se mnou 
a mými aktivitami má svatou trpělivost.

Iva vondrová se stává úspěšnou rozhodčí
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Také mě zajímá Tvůj vztah ke kartám. Žlutá už byla?
Karty… (smích). Jako hráčka jsem nikdy žádnou nedostala. 

Chybělo ale málo, já osobně bych si ji teď zpětně bez milosti 
dala. Jako rozhodčí už jsem tu čest měla. Hned při své pre-

miéře na El Niňu jsem ve dvou utkání dala dvě karty. Dobrá 
úspěšnost, co? A karta tedy padla už i na mezinárodní scéně, 
při World Tour v Olomouci.

Za co karty dáváš?
Hození pálky a dvakrát kopání do stolu. Zároveň ale chá-

pu, že člověk nějak chce ventilovat emoce, proto se i nyní 
rozhodčí snaží posoudit „závažnost“. Například rozlišit, zda 
se jedná o „dynamické položení pálky“, za což se karta hráči 
neudělí, či „hození pálky“, za což už žlutá je.

Máš už za tu krátkou dobu, co se mezi rozhodčími pohybu-

ješ, nějakou perličku, kterou bys nám mohla prozradit?

Nevím, zda je to vyloženě perlička, ale pro mě je to zajíma-

vé. V Olomouci jsem pískala čtyřhru, do které proti polské 
dvojici nastoupil český pár: Tomáš Tregler, se kterým se zná-

me dlouhá léta z jeho působení na Vysočině, a Ondřej Bajger, 
se kterým se nyní pro změnu znám z pozice rozhodčí na El 
Niňu.

Ivčo,  velmi  Ti  děkuji  za  zajímavý  rozhovor. Nejen  já,  ale 
celý náš oddíl Ti přejeme, aby se Ti mezi rozhodčími dařilo 
a podařilo se Ti splnit si některý ze svých cílů a snů. Aby se 
Ti dařilo i ve škole a osobním životě a těším se, že se budeme 
u zelených stolů potkávat dál.

Martin Karel
předseda oddílu stolního tenisu

TJ SB Světlá n. S.

Vrcholem druhého poprázdninového víkendu pro naše nej-
lepší mladé atlety bylo bezesporu mistrovství ČR v atletice 
konané na jabloneckém stadion Střelnice. 655 závodníků se 
představilo v sedmnácti disciplínách, vytvořilo 5 národních 
žákovských rekordů a ti nejlepší byli nominováni na mezi-
státní utkání U16 na Slovensko. 

Mezi ně se zařadil i závodník Hvězdy Pardubice trénující 
ve světelské skupině trenéra Jozefa Foťka Miloš Sedlmajer, 
který zvítězil ve vrhu koulí. Své čtyřkilové náčiní dokázal 
poslat čtvrtým pokusem do vzdálenosti 16,30 m a novým 
osobním rekordem po relativně hladkém průběhu soutěže 
obhájil po halovém triumfu i titul mistra ČR pod širým ne-

bem. 
Cestu k titulu Milošovi poté, co svou sérii zahájil výko-

nem 15,01 m a postupným vylepšováním dospěl 4. pokusem 
až k osobnímu maximu, zkomplikoval pouze poslední pokus 
již tradičního rivala Jiřího Osolsoběho. Ten závěrečným vr-
hem diváky doslova zvedl ze sedadel, když svou koulí zle 

Atletika

Světelský trenér atletiky Jozef Foťko se dočkal dalších zlatých 
úspěchů svých svěřenců, kteří reprezentují na vrcholných soutě-

žích přední východočeský klub Hvězdu Pardubice. 
Barbora Tylichová zvítězila 11. září na Mistrovství Čech druž-

stev dorostu v soutěži koulařek výkonem 13.88 m. Na tomto šam-

pionátu startovala ještě v disku a v konkurenci dvaceti soupeřek 
obsadila 6. místo, když její disk letěl do vzdálenosti 32.15 m. Svoji 
znamenitou podzimní formu potvrdila o týden později na veřej-
ných závodech v Jihlavě, kde vyhrála v kouli soutěž dorostenek 
v osobním rekordu 13.92 m. 

Znamenitě si vedl 18. září na Mistrovství České republiky žáků 
na dráze v Jablonci nad Nisou patnáctiletý Foťkův svěřenec Mi-
loš Sedlmajer. Ve vrhu koulí se stal v žákovské kategorii mistrem 
republiky, když zvítězil ve svém nejlepším osobním rekordu 16.30 
m. Ze svých šesti pokusů v soutěži měl ještě další dva přes 16 
m. Na jabloneckém šampionátu si též zkusil hod diskem. Ze šest-
nácti diskařů skončil na desátém místě, když hodil 37.60 m. Na 
snímku je úspěšný trenér Jozef Foťko s Milošem Sedlmajerem 
a Barborou Tylichovou. Text a foto: jiv

Další cenné medaile svěřenců trenéra foťka

dotíral na dosavadní lídrovo maximum. V pošmourném do-

poledni, pod příkrovem husté mlhy rozhodčí po delší odml-
ce vyřkli konečný ortel – 16,22 m, což Osolsoběmu vyneslo 
v osobním rekordu pěkné 2. místo. 

Zlatou medaili a pozvánku na reprezentační sraz si domů 
odváží Miloš Sedlmajer.

Miloš Sedlmajer st.
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Ne všechny děti se věnují sportu a to není problém jen ve 
Světlé n. S. Na základních školách je mnoho dětí, které napří-
klad neumí obyčejný kotrmelec nebo je pro ně problém uběhnout 
100 m. Vytáhnout děti od počítačů a televizních obrazovek a při-
mět je k pravidelnému pohybu, to byl účel akce Sportovní den, 
kterou na sobotu 10. září připravila Komise pro koordinaci sportu 
při Městském úřadu Světlá n. S. Předseda komise Tomáš Rosecký 
k tomu dodal: „Líbila se nám myšlenka, se kterou přišla již pů-

vodní sportovní komise města, představit sportovní oddíly, aby si 
mohly děti vybrat ten svůj sport. Dříve se podobné akce konaly na 
náměstí, my jsme je přesunuli do Pěšinek a na fotbalový stadion, 
kde má většina sportovních oddílů své zázemí. Sportovní den jsme 
načasovali na začátek školního roku, aby si děti mohly vyzkoušet 
různé sportovní aktivity a pak se přihlásit do oddílu nebo krouž-
ku, který je nejvíce zaujal.“ Do akce se zapojilo 10 sportovních 
odvětví: Akademie bojových umění, fotbal, florbal, hokej, ragby, 
stolní tenis, šachy, tenis, sportovní kroužky Domu dětí a mláde-

že, motivační ukázky cyklistiky a motokrosu. Dětem se věnovali 
zkušení trenéři zastoupených sportů, poradili třeba, jak správně 
trefit míč, jak úspěšně přejít překážkovou dráhu, jak správně tahat 
šachovými figurami po šachovnici. A jak celou akci Tomáš Ro-

secký zhodnotil? „Přišlo asi 130 dětí v doprovodu rodičů, dědeč-

ků nebo babiček. Je jasné, že akce na náměstí by přilákala více 
návštěvníků, ale my jsme chtěli veřejnosti ukázat reálná sporto-

viště, která ve městě máme. Proto byl součástí Sportovního dne 

též Den otevřených dveří  Sportovního  centra Pěšinky. Zájemci 
tak měli možnost si prohlédnout zrekonstruovanou hernu stolního 
tenisu, klubovnu šachového oddílu, hokejové šatny, saunu a posi-
lovnu. Mnohé uchvátila  svojí  vybaveností  tělocvična Akademie 
bojových umění nebo střelnice hokejového klubu.“

Text a foto: jiv

lákání dětí ke sportu

O to, jak držet správně hokejku, měla zájem i malá děvčata

Jak ovládnout volejbalový míč, učí trenérka Irena Kořínková

O to, vyzkoušet si překážkovou dráhu na kole, se postaral 
světelský cykloservis

Do tajů ragby zasvěcovali ragbisté z Havlíčkova Brodu

 Trefit pingpongový míček napoprvé není jednoduché
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fotografie ze zahájení výstavy 
obrazů světelského krajináře 

Milana lepešky
Výstavu můžete navštívit v Galerii Na Půdě až do 13. listopadu.

Foto: KyTICe

Hosté při zahájení výstavy. Zleva senátor Jaromír Strnad, 
autor obrazů Milan Lepeška, řiditelka galerie Jana Kupčíková 

a starosta města Jan Tourek

Váženým hostem byl také sklářský výtvarník  
a akademický sochař Josef Švarc
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