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Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
vždy jsem se bránil psát do Světelské-

ho zpravodaje pravidelný sloupek Slovo 
úvodem. Necítil jsem nutnost zviditelňo-
vat se osobním vyznáním, či vyjadřová-
ním svých myšlenek a názorů na aktu-
ální události v našem městě. Tentokrát 
tedy udělám výjimku, a to jen proto, že 
v souvislosti s odchodem do penze opou-
štím i redakční radu. Říkává se tomu 

„zasloužený odpočinek“ a já si myslím, 
že ono přídavné jméno je namístě.

Téměř 24 let jsem do Světelského 
zpravodaje přispíval různými články tý-
kajícími se města, jeho historie, obyva-
tel a některých významnějších událostí. 
V roce 1992 jsem se z občasného přispě-
vatele stal vedle Ing. Petra Kubíčka dru-
hým redaktorem, veškerou práci jsme 
dělali ve výpočetním středisku Sklo 
Bohemia, s. p., samozřejmě po pracov-
ní době a se souhlasem zaměstnavatele. 
Zpočátku zcela zdarma, později za od-
měnu vpravdě symbolickou. Zpravodaj 

tehdy míval 12 až 16 stránek, stál pěti-
korunu a tisklo se 700 kusů. Později se 
tvorba Zpravodaje přenesla na radnici, 
kam jsem opět docházel ve večerních 
hodinách a s Ing. Zdeňkem Vraným 
jsme se trápili nad stránkami zpraco-
vávanými ve Wordu mnohdy i dlouho 
přes půlnoc. Postupně se zvyšoval počet 
stran i náklad, mírně i cena a od roku 
1999 zajišťovala tisk Zpravodaje humpo-
lecká tiskárna David.

V roce 2003 jsem ze skláren přešel 
na městský úřad do odboru kultury 
a školství, z jehož části později vznikla 
příspěvková organizace KyTICe – Kul-
turní zařízení Světlá n. S. Ze Zpravodaje 
se stal časopis, který má plus minus 36 
stránek a 11 x ročně vychází v nákladu 
1 100 výtisků, grafiku a tisk obstarává 
od roku 2004 Tiskárna Polička. O rok 
později byla razantně rozšířena redakč-
ní rada, která s mírnými obměnami pra-
cuje dodnes. Jistě nemusím zdůrazňovat, 
že nebylo vždy jednoduché sjednotit 

názory na některé příspěvky, či předsta-
vy o náplni a podobě Zpravodaje. A to 
mluvím o názorech členů redakční rady, 
nikoli názorech čtenářů, které obsáhnou 
celou škálu od pochvalného hodnocení, 
přes kritické až po nekritické. A také 
anonymní, kdy se autor(ka) stydí za to, 
že vyjádřil(a) svůj názor, často oprav-
du jedovatý, ale pro redakci občas také 
podnětný.

Mojí nástupkyní, pokud se týče Svě-
telského zpravodaje, se stala slečna Adé-
la Hrochová. Možná nebude tolik psát, 
ale určitě bude fotografovat a – to pře-
devším – je vystudovaná grafička, a tak 
předpokládám, že její práce se projeví 
především na novém vzhledu Zpravoda-
je. K tomu jí přeji hodně dobrých nápa-
dů a úspěch při jejich realizaci.

A vám, čtenářům Světelského zpra-
vodaje, přeji mnoho zajímavých a seri-
ózních informací jak v článcích, tak na 
fotografiích.

Jaroslav Vála

Schůze rady 12. října

Rada města:
1. Vzala na vědomí informace týkající 

se realizace projektu Podpora vzdě-
lávání vč. realizace Místního akčního 
plánu místní akční skupinou Králov-
ská stezka, o. p. s. a s tím související 
smlouvu o partnerství.

2. Vzala na vědomí závěry geotechnic-
kého průzkumu vypracovaného fir-
mou GEONIKA, s. r. o., Praha 5 pro 
kostel sv. Václava a náměstí Trčků 
z Lípy.

3. Vzala na vědomí informace o granto-
vém programu Fondu Vysočiny Pod-
porujeme prorodinnou a seniorskou 
politiku obcí 2015.

4. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vyso-
čina (jako poskytovatelem dotace) 
a městem Světlá n. S. (jako příjem-
cem dotace) na realizaci akce Opra-
va a doplnění veřejného osvětlení 
v místních částech Dolní Březinka 
a Závidkovice.

5. Schválila pronájem části pozem-
ku parc. č. 1097/16 o výměře 60 m2 
v obci a v k. ú. Světlá n. S. za 

celkovou cenu ve výši 338 Kč společ-
nosti Real Ground In, s. r. o., Praha 
3 – Žižkov s platností od 15. 10. 2015 
do 31. 5. 2016.

6. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zajištění vstupních pod-
kladů díla Cyklostezka Světlá n. S. - 
Ledeč n. S. s firmou Atelier projek-
tování inženýrských staveb, s. r. o., 
Praha 4.

7. Schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o výpůjčce mezi Národním 
muzeem (půjčitel) a městem Světlá 
n. S. (vypůjčitel) za účelem vystavení 
sbírkových předmětů ve stálé expozi-
ci Muzea Světelska.

8. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na vypracování projektové 
dokumentace Rekonstrukce místní 
komunikace č. 080015c Horní Bře-
zinka a č. 000450c V Polích, Světlá 
n. S. mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou DI PROJEKT, s. r. o., Pardubice.

9. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci zakázky Vý-
měna vstupních dveří u budovy 
č. p. 506, náměstí Trčků z Lípy, Svět-
lá n. S. (kino) mezi městem Světlá 

n. S. a firmou Miroslav KRUPAUER, 
Dobrohostov.

10. Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na vypracování projektové do-
kumentace Prodloužení inženýrských 
sítí v lokalitě podnikatelské zóny, ul. 
Průmyslová, Světlá n. S. mezi měs-
tem Světlá n. S. a Martou Novotnou, 
Havl. Brod.

11. Schválila Provozní a návštěvní řád ve-
řejného venkovního fitness hřiště na 
pozemku parc. č. 519/12, k. ú. Svět-
lá n. S.

12. Schválila Provozní a návštěvní řád 
veřejného workoutového hřiště na po-
zemku parc. č. 235/31, k. ú. Světlá n. S.

13. Nesouhlasila se zařazením projekto-
vé dokumentace na veřejné osvětle-
ní podél silnice č. III/34732 ze Svět-
lé n. S. do Horní Březinky do návrhu 
rozpočtu města na rok 2016.

14. Schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace na financování potřeb 
jednotky SDH Světlá n. S. za účelem 
udržení a rozvoje její akceschopnos-
ti mezi Krajem Vysočina (jako po-
skytovatelem dotace) a městem Svět-
lá n. S. (jako příjemcem dotace).
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Z finančního odboru

Svatováclavská pouť 2015
V našem městě se ve dnech 

26.–27. 9. 2015 uskutečnila tradiční 
pouť, která se právem považuje za nej-
větší v regionu. Během tohoto víkendu 
tak nebylo zejména v odpoledních hodi-
nách v prostorách náměstí a přilehlých 
ulic k hnutí. Obec zahltily tisíce lidí, 
stovky aut, stánkaři a pouťové atrakce. 

Donedávna byla tato akce největší kul-
turní událostí ve městě. Potřetí se letos 
přidal také Sázavafest, který se konal na 
začátku srpna v zámeckém parku.

Instalace atrakcí pro velké i malé 
návštěvníky probíhala od pondělí 
21. 9. 2015. Atrakce byly již pátým ro-
kem umístěny i na soukromém pozemku 
v areálu v Pěšinkách. Stalo se již pěknou 

tradicí, že ve čtvrtek dopoledne je umož-
něno bezplatné svezení zdravotně posti-
ženým ze sociálních ústavů, obyvatelům 
místního Sociálního centra a nejmenším 
dětem z mateřské školky. I ve čtvrtek 
dopoledne mohli tak zažít pravou atmo-
sféru pouti, a to když jim bylo otevře-
no i velké občerstvení a stánky s cuk-
rovinkami. Pro všechny návštěvníky 
byla většina atrakcí spuštěna ve čtvrtek 
24. 9. odpoledne. Zejména rodiče ma-
lých dětí vyrazili na pouťové atrakce už 
v týdnu, kdy nebývá na pouti tolik lidí 
jako o víkendu, a děti si to tak více užijí. 
Návštěvníci pouti letos opět našli svoje 
oblíbené atrakce z dřívějška, jako auto-
drom, break-dance, velký vysutý kolo-
toč, z kterého je hezký výhled na město 
a pouťové davy lidí. Ti nejodvážnější 
pak zkoušeli velkou vystřelovací kouli 
či vysuté otáčivé rameno v prostorách 
u klubu Bazén. Návštěvníci z řad dětí se 
těší na ruské kolo, horskou dráhu, na zá-
bavní dům s množstvím hracích prvků, 
na vodní autodrom, poníky či si užívají 
na množství skákacích hradů a proléza-
ček. Ceny atrakcí se pohybovaly zhruba 
na stejné úrovni jako loni, většina atrak-
cí se vešla do rozmezí od třiceti do se-
dmdesáti korun, výjimku tvořily pouze 
velké adrenalinové atrakce.

Samotné atrakce a stánky nebyly ve 
Světlé jediným lákadlem. Součástí pou-
ti byly i jiné akce. V sobotu světelské 
sklárny vítaly veřejnost v rámci otevře-
ných dveří. V neděli informační centrum 
nabízelo prohlídky Středověkého podze-
mí, které se setkaly s velkým zájmem od 
návštěvníků pouti. Také v zámku byly 
připravené doprovodné akce k pouti celý 
víkend, program pro děti, tvůrčí díl-
ničky, komentované prohlídky zámku. 
V kulturním domě v pátek i v sobotu ve-
čer probíhaly zábavy, v klubu Bazén pak 
tradiční, hojně navštěvované diskotéky.

Nabídka stánků byla opět rozsáhlá. 
Prodávala se keramika, domácí výrob-
ky, klasicky burčák i textil, dále tradiční 
pouťové hračky pro děti, perníková srd-
ce, pražené oříšky, turecký med.

Protože se jedná o akci velkého rozsa-
hu v prostorách náměstí a přilehlých ulic, 
dochází k omezení dopravy. Pouťový 
týden byl od středy 23. 9. 2015 ve zna-
mení uzavírek a objížděk. Uzavírky jsou 
však řešeny tak, aby co nejméně omezo-
valy řidiče a zároveň byla zajištěna bez-
pečnost návštěvníků. Ještě měsíc před 

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Workoutové sestavy ve Světlé n. S.
V prostoru u dětského hřiště v ulici 

Na Bradle byla dne 6. října 2015 nain-
stalována workoutová sestava Kentu-
cky WO-03 XS o rozměrech 3,6 x 1,2 
x 2,5 m. Workoutová sestava je určená 
k venkovnímu posilování s vlastní va-
hou. V červenci letošního roku byla po-
dána žádost o nadační příspěvek na po-
řízení této workoutové sestavy u Nadace 
správného životního stylu. Tento pří-
spěvek byl městu přiznán a projekt zre-
alizován. Celkové náklady na pořízení 

sestavy jsou 93 011 Kč, nadační příspě-
vek ve výši 43 041 Kč, vlastní náklady 
města ve výši 49 970 Kč. Cvičební sesta-
vu instalovala firma COLMEX, s. r. o., 
Kubelíkova 1224/42, Praha 3.

V příštím roce bude instalovaná druhá 
workoutová sestava u Sportovního cen-
tra Pěšinky. Na pořízení a instalaci této 
cvičební sestavy získalo město Světlá 
n. S. dotaci z Fondu Vysočiny z gran-
tového programu Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2015. Bude 
se jednat o sestavu Colorado WO-08 
o rozměrech 8,125 x 11,25 x 2,5 m s do-
padovou plochou. Sestava je ke shlédnutí 
na www.colmex.cz/produkty/rada-wo-

-trenink-s-vlastni-vahou/wo-08-colora-
do/. Celkové rozpočtové náklady sestavy 
jsou 405 226 Kč, získaná dotace ve výši 
150 000 Kč a vlastní náklady města ve 
výši 255 226 Kč.

Ing. Jana Satrapová
úředník OMIRR
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Z odboru sociálních věcí

Konec platnosti průkazů mimořád-
ných výhod, dočasných průkazů osob se 
zdravotním postižením a souvisejících 
parkovacích průkazů se blíží.

Upozorňujeme držitele průkazů mi-
mořádných výhod a dočasných průkazů 
osob se zdravotním postižením (průkaz 
OZP), aby si zajistili, pokud tak dosud 
neučinili, jejich výměnu za nový průkaz 
OZP v podobě plastové kartičky, a to do 
31. 12. 2015.

Když se v roce 2012 změnila legislativa 
v oblasti sociálního zabezpečení, došlo 
mimo jiné ke zrušení institutu mimořád-
ných výhod, na jehož základě dostávali 
lidé se zdravotním postižením papírové 
kartičky s označením stupně přiznaných 
výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vyda-
né průkazy jsou, bez ohledu na změny 
právních norem, platné po dobu, která je 
uvedena na jejich zadní straně, nejdéle 
však do 31. prosince 2015. K tomuto datu 
skončí platnost všech průkazů. Jejich dr-
žitelé už tak nebudou moci, v případě, 
že si včas nezajistí jejich výměnu, vyu-
žívat žádné benefity a nároky, které jim 
z vlastnictví průkazu vyplývají.

Po 1. 1. 2016 již nebude možno žádný 
z těchto průkazů pouze vyměnit, ale pro 
získání průkazu OZP bude nutno podat 
novou žádost, která bude nově posou-
zena posudkovým lékařem. Teprve na 
základě nového posouzení zdravotního 
stavu bude rozhodnuto, zda a jaký stu-
peň průkazu bude přiznán.

Doporučujeme tedy všem držitelům 
průkazů, kteří si v období od dubna 2015 
až dosud průkaz nevyměnili, aby navští-
vili Úřad práce ČR, kontaktní pracoviš-
tě Světlá nad Sázavou, kontaktní osoba 
Šárka Marková, DiS. tel.: 950 114 218.

Zároveň uvádíme, že na jaře 2015 ne-
byla výzva s upozorněním na výměnu 

průkazu zasílána držitelům mimořád-
ných výhod 1. stupně (průkaz TP). Tento 
průkaz sice nepřináší nárok na finanční 
příspěvky, ale někteří klienti jej využí-
vají např.: 

• k nároku na vyhrazené místo ve ve-
řejné hromadné dopravě,

• k přednostnímu obsloužení při 
větším počtu návštěvníků na úřa-
dech, apod.

• při osvobození od brigád v rámci 
povinností člena zájmové organiza-
ce (rybáři), atd.

Při výměně žadatelé vyplňují na 
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR 
tiskopis s názvem „Žádost o přechod 
nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením“ a předkládají stávající prů-
kaz mimořádných výhod nebo dočasný 
průkaz OZP. Úřad práce ČR doporučuje 
vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mi-
mořádných výhod. Dále je třeba doložit 
aktuální fotografii, která odpovídá for-
mátu fotografie určené na občanský prů-
kaz. A v neposlední řadě, stejně jako při 
každých úředních jednáních, je potřeba 
prokázat totožnost žadatele občanským 
průkazem.

V souvislosti s výměnou průkazů 
mimořádných výhod pro zdravotně 
postižené osoby a dočasných průka-
zů OZP končí i doba platnosti stávají-
cích parkovacích průkazů (maximální 
je jen do 31. 12. 2015). Upozorňujeme 
proto občany též na nutnou výměnu 
parkovacích průkazů, označujících 
vozidlo přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou. Stávající parkovací 
průkaz bude vyměněn po předložení 
občanského průkazu, jedné fotografie 
formátu 35x45 mm a nového průkazu 

touto akcí nebylo známo, zda se všech-
ny stavební práce v okolí Světlé dokon-
čí a bude opět delší varianta pouti, kdy 
stánkový prodej probíhá až po fotbalový 
stadion v Nádražní ulici. Rok od roku je 
těžší zařídit, aby se samotná pouť konala 
v prostorách náměstí. Přece jenom tudy 
vede silnice II. třídy patřící kraji, po níž 
je vedena řada objízdných tras.

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajiš-
ťovaly Technické a bytové služby města 
Světlá nad Sázavou jak v průběhu soboty 
a neděle, tak bezprostředně po pouťovém 
víkendu. Atrakce umístěné v prostorách 
náměstí byly v noci 27. 9. a nad ránem 
28. 9. sklizeny. V prostorách u klubu Ba-
zén se mohli Světeláci bavit na atrakcích 
i o svátečním pondělí 28. 9.

Letošní pouť je z pohledu organizáto-
ra hodnocena kladně. Slunečné počasí 
o víkendu přilákalo davy lidí. Dá se říci, 
že právě počasí je o pouti to nejdůležitěj-
ší. Jak je sluníčko, přiláká to mnoho lidí, 
ať už z okolních měst, či větších dálek. 
Zejména v neděli naše město lemovaly 
dlouhé kolony zaparkovaných aut ná-
vštěvníků pouti. Po celou dobu trvání 
pouti nedošlo k žádným závažným kon-
fliktům, které by bylo třeba řešit.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
lidem, kteří mi pomáhali s organizací 
stánkového prodeje, dále pracovníkům 
úřadu a městské policie, kteří měli o pou-
ti službu. Velké díky také patří Technic-
kým a bytovým službám za výpomoc při 
vyznačování míst pro stánkaře, značení 
uzavírky i za úklid během pouti. Už se 
můžeme pomalu ale jistě chystat k pří-
pravě dalšího ročníku Svatováclavské 
pouti. Právě přípravy na další ročník 
začínají již s příchodem nového roku, 
kdy trhovci začínají zasílat své přihláš-
ky. Snad nám okolnosti a počasí budou 
opět přát a vše se vydaří jako tento rok. 
Myslím si, že téměř každý občan Světlé 
bere pouť jako příležitost k tradičnímu 
setkání rodin i známých. I když se nám 
zejména v týdnu před poutí množí stíž-
nosti na uzavírky, objízdné trasy, různá 
další omezení, tak v závěru o víkendu 

jsou všichni rádi, že si k nim jejich zná-
mí našli cestu, že se všichni setkají, vy-
razí do města a že se tak velká a známá 
pouť v našem městě koná. Vždyť ať si 
každý z nás vzpomene na to, jak očeká-
val příjezd pouti, když byl malý.

Pro zajímavost uvádím pár čísel týka-
jících se této velké akce u nás ve městě:

• za prostory náměstí pro umístění 
atrakcí pan Lagron zaplatil celkem 
346 248 Kč

• za stánkový prodej o pouti se vy-
bralo celkem 402 282 Kč

• příjem z letošní pouti do rozpočtu 
města byl tedy ve výši 748 530 Kč

• náklady spojené s poutí se pohybují 
kolem 150 000 Kč (organizace stán-
kového prodeje, pořadatelská služ-
ba, propagace, nájem mobilních 
WC, úklid ze strany TBS)

• v letošním roce bylo umístěno více 
než 190 prodejců s různým sorti-
mentem

Bc. Helena Čermáková
referent FO
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OZP – tedy plastové kartičky vydané 
nejdříve v dubnu 2015.

Výměna parkovacích průkazů, ozna-
čujících vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou, probíhá 
na Městském úřadu Světlá nad Sáza-
vou, odboru sociálních věcí, druhé 

patro - kancelář č. 307 proti výtahu 
(Bc. Jana Cípová, tel.: 569 496 690). Ke 
12. 10. 2015 bylo vyměněno a nově vy-
dáno 350 parkovacích průkazů. Předpo-
kládáme, že k výměně by se do konce 
roku mělo dostavit ještě cca 200 klien-
tů. Proto prosíme, abyste nenechávali 

návštěvu ÚP ČR a MěÚ na poslední 
chvíli, dopřáli si hezké vánoční svátky 
a vyhnuli se stresu, zda stihnete o vý-
měnu průkazu požádat.

Ing. Věra Weingärtnerová, 
vedoucí OSV

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Novela zákona o přestupcích
Odpovědnost za přestupky je důleži-

tým ochranným institutem plnění úko-
lů státní správy a územní samosprávy, 
jakož i ochrany veřejného pořádku, ob-
čanského soužití a majetku. Ve správní 
praxi je to institut frekventovaný, který 

dopadá na nemalý počet občanů. Pře-
stupkové právo je rozsáhlý úsek práv-
ního řádu, jehož základním pramenem 
je přestupkový zákon, který však není 
úplnou kodifikací, neboť ustanovení 
o přestupcích jsou dále obsažena v řadě 
zvláštních zákonů.

Tento základní pramen přestupko-
vého práva, tedy zákon České národní 
rady č. 200/1990 Sb. ze dne 17. květ-
na 1990, o přestupcích, prochází poměr-
ně rozsáhlou novelizací, jejíž účinnost 
je rozdělena do dvou úseků.

K 1. říjnu 2015 dochází mimo jiné ke 
změně výše pokut ukládaných v bloko-
vém a v příkazním řízení, rovněž se 
zvyšují pokuty ukládané mladistvým. 
Významnou je i skutečnost, že zaháje-
né řízení tzv. staví lhůty, tedy přerušu-
je se běh lhůty pro projednání přestup-
ku a nově nelze přestupek projednat, 
uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. 
Určitým narovnáním je i ustanovení 
v oblasti návrhových přestupků, kdy 
osobou postiženou přestupkem je dítě 
mladší 15 let a pachatelem přestupku 
je „osoba jemu blízká“, nově lze tako-
vý přestupek projednat i bez podání 
návrhu.

Zápis do evidence přestupků je asi 
z pohledu veřejnosti nejvýznamnějším 
ustanovením, které nabývá účinnosti 
ke dni 1. 10. 2016. Zápis do evidence 
provede orgán, který o přestupku roz-
hodoval v posledním stupni. V evidenci 
přestupků se budou evidovat pravo-
mocná rozhodnutí o přestupcích podle 
přestupkového zákona – např. na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi podle § 30, na úseku 
zemědělství a myslivosti podle § 35 
odst. 1 písm. c) a f), na úseku obrany 
České republiky podle § 43, proti ve-
řejnému pořádku podle § 47 odst. 1, 
proti občanskému soužití podle § 49 
a proti majetku podle § 50; dále však 
i přestupky podle zvláštních zákonů – 
např. oblast zbraní a střeliva. Evidence 
přestupků bude sloužit pro posuzová-
ní spolehlivosti osob podle zvláštního 
zákona a rovněž bude mít vliv i na po-
souzení dalšího přestupkového jednání 
občana.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ
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Z odboru životního prostředí

Pomáhejte s Diakonií Broumov
V prosinci to budou již tři roky, co byl 

umístěn u garáží v ul. Na Sídlišti oran-
žový kontejner na sběr použitého textilu 
a dalších věcí pro humanitární pomoc.

Každoročně se ve Světlé n. S. odloží 
do tohoto kontejneru cca 14 tun textilu, 
což vyplývá z výkazů, které město kaž-
dý měsíc obdrží.

Sebraný textil je následně odvezen do 
Diakonie Broumov, s. r. o., kde dochází 
k jeho přetřídění na věci použitelné pro 
humanitární účely pro sociálně potřeb-
né občany. Neupotřebitelné věci putují 
k dalšímu průmyslovému zpracování.

Odložením věcí do tohoto kontejne-
ru pomůžeme jednak ochránit životní 
prostředí, snížit množství komunálního 
odpadu, lidem v tíživé životní situaci 
a zároveň umožníme získat pracovní 
příležitost klientům Diakonie, kteří ob-
tížně shánějí práci.

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Povinnosti stavebníka dle stavebního 
zákona
Stavebníkem se rozumí osoba, která 

pro sebe žádá vydání stavebního povo-
lení nebo ohlašuje provedení stavby, te-
rénní úpravy nebo zařízení, jakož i její 
právní nástupce, a dále osoba, která 
stavbu, terénní úpravu nebo zařízení 
provádí, pokud nejde o stavebního pod-
nikatele realizujícího stavbu v rámci své 
podnikatelské činnosti; stavebníkem se 
rozumí též investor a objednatel stavby.

(1) Stavebník je povinen dbát na řád-
nou přípravu a provádění stavby; tato po-
vinnost se týká i terénních úprav a zaří-
zení. Přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochranu životního prostředí a majetku 
i šetrnost k sousedství. K tomu je po-
vinen zajistit provedení a vyhodnocení 
zkoušek a měření předepsaných zvlášt-
ními právními předpisy. Tyto povinnosti 
má i u staveb a jejich změn nevyžadují-
cích stavební povolení ani ohlášení nebo 
u jiného obdobného záměru, například 
zřízení reklamního zařízení. U staveb 
prováděných svépomocí je stavebník 
rovněž povinen uvést do souladu pro-
storové polohy stavby s ověřenou pro-
jektovou dokumentací. O zahájení prací 
na stavbách osvobozených od povolení 
je povinen v dostatečném předstihu in-
formovat osoby těmito pracemi přímo 
dotčené.

(2) Stavebník je povinen pro účely 
projednání záměru podle tohoto zákona 
opatřit předepsanou dokumentaci. Vy-
žaduje-li zákon zpracování projektové 
dokumentace osobou k tomu oprávně-
nou, je stavebník povinen zajistit zpra-
cování projektové dokumentace takovou 
osobou, pokud nemá potřebné oprávně-
ní sám.

(3) Při provádění stavby, pokud vyža-
dovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu, je stavebník povinen:
a)  oznámit stavebnímu úřadu pře-

dem termín zahájení stavby, název 
a sídlo stavebního podnikatele, kte-
rý bude stavbu provádět, u svépo-
mocné formy výstavby jméno a pří-
jmení stavbyvedoucího nebo osoby, 
která bude vykonávat stavební do-
zor; změny v těchto skutečnostech 
oznámí neprodleně stavebnímu 
úřadu,

b)  před zahájením stavby umístit 
na viditelném místě u vstupu na 

staveniště štítek o povolení stavby 
a ponechat jej tam až do dokončení 
stavby, případně do vydání kolau-
dačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štít-
ku,

c)  zajistit, aby na stavbě nebo na sta-
veništi byla k dispozici ověřená do-
kumentace stavby a všechny do-
klady týkající se prováděné stavby 
nebo její změny, popřípadě jejich 
kopie,

d)  ohlašovat stavebnímu úřadu fáze 
výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit prove-
dení kontrolní prohlídky, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit,

e)  ohlásit stavebnímu úřadu neprodle-
ně po jejich zjištění závady na stav-
bě, které ohrožují životy a zdraví 
osob, nebo bezpečnost stavby; tuto 
povinnost má stavebník i u staveb 
podle § 103,

f)  oznámit stavebnímu úřadu předem 
zahájení zkušebního provozu.

(4) U stavby financované z veřejné-
ho rozpočtu, kterou provádí stavební 
podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 
povinen zajistit technický dozor sta-
vebníka nad prováděním stavby. Pokud 
zpracovala projektovou dokumentaci 
pro tuto stavbu osoba oprávněná podle 
zvláštního právního předpisu, zajistí 

stavebník autorský dozor projektanta, 
případně hlavního projektanta nad sou-
ladem prováděné stavby s ověřenou pro-
jektovou dokumentací.

Stavebník je považován za nejdůleži-
tější subjekt v procesu stavění. Má řadu 
oprávnění, ale především povinností, 
z nichž některé může přenést smlouvou 
na zhotovitele stavby, například povin-
nost neprodleně oznámit nález kulturně 
cenných předmětů orgánu státní památ-
kové péče.

Důležité je zdůraznit zejména šetrnost 
k sousedství, což znamená především 
nerušit sousedy imisemi – hlukem, pra-
chem, kouřem, neomezovat přístupové 
cesty, nepoškozovat porosty apod.

Mimo výše uvedený taxativní výčet 
však vyplývají stavebníkům ještě další 
povinnosti zakotvené v jiných ustano-
veních stavebního zákona. Jedná se na-
příklad o již výše zmíněnou povinnost 
ohlašování nálezů kulturně cenných 
předmětů, vedení stavebního deníku, 
opatření si informací o existenci pod-
zemních staveb technické infrastruk-
tury a jejich ochranu a další povinnosti 
vyplývající například ze zákona o státní 
památkové péči k zajištění ochrany kul-
turního dědictví.

Dodržování výše zmíněných povin-
ností je pod sankcí podle § 178 a je po-
stižitelné pořádkovou pokutou.

 
Ing. Vladimír Bárta

vedoucí odboru SÚ a ÚP
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Upozornění pro řidiče

Ustanovení § 40a zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, řidi-
čům motorových vozidel přikazuje:

„V období od 1. listopadu do 31. břez-
na je nutno použít zimní pneumatiky, po-
kud se na pozemní komunikaci nachází 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námra-
za, nebo lze vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že se na po-
zemní komunikaci během jízdy může vy-
skytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo 
námraza“.

Minimální hloubka drážek dezénu 
zimních pneumatik je u osobních auto-
mobilů stanovena na 4 mm. Je však nut-
no si uvědomit, že u zimních pneumatik 
není důležitá jen větší hloubka drážek 
dezénu, ale i směs, ze které jsou vyro-
beny. Tato směs je měkčí a přilnavější 
k povrchu vozovky. 

Použití zimních pneumatik je tedy 
dáno i poklesem venkovních teplot, kdy 
tyto teploty trvale klesají pod +7 oC.

Mgr. Václav Krupička
úředník OD

Z odboru dopravy 

Autoškolství na Světelsku
V následujících řádcích bychom Vás 

chtěli seznámit s přípravou žadatelů o ři-
dičské oprávnění v působnosti Obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností 
Světlá n. S. Přípravu nových řidičů, ale 
také i zdokonalování odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel upra-
vuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů.

K výuce a výcviku k získání nebo 
rozšíření řidičského oprávnění může být 
přijata pouze osoba, která v souladu se 
zákonem č. 247/2000 Sb.:

• podá písemnou žádost, pokud je 
žadatel mladší 15 let, musí být žá-
dost doložena písemným souhla-
sem jeho zákonného zástupce, je-
hož podpis byl ověřen příslušným 
orgánem

• ke dni ukončení výuky a výcviku 
dosáhne věku předepsaného pro 
udělení řidičského oprávnění pří-
slušné skupiny, přičemž od zaháje-
ní výuky a výcviku k jejich ukon-
čení nesmí uplynout doba delší než 
18 měsíců

• je způsobilá k právním úkonům
• je zdravotně způsobilá k řízení mo-

torového vozidla
• splní další podmínky, pokud je pro 

získání řidičského oprávnění vyža-
duje zvláštní zákon

• není ve výkonu sankce nebo trestu 
zákazu činnosti spočívajícího v zá-
kazu řízení motorových vozidel

Výuku a výcvik mohou provádět pou-
ze autoškoly, kterým bylo obecním úřa-
dem obce s rozšířenou působností vydá-
no rozhodnutí o registraci k provozování 
autoškoly. V obvodu ORP Světlá nad 
Sázavou je registrováno 9 autoškol. Au-
toškola Beránek Josef, Autoškola Blažek 

Vlastimil, Česká zemědělská akademie 
v Humpolci - střední škola, Autoškola 
Krpálek Pavel, Autoškola Mucha Ladi-
slav, Autoškola Och Lubomír, Autoškola 
Pipek Josef, Autoškola Pytlík František, 
Autoškola Roučka Jan, s. r. o.

Výuka a výcvik v autoškole jsou za-
končeny zkouškou z odborné způsobi-
losti. Zkouška se skládá z testu z pravi-
del provozu na pozemních komunikacích 
a zdravotnické přípravy a z praktické 
jízdy. K získání řidičského oprávně-
ní skupin C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 
DE je třeba složit i zkoušku z ovládání 
a údržby vozidla. Po úspěšném absol-
vování zkoušky a splnění dalších pod-
mínek (věk a zdravotní způsobilost) je 
možno požádat o vydání řidičského prů-
kazu s příslušnou skupinou řidičského 
oprávnění. Místně příslušným úřadem je 
v tomto případě úřad dle místa trvalého 
pobytu žadatele.

Do 30. 9. 2015 absolvovalo na Měst-
ském úřadu Světlá nad Sázavou zkoušku 
z odborné způsobilosti celkem 447 žada-
telů.

Počet 1. zkoušek… 270
Počet opakovaných zkoušek… 177
Prospěl (1. zkouška)… 152

Průběh a hodnocení závěrečné zkouš-
ky k získání řidičského oprávnění se řídí 
zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů.

Na závěr bychom chtěli všechny řidiče, 
ať začínající, nebo s delší praxí, požádat, 
aby se navzájem k sobě i k dalším účast-
níkům provozu na pozemních komuni-
kacích chovali ohleduplně a dodržovali 
pravidla provozu na pozemních komu-
nikacích.

Mgr. Václav Krupička
zkušební komisař řidičů

Z činnosti městské policie

Městská policie v září 2015 řešila cel-
kem 77 přestupků. Z tohoto počtu bylo 
na místě řešeno v blokovém řízení 71 
přestupků, 6 bylo oznámeno správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Pro-
vedli jsme odchyt 7 psů. V odchytovém 
zařízení máme k 30. 9. dva psy. 

Touto cestou bych chtěl upozornit 
zájemce o psy, že si mohou zvířata po 
domluvě s městskou policií prohlédnout 
v odchytovém zařízení a případně si no-
vého pejska zadarmo převzít. 

Jejich aktuální fotografie jsou umístě-
ny na www.svetlans.cz/odchytove-zari-
zeni/ds-1032.

V září jsme provedli deset měření 
rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák
velitel MP

Do oranžového kontejneru je možné 
odložit:

• veškeré nepoškozené ošacení
• obuv – nepoškozenou, páry sváza-

né nebo spojené gumičkou, aby se 
boty neztratily

• bytový textil - např. záclony, utěrky, 
ručníky, prostěradla

• přikrývky a polštáře
• hračky, knihy

Díky spolupráci s Diakonií Broumov 
máme jistotu, že věci skončí ve správ-
ných rukách a nestanou se předmětem 
obchodu s textilem, tak jako u některých 
komerčních firem.

Všem občanům, kteří využívají tento 
kontejner, moc děkujeme.

Jitka Gögeová, DiS.
úředník OŽP
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Lánecká ul., dům čp. 58
První zmínka o domě pochází z roku 

1832, od roku 1849 byla jeho majitelkou 
Anna Hrdličková. V roce 1857 je jako 
zde bydlící majitel uváděn provazník 
Ferdinand Bedrníček, který zde bydlel 

se svými dětmi Janem (20), Annou (18), 
Josefínou (15), Františkou (11), Marií 
(6) a Antonínem (3). Od roku 1887 je 
jako majitelka uváděna Anna Kalicho-
vá, od roku 1905 Aloisie Kalichová. Po-
dle voličského seznamu z června 1921 
zde bydleli domkářka Aloisie Dolejší 

(*1871), brusič skla Josef Rajdl (*1886) 
a jeho žena Josefa (*1889). Od 5. února 
1935 je jako majitel domu veden Franti-
šek Pochmon, ale již od 27. února téhož 
roku jeho dcera Albína Knoblochová 
(*1902). 

V srpnu 1935 podal Jan Knobloch 
žádost o povolení zřízení nového lať-
kového plotu do cihelných sloupků 
podél ulice. V protokolu sepsaném 
komisí ustanovenou „k účeli vyšetření 
místních okolností“ se mimo jiné píše:

„Část [oplocení] podél dvorku má 
býti úplně nově zřízena, kdežto část 
proti zahrádce má býti provedena na 
stávající chatrné podezdívce. Pode-
zdívka proti zahrádce budiž provede-
na znovu ve stejném stilu jak oplocení 
dvorku, při čemž úroveň nově provede-
né podezdívky budiž snížena oproti stá-
vající nejméně o 30 – 50 cm a současně 

s tím i terrain zahrádky budiž o něco 
snížen a proveden v mírném svahu od 
čela stavení směrem k podezdívce; jest 
to záhodno a doporučitelno z důvodů 
estetických.“ 

Povolení ke stavbě vydala městská rada 
10. září 1935. Od roku 1958 byli majiteli 

domu Jan Knobloch st. (1896–1975) a Jan 
Knobloch mladší (1933–2001), kteří byd-
leli v Dolní ulici čp. 91. Od roku 1963 byli 
majiteli domku sourozenci Jan Vadínský 
(*1940), Jaromír (*1944) a nezletilá Jaro-
slava (*1950).

Ze dne 14. ledna 1971 pochází dopis 
adresovaný jejich matce Ludmile Vadín-
ské (roz. Ptáčníkové), bytem v Dolní uli-
ci čp. 91:

„Na základě šetření stavebního stavu 
domku čp. 58 ve Světlé n. S., Lánecké 
ulici, rozhodla komise pro výstavbu 
MěstNV ve Světlé n. S., že domek je ve 
velmi špatném stavebním stavu a ohro-
žuje bezpečnost na dvoře sousedního 
domku čp. 57. Další oprava není možná, 
a proto Vám nařizuje zbourat domek čp. 
58 podle paragrafu /atd. atd./ … Místo 
po demolici musí být řádně urovnáno 
a suť z demolice odvezena na skládku. 

Stalo se...

V Čechách
• před 320 lety 28. listopadu 1695 

byl v Plzni popraven vůdce vzbou-
řených domažlických Chodů Jan 
Sladký – Kozina

• před 110 lety 5. listopadu 1905 vy-
vrcholily i v Čechách masové de-
monstrace za všeobecné volební 
právo; po přímé intervenci císaře 
Františka Josefa I. byly zásady vo-
lebních oprav předloženy Říšské 
radě, v lednu 1907 bylo v Rakous-
ku zavedeno všeobecné hlasovací 
právo

• před 100 lety 23. listopadu 1915 
rakouské úřady rozpustily Českou 
obec sokolskou

Ve světě vědy a techniky
• před 240 lety v roce 1775 londýn-

ský hodinář A. Cumming postavil 
splachovací záchod s uzavírajícím 
vodním sifonem

• před 80 lety v roce 1935 se pomocí 
radaru Angličana Roberta Watso-
na – Watta podařilo zjistit letadlo 
na vzdálenost 80 km

Ve Světlé nad Sázavou
• před 390 lety 3. listopadu 1625 bylo 

královskými místodržícími naříze-
no Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy, aby 
ze svého panství vypudil všechny 
evangelické predikanty; posledním 
evangelickým farářem ve Světlé byl 
Jan Cyprián Přerovský

• před 90 lety 8. listopadu 1925 byl 
v hostinci pana Suchomela založen 
rybářský spolek; prvním předsedou 
byl zvolen Ferdinand Škvor

Josef Böhm

Plánek oplocení
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Den otevřených dveří Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou

Přijďte se v rámci dne otevřených dveří 
v pondělí 9. listopadu podívat, jak to vypa-
dá v naší škole v Sázavské ulici. 

Co je pro Vás připraveno? 
• komentovaná prohlídka školního are-

álu - odborných pracovišť, dílen, ate-
liérů a učeben 

• setkání s vyučujícími teoretických 
předmětů a praktické výuky 

Demolice musí být provedena nejpozději 
do 31. 12. 1971.“

***
Jan Knobloch
Narodil se 30. května 1896 v Kolíně, 

v roce 1925 přišel do souboru divadelních 
ochotníků ve Světlé nad Sázavou a brzy 
se stal jedním z jeho nejvýznamnějších 
členů. V roce 1933 založil ve Světlé Je-
lenův okrsek Ú. M. D. O. Č. (Ústřední 
matice divadelního ochotnictva českoslo-
venského). Knihkupec Jan Knobloch pa-
třil k předním hercům souboru, vytvořil 
množství osobitých postav, jako Antoní-
na ve Vojnarce, Valentu v Paličově dceři, 

Havelku v Mrtvém moři, otce v Matce, 
Ninkoviče v Paní mincmistrové, Junka 
v Lidech na kře, Jirmana v Medvědím 
tanci, Koliáše v Divotvorném klobouku.

Byl nejen dobrým hercem, ale také na-
daným, dobrým režisérem. Tuto funkci 
zastával 18 let, byl okrskovým režisérem. 
Své zkušenosti uplatňoval i jako školitel, 
osm let byl členem výkonného výboru 
Ú. M. D. O. Č. Až do svých sedmdesátin 
se každoročně účastnil divadelního festi-
valu Jiráskův Hronov (celkem 37 roční-
ků), z toho 16 let byl členem představen-
stva. Zemřel 25. června 1975. 

Jaroslav Vála

Vážení čtenáři, seriál Kdysi a dnes, 
mapující jednotlivé domy ve Světlé od 
náměstí přes Malou Stranu, Dolní ulici 
a Nové město až po část Lánecké ulice, 
v souvislosti s mým odchodem z redak-
ce (viz Slovo úvodem) končí. První díl 
se na stránkách Světelského zpravoda-
je objevil v lednu 2001, takže za téměř 
patnáct let se mi podařilo představit 
podstatnou část staré Světlé. Doufám, 
že alespoň části čtenářů seriál přinesl 
zajímavé a neznámé informace.

Jaroslav Vála

• ukázky prací žáků školy 
• seznámení s nově rekonstruovanými 

prostory školy 
• pro zájemce o studium a jejich rodiče 

sady informačních materiálů o škole, 
podmínkách a termínech přijímacího 
řízení na školní rok 2016/2017 

• informace o možnostech ubytování 
a stravování pro dojíždějící žáky 

• otevřená školní prodejna s širokou 
nabídkou výrobků

Škola bude otevřena od 8.00 do 17.00. 
Všichni návštěvníci se podrobné infor-

mace o možnostech prohlídky s ohledem 
na jejich zájem dozví v informačním cen-
tru v aule školy (přístup bude od hlavního 
vchodu značen). 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Bruslení pro rodiče a děti

5. 10. pořádala ZŠ v Komenského ul. 
společně s Komisí MA21 bruslení pro 

žáky a jejich rodiče. Bylo to naše letošní 
první bruslení, všichni si ho báječně užili.  

Text a foto: Lenka Včelová
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Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na listopad:

Pondělí:	8:30–11:30	hod.
Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.

„Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustře-
děnosti dětí, vnímání režimu a sebe 
sama v kolektivu.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.

Úterý:	 18:00–19:00	hod.
Powerjóga pro dospělé

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

„Krůček za krůčkem“– 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.

Výtvarná	dílnička:
– podzimní dekorace (veselá dýně, 
barevné listí, sovička, strašák)

– příprava na lampionový průvod  
(lampiony, zdobení sklenic)

– předadventní tvoření (zdobené svícny, 
barevní kapříci, stromečky)
 – 30. 11. zdobení Rolničky do adventní-
ho kabátku

Dovolejeme si Vás všechny srdečně pozvat 
na tradiční lampionový průvod, který se 
uskuteční v sobotu 21. 11. 2015 od 17 h.

Velice se na Vás těšíme!

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Řím je věčný - poznávací zájezd žáků  
Akademie do Itálie

Už na konci roku 2014 jsme nabídli na-
šim žákům možnost poznávacího zájez-
du do Itálie. Jako vždy byl velký zájem 
a všechna místa se zaplnila během nece-
lých dvou týdnů.

Podle cestovního plánu jsme vyrazili 
v pátek 25. 9. v podvečerních hodinách, 
všichni natěšeni na nové zážitky a smíře-
ni s tím, že první noc strávíme v autobusu. 
Ráno účastníci zájezdu poněkud pomač-
kaní a uválení vyrazili na první celodenní 
program – poznávání Florencie. Tato perla 
Toskánska má turistům opravdu co nabíd-
nout. Ve středověku byla Florencie cent-
rem významné městské republiky, která 
se později přeměnila na toskánské vévod-
ství. V dobách republiky a především za 
vlády rodu Medicejských došlo k velkému 

kulturnímu rozkvětu města a Florencie se 
stala kolébkou renesance a kulturním cen-
trem severní Itálie.

Všechna významná místa jsme si pro-
hlédli, všichni náruživě fotografovali 
a komentovali, velkou pozornost vzbudi-
la i slavná Michelangelova socha Davida 
(i když jde jen o dokonalou kopii, protože 
originál je uložen mimo dosah případných 
vandalů a atentátníků na umělecké památ-
ky, jak nám vysvětlila paní průvodkyně).

Florencii jsme opouštěli neradi už ko-
lem čtvrté hodiny odpoledne, ale bylo nut-
né přesunout se do nedalekého lázeňského 
městečka Montecatini na ubytování.

V neděli ráno, sbalení a odpočatí, jsem 
se naším autobusem přesunuli do měs-
tečka Lucca, založeného ve starověku 
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▶

Etrusky. Nic moc jsme o něm nevěděli, 
o to víc se nám líbilo. Dozvěděli jsme se, 
že svého času to bylo hlavní město Tos-
kánska. Tomu nasvědčoval velký počet 
románských sakrálních staveb. Lucca se 
také může pochlubit náměstím, které stojí 
kolem bývalého římského amfiteátru a za-
chovalo původní oválný tvar tohoto místa.

Další zastávkou byla slavná Pisa a její 
Piazza dei Miracoli neboli Pole zázraků, 

také Piazza del Duomo (od roku 1987 sou-
část Světového dědictví UNESCO). Je 
ohniskem turistického ruchu. Věž (Torre 
Pendente) je možné navštívit a vystoupit 
až na vrchol, ale vzhledem k ohromné 
frontě zájemců jsme se této možnosti zřek-
li. Dóm Panny Marie Nanebevzaté (Du-
omo di Pisa) a Baptisterium (Battistero 
di San Giovanni) jsme si spolu s dalšími 
desítkami turistů prohlédli, v baptisteriu 
jsme měli ohromné štěstí, protože jeden 
z řádových bratrů předvedl akustiku pro-
storu – postavil se na ohrazené místo upro-
střed, zazpíval chorál a ozvěna mu mnoho-
hlasem odpovídala.

V dalších dvou dnech nás čekal zlatý 
hřeb celého zájezdu – Věčné město na 
řece Tibera. Řím je největší italské a čtvr-
té nejlidnatější město v EU, politické, hos-
podářské a kulturní centrum, mimořádně 
bohaté na umělecké a historické památky. 
Jeho rozsáhlé historické centrum je sou-
částí Světového dědictví UNESCO.

V pondělí ráno nás autobus přiblížil 
k Římu, přesněji na konečnou metra, od-
kud jsme se chtěli přesunout do Vatikánu. 
Štěstí nám nepřálo, metro se loudalo, po-
pojíždělo, zastavovalo – a taky se plnilo 
dalšími a dalšími cestujícími. Inu, taky 
zážitek. Ukázalo se, že kvůli opravě na 

trati je výluka. Vystoupili jsme tedy dřív 
a improvizovali. První zastávkou byla 
úchvatná bazilika San Giovanni in Latera-
no, plným názvem Bazilika Nejsvětějšího 
Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evange-
listy. Je součástí stavebního komplexu La-
terán, který byl až do 14. století sídlem pa-
pežů a kde sídlí také Lateránská univerzita.

Po návštěvě tohoto architektonického 
skvostu jsme nahlédli do středověkého pa-

pežského paláce se Svatými schody (Scala 
Santa), které sem byly převezeny z Jeruza-
léma na popud svaté Heleny, po nichž kdy-
si kráčel Kristus. Po kratším odpočinku 
jsme se vydali do další sakrální památky, 
do baziliky Santa Maria Maggiore (Panny 
Marie Sněžné). Je to jeden z nejvýznam-
nějších kostelů v Římě, má exteritoriální 
status (podobně jako budovy vyslanectví) 
a patří Vatikánu.

Po načerpání sil v kavárničkách nás 
čekal Řím antický, konkrétně Koloseum, 
pro mnohé žáky zlatý hřeb celého zájezdu. 
Jeho stavba nás opravdu uchvátila, je im-
pozantní zvenku i zevnitř.

V úterý nás čekaly další pamětihodnos-
ti Říma. Nejprve to byl Vatikán – nutná 
a nudná fronta před vstupem, bezpečnost-
ní kontrola a průchod rámem a už jsme se 

ocitli v cíli. Neměli jsme samozřejmě šanci 
zvládnout všechna z úchvatných míst to-
hoto ministátu. Zahájili jsme další frontou, 
abychom se dostali do kupole Svatopetr-
ského dómu. Poté následovala prohlídka 
jeho interiéru, výhled na Svatopetrské ná-
městí a další zastávka na naší pouti - An-
dělský hrad.

Odtud jsme pokračovali po břehu řeky 
Tibery klidným tempem až na náměstí 

Navona, které je lemované stánky a kavár-
nami, uprostřed zdobené třemi krásnými 
fontánami a plné malířů, kteří prodávají 
svá díla a také na počkání malují portréty 
či karikatury. Naše cesta pak dále vedla 
k další římské atrakci – Panteonu. Je to sta-
rověký kruhový chrám, původně zasvěce-
ný všem bohům a od roku 609 Panně Marii. 
Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalej-
ším antickým chrámům a stavbám vůbec. 
Zvládli jsme i Kapitol, na jehož severním 
úbočí stojí nápadný Památník Viktora 
Emanuela II.

Poslední zastávkou bylo antické Forum 
Romanum. V současně době je to velká 
oblast zbytků staveb a archeologických 
vykopávek, nepřehledně nakupených 
v mnoha vrstvách. Turistům nabízí ovšem 
malebný pohled.

No a to byl konec krásných zážitků. Ná-
vrat k autobusu totálně přeplněným me-
trem se dá totiž zařadit spíš do kategorie 
nočních můr. Ale ani to nás neodradilo si 
říci - tak zas někdy příště. O tom svědčí 
i jedna z reakcí účastníků této výpravy, 
Zuzany Součkové a Terezy Bejblíkové ze 
III. V:

„Při příjezdu do Itálie nás ihned zauja-
la krásná vlnitá krajina Toskánska. Bylo 
příjemné se probudit po noci v autobuse 
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▶ ZŠ Komenského ve Velké Británii

Ve dnech 4.–10. října absolvovalo 40 
žáků z 9. ročníku jazykově – vzdělá-
vací pobyt ve Velké Británii. Náklady 
byly hrazeny z projektu MŠMT Zvyšo-
vání kvality ve vzdělávání, Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, který škola získala.

Součástí projektu byla výuka v ang-
lické škole, seznámení žáků s reáliemi 
navštívené země, návštěva zajímavých 
míst a historických památek. Celý týden 
žáci strávili v přímořském Brightonu, 
dopoledne chodili do školy, odpoledne 
poznávali zajímavá místa v okolí, večery 

trávili v anglických hostitelských rodi-
nách. Poslední den byl věnován prohlíd-
ce Londýna.

J.M.

Postřehy žáků:
Jaká je anglická škola?
Zajímavá. Je zvláštní, že na nás mlu-

vili jen anglicky, protože česky neumě-
li. A my se museli chtě nechtě anglicky 

a vidět tyto kopečky, hned nám to vykouz-
lilo úsměv na tváři. Celá Itálie na nás půso-
bila moc přátelsky a příjemně.

Všude byli moc milí lidé, kteří nám 
svým pozdravem zpříjemnili den a po 
památkách se nám chodilo mnohem lépe. 
Někdo dokonce uměl i česky a vyjmeno-
vával nám naše města, ostatní jen přemýš-
leli, odkud to jsme.

Památky nás zaujaly svojí nápadnou 
zdobností a velkolepostí. Doma bylo zají-
mavé přemýšlet na tím, že jsme ještě vče-
ra byly na kopuli ve Vatikánu. Zájezd byl 
moc fajn, příště bychom rády navštívily 
i jiná italská města.“

Text: Mgr. Lenka Zadinová
Foto: Ing. Lada Slavíčková

Návštěva ZŠ v Lánecké ul. 
na městském úřadě

Prohlídka MÚ Světlá n. S. se týkala 
učiva z prvouky – NAŠE OBEC. Děti se 
dozvěděly během návštěvy různých od-
borů mnoho zajímavostí a byly spokojené 
z příjemného přijetí panem starostou. 

Mgr. Jana Rejnková
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domluvit. (Aneta) Škola byla zajímavá, 
ani chvíli jsem se nenudil. (Vladimír) 
Nejvíc mě nadchla anglická škola. Neče-
kala jsem, jak hodně jim budu rozumět 
a kolik věcí se zde naučím. (Aneta) Uči-
telé byli vtipní a zábavní. Krásně jsem se 
domluvil a dorozuměl. (Daniel) Anglická 
škola působí přívětivě. Učitelé jsou vel-
mi milí a pozorní. Ve škole byla zábava.  
(Andrea)

Co mě v Británii nejvíc překvapilo?
Nejvíc mě překvapilo moře. Byl jsem 

u něj poprvé a bylo to úžasné. Proseděl 
jsem u něj každou volnou chvilku. (Ja-
kub) Nejvíc mě překvapilo, jak jsou an-
glické rodiny milé a přívětivé. (Lukáš, 
Radek) Nejvíc mě překvapilo, že v Lon-
dýně existuje vedle autobusové a vlakové 

Návštěva kamenické dílny

V úterý 6. října se páté třídy ze ZŠ 
v Komenského ul. vypravily do kame-
nické dílny pana Fiegera v Nádražní 
ulici. 

Po příchodu jsme si nejdříve areál 
dílny sami prohlédli. A pak začalo vy-
právění pana Fiegera o využívání ka-
mene v dávných dobách, jak se kámen 
opracovával, vrtal a řezal. Všechno jsme 
si mohli vyzkoušet: sekání kamennou 
sekerou, řezání kamene a vrtání otvorů 
do kamene dřevěnými nástroji. Bylo to 
opravdu těžké. Nejvíc nás ale bavilo, jak 
jsme mleli mouku z pšenice, žita a ku-
kuřice na kamenném mlýnku. Nakonec 
jsme upekli z namleté mouky placky 
sladké i slané a všechny je snědli. 

Celý den byl úžasný, zábavný i poučný. 
Moc se nám tam líbilo. Děkujeme panu  
Fiegerovi za krásný den.

Žáci 5. a, 5. b ZŠ v Komenského ulici
Foto: Eva Vavrdová

Z domova pro seniory

Dne 24. 9. jsme se vypravili na Sva-
továclavskou pouť, abychom vyzkoušeli 
některé z atrakcí. Zvládli jsme jízdu na 
autíčkách, ruském kole, labutích a cho-
botnicích. Všem se akce moc líbila i přes 
to, že teploty nebyly příliš vysoké. Dě-

kujeme tímto panu Lagronovi a všem 
provozovatelům atrakcí, že pro nás 
atrakce spustili.

Přednášející na další, tentokrát deváté 
letošní přednášce Univerzity slunečního 
věku byla paní Jana Vejsadová, která 
hovořila o tématu „Aktivita jako cesta 
z osamělosti seniorů“. Všechny účast-
níky přednáška zaujala a zajisté si z ní 
odnesli i nové poznatky. Za přednášku 
tímto děkujeme.

Dne 25. 9. jsme dodrželi tradici a pus-
tili se do výroby pouťových koláčků. Ko-
láčky se povedly a žádný se nepřipálil. 
Obyvatelé tak mohli pozvat své příbuz-
né na posezení u kávy a občerstvení.

Dne 8. 10. se uskutečnil den otevře-
ných dveří. Zájem o prohlídku domova 
byl veliký. Někteří zájemci si rovnou 
odnesli žádost o zprostředkování služeb 
Domova pro seniory. Zájemci o prohlíd-
ku ale mají samozřejmě možnost po celý 
rok.

V pátek 9. 10. jsme zkusili své štěstí 
a vyrazili na houby. Úlovek přišel záhy 
a nakonec jsme do domova přinesli po-
měrně pěknou výslužku. Z hub potom 
obyvatelé vyrobili výborné řízky.

Text: Monika Horáková
Foto: Martina Cimburková

dopravy také doprava lodní.(Kristýna). 
Překvapilo mě nehezké počasí, ale na-
štěstí déšť brzy ustal. (Tereza)

Jaký je můj největší zážitek?
Nejvíc se mi líbilo město Hastings, 

když jsme vyšli na vyhlídku nad městem 
a dívali se na moře a hory. (Jana) Nejví-
ce se mi líbily skály Seven Sisters. Byli 
jsme tam navečer, kdy zapadalo slunce, 
bylo to nádherné. (Anna). Můj největší 
zážitek byla návštěva Londýna, hlavně 
se mi líbil Big Ben a Buckinghamský pa-
lác. (Richard) Nejkrásnější byla návště-
va mořského akvária v Brightonu. Bylo 
zajímavé vidět zblízka různé mořské ži-
vočichy, dokonce si na některé i sáhnout. 
Byla to nádhera, když nade mnou třeba 
plavala velká želva. (Kateřina) Moc se 

mi líbilo v pašeráckých jeskyních. Bylo 
to zde poučné i strašidelné. Mnohé bylo 
vysvětleno názorně a interaktivní for-
mou. (Jaroslava) Věříme, že to nebyla 
poslední návštěva ve Velké Británii. Ur-
čitě se tam v budoucnu podívám a budu 
ráda, že už něco znám. (Jana)
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Fotografie ze zahájení výstavy Prostor a čas – Santiniovské etudy

16. prosince v 9 a 10.30 hod. v divadelním sále
Čtyřlístek v pohádce

Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici neroz-
lučných kamarádů – dobrosrdečnou a důvtipnou 
hospodyňku Fifinku, trochu roztržitého, ovšem 
geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často 
ustrašeného, ale oddaného kamaráda a vtipálka 
Pinďu a samozřejmě nemotorného siláka Bobíka, 
který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotro-
vinu za druhou.

Ano, správně. Je to Čtyřlístek! Ale kdyby se přece 
jen našel někdo takový, kdo by naše veselé kama-
rády neznal, tak pro takové máme návrh. Pojďte se 
na Čtyřlístek podívat do divadla. Účinkuje: Divadlo 
D5, Praha

Kulturní zařízení 

KyTICe připravuje
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VHODNÉ DÁRKY POD STROMEČEK

1. února 2016 od 19 hod. v divadelním sále
Muzikál Touha jménem Einodis
Původní český komorní muzikál pro Martu Kubišovou a Anetu Langerovou.

Příběh inspirovaný nevšedním osudem baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy 
Janovice. Kromě barvitého osobního života krásné a inteligentní baronky přibližuje komorní muzikál také 
pohnuté historické okamžiky naší země. Coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži minulého 
století - vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max Švabinský či básník Rainer Maria Rilke.

Spoluúčinkují Milan Hein, Ondřej Novák, Igor Orozovič a hudební skupina Karla Štolby nebo Petra Maláska.

Předprodej vstupenek od 1. 12. v turistickém informačním centru, tel. 569 496 676,  info@svetlans.cz.

19. února 2016 od 18 hod. ledová plocha Sportovního centra Pěšinky
Exhibiční zápas HC Olymp a HC Světlá n. S.

Kompaktní zábavný pořad na ledě, ve kterém se nejedná pouze o hokejové utkání, nýbrž o zábavu se vším 
všudy. Umění ledního hokeje, pěvecká vystoupení, ale také legrační herecké dovednosti osobností týmu HC 
Olymp, urputné boje u mantinelu mnohdy končící legračními šarvátkami, dokonce i o hromadné bitky není 
nouze…

Předprodej vstupenek od 2. 12. v turistickém informačním centru, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.

Kulturní zařízení KyTICe připravuje
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Medailonek

Obhajoba pastelky dlouhodobý pro-
jekt výtvarnice a spisovatelky Marie 
Brožové.

V rámci projektu Obhajoba pastelky 
Marie Brožová vytvořila v Česku i v za-
hraničí od roku 2004 přes 150 velkoformá-
tových obrazů, aby ukázala, že pastelky 
nejsou jen hračka pro děti, ale kvalitní vý-
tvarná technika, která má velké možnosti 
a přitom je dostupná všem. Za svou práci 
získala několik mezinárodních ocenění 
i obdiv široké veřejnosti. Jako jeden z mála 
českých tvůrců má od roku 2009 stálou ga-
lerii Pastelka v samém centru Prahy a je 
zapsána v České knize rekordů.

Více o Marii Brožové a jejím projektu 
Obhajoba pastelky najdete na www.pas-
telky.cz.

třicet let změnilo - kolem vypravěče 
i v něm samotném.

Ian McEwan: Betonová zahrada
– Čtyři nedospělí sourozenci se po smr-

ti rodičů rozhodnou žít sami v rodin-
ném domě uprostřed takřka opuštěné 
příměstské zástavby. Čas pesková-
ní a výchovných opatření vystřídala 
volnost, místo svazujících povinností 
je teď důležitější hra - hra na dospělé.

Jodi Picoultová: Čas odejít
– Alice studovala chování slonů v Af-

rice, když však poznala Jennina otce, 
vrátila se s ním do Ameriky, kde spo-
lečně vedli sloní rezervaci. A jedno-
ho dne, když zemřela za záhadných 

okolností jejich kolegyně, Alice zmi-
zela. Jenna byla tehdy ještě maličká, 
přesto celé ty roky touží matku najít. 
Nevěří totiž, že by ji jenom tak opus-
tila.

Jessica Treadwayová: Smrt má oči mojí
dcery
– Hanna se snaží zapomenout na bru-

tální útok, při němž zemřel její muž, 
ona sama málem přišla o život a kte-
rý na ní dodnes zanechal fyzické 
i psychické následky. Útočníkem byl 
tehdejší přítel její dcery, jež ho navíc 
hájila před soudem. Tři roky spolu 
nemluvily, teď se však náhle Dawn 
ozvala, že by matku přijela navštívit.

Pozvánka do městské knihovny

Beletrie
Rowan Colemanová: Kniha vzpomínek
– Jméno prvorozeného dítěte. Tvář vaše-

ho muže. Váš věk a adresa. Co když 
se vám tohle všechno začne ztrácet 
z paměti? Claire má fungující man-
želství, dvě dcery, všetečnou matku… 
a Alzheimera. Je literární hrdinkou, 
která se každému čtenáři natrvalo 
vryje do paměti. I když ona sama pa-
měť už téměř ztratila.

Irena Fuchsová: Co žena nikdy neřekne 
a muž nikdy neudělá
– Pokud budou mít muži občas při čtení 

pocit, že straním ženám, budou mít 
pravdu. Pokud budou mít ženy občas 
při čtení pocit, že straním mužům, 
budou mít pravdu také.

Emil Hakl: Hovězí kostky
– Soubor jedenácti povídek, jež jsou 

řazeny chronologicky, jde tedy o ja-
kýsi nepravý časosběr, poněvadž ji-
nak jsou to texty zbrusu nové. Téma-
tem sbírky je, co se za těch bezmála 
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Sbor Cantica si zazpívá s Petrem Bende

Světelský dětský pěvecký sbor Canti-
ca vystoupí s Petrem Bende na Vánoč-
ním koncertě ve Světlé n. S. Koncert se 
uskuteční v neděli 6. prosince od 18 hodin 
v divadelním sále Společenského domu.

Petr Bende zde zazpívá a zahraje se 
svojí kapelou, desetičlenným dechovým 
Big Bandem a Cimbálovou muzikou Graj-
car. Jako hlavní host vystoupí zakladatel 
legendární skupiny Yo-Yo Band Richard 
Tesařík. O propojení koncertu s domácím 
publikem se postará místní dětský pěvec-
ký sbor Cantica.

Dětský pěvecký sbor Základní umě-
lecké školy ve Světlé n. S. založila roku 
1986 paní Daniela Hamaričová, která sbor 

vede dodnes. Název Cantica zavedl pan 
MUDr. Milan Bohanes, který zastoupil 
paní Hamaričovou v době její mateřské 
dovolené. Korepetitorem sboru je součas-
ný ředitel školy Karel Čížek.

Sbor účinkuje na různých akcích školy 
ve městě i mimo něj. Na koncertech vystu-
povali mimo jiné i společně se světelským 
sborem Gaudeamus a se zpěvákem Ma-
riánem Vojtkem. Na jaře příštího roku se 
Cantica zúčastní prvního ročníku soutěže 
pěveckých sborů ZUŠ.

Děti ze sboru vzkazují: „Zpíváme rádi 
a s chutí a doufáme, že na koncertě s Pe-
trem Bende potěšíme všechny posluchače.“

Adéla Hrochová

Naučná literatura
Jan Herget: Petr Haničinec – vztekloun 
s jemnou duší
– Prožil neuvěřitelně barvitý život plný 

výšin i propadáků. Působil poněkud 
zachmuřeně (proto vztekloun), ale 
byl do morku kostí epikurejec, mi-
lovník všech krás života. Odevzdal 
spoustu dokonalé práce, ale na život-
ní cestě udělal také řadu chyb. Věděl 
o nich a dokázal je přiznat.

Bill Yenne: Bílá růže ze Stalingradu
– Přezdívka patřila ruské stíhací pilotce 

Lidiji Vladimirovně Litvjakové, kte-
rá byla leteckým esem i podle muž-
ských měřítek a vůbec nejlepší stíhač-
kou všech dob. Při jedné akci zmizela 
a byla prohlášena za nezvěstnou, po-
dezírali ji ze spolupráce s Němci. Až 
v roce 1979 objevili její ostatky a bylo 
potvrzeno, že zahynula v boji.

Kateřina Zouharová: Zabavte malé 
neposedy
– Na co si dnes budeme hrát? Nejčastěj-

ší otázka neposedných dětí. Skřítek 
Jablůněk má spoustu zajímavých ná-
padů, které uspořádal do této úžasné 
knížky. Chcete si s dětmi hrát a záro-
veň rozvíjet jejich dovednosti? Tento 
bohatý zásobník her nabízí nenároč-
né herní aktivity, výtvarné inspirace 
a pohádkové vyprávění.

Knihy pro děti a mládež
Lucie Sunková: Jak se máš, Eliško?
– Co všechno prožije myška za jediný 

den? Výtvarnice a režisérka Lucie 
Sunková oživuje plyšovou hračku 
a vypráví obrázkový příběh, ve kte-
rém originálním způsobem kombinu-
je fotografie s kresbou. Zavádí děti do 
časů babiček a dědečků, kdy se pralo 
na valše a topilo v kamnech.

Jiří Dvořák: Havětník
– Vši, blechy, roztoči, čmelíci, holubi, 

faraoni, žravé housenky a jiný neřád, 
hmyz a plísně, cizopasníci a různé 
další potvory, které nikdo nemá rád, 
a přece tu jsou. Všechny mají své pří-
běhy, některé jsou dokonce užitečné, 
jiné nakonec i obdivuhodné.

Martina Drijverová: Ďáblova písmena
– Dobrodružství námořního důstojní-

ka na cestě za tajemstvím Ďáblových 
písmen. Jean-Francois de La Pérou-
se v roce 1785 při zastávce na ostro-
vě Tenerife vyslal dva členy posádky 
na vrchol obávané hory Pico de Teide, 
aby přišli na kloub pověře o Ďáb-
lových písmenech. Jak to všechno 
skončí se dovíte na konci zajímavého 
příběhu. Eva Kodýmová
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Medailonek Věry Špinarové

Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Jedna z nejvýraznějších osobností 

českého popu a rocku, rodačka z Poho-
řelic u Brna Věra Špinarová, vystoupí 
v divadelním sále Společenského domu 
13. dubna 2016 od 19 hodin.

Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 
i pro temperamentní a vitální vystupo-
vání na koncertech patří Věra Špinarová 
již mnoho let mezi nejžádanější zpěvač-
ky v České a Slovenské republice. Kon-
certy probíhají v průběhu celého roku 
a jsou stále vyprodány. Má celou řadu 
krásných hitů, například Meteor lásky, 
Music box, Bílá jawa 250, Raketou na 
Mars nebo Měj mě rád. Největším hitem 

Tip na knihu

Benediktinské opatství ve Vilémově
Dějiny zapomenutého kláštera na 
česko-moravském pomezí
Kniha pro každého, koho alespoň tro-

chu zajímají dějiny místa i širšího regionu, 
v němž žije. S pohnutou historií nedaleké-
ho, husity zničeného mužského benedik-
tinského kláštera ve Vilémově, jsou spjaty 
jak počáteční, zcela zapomenuté dějiny 
Světlé nad Sázavou, tak i nejstarší historie 
mnoha dalších obcí v jeho nejširším okolí.

Autoři Tomáš Somer a Josef Šrámek ve 
spolupráci s Karlem Kovářem soustředi-
li pozoruhodné množství nejrůznějších 
zpráv a informací. Veškeré poznatky 
dávných i dnešních badatelů i svých dří-
ve narozených i současných kolegů histo-
riků a archeologů. Zajímavé je zejména 
pojednání Vilémovské opatství ve světle 
stavebně historického výzkumu, kde jsou 
mimo jiné představeny výsledky zběžné-
ho povrchového průzkumu starobylé věže 
nynějšího kostela sv. Václava ve Vilémově.

Čtenář se seznámí s dějinami konventu 
od dob jeho vzniku až po jeho definitivní 
zrušení. Při tom částečně nahlédne i do 
dosud málo probádané bohaté historie 
blízkých obcí a jejich kostelů, a dozví se 
spoustu zajímavostí a nových, ne všeobec-
ně známých překvapivých skutečností.

Knihu vybavenou více než dvanácti sty 
poznámek, přehledem pramenů a literatu-
ry a místním a jmenným rejstříkem dopro-
vází 70 dobových černobílých fotografií, 
mapky, tabulky a grafy. V barevné příloze 
kromě fotografií některých patronátních 
kostelů, fotografií latinsky psaných středo-
věkých listin opatřených skvostnými opat-
skými a konventními pečetěmi překvapí 
asi nejvíce úhledně psaný list Jana Žižky 
z Trocnova adresovaný z Vilémova v roce 
1423 bratřím Bartošovi a Bernartovi z Va-
lečova.

Knihu vydalo nakladatelství a vyda-
vatelství Veduta v Českých Budějovicích. 
Váz., 454 stran, cena 460 Kč.

Mgr. Alena Křivská

se však stala píseň Jednoho dne se vrátíš, 
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na zápa-
dě. Prestižní záležitostí v roce 2007 bylo 
pozvání na koncert Joe Cockera, který 
nemá nikdy na svých koncertech hosty 
ani předskokany. Věra Špinarová byla 
pozvána jako host na ostravský koncert. 
Za svou kariéru vydala celkem 13 desek. 
Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých 
a platinových desek patří mezi prvních 
pět nejprodávanějších českých interpre-
tek za posledních deset let.

Nenechte si ujít koncert české Janis 
Joplin!

Adéla Hrochová
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Charitativní akce Stromek splněných přání 2015 spojený se slavnostním  
rozsvícením zámku ve Světlé

V sobotu 28. listopadu 2015 se na 
zámku ve Světlé uskuteční charitativní 
akce Stromek splněných přání. Již druhý 
ročník této akce na světelském zámku 

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

Služátecká soutěž o nejlepší 
posvícenské koláče

V pátek 13. listopadu 2015 v 18.00 
začne ve služátecké hospodě (budova 
obecního úřadu) pátý ročník soutěže 
o nejlepší koláče. Do soutěže se může 
přihlásit každý, kdo upeče a přinese tra-

diční posvícenské KOLÁČE. Ty mohou 
být pouze z kynutého těsta a vázané, jiné 
do soutěže nebudou přijaty (bližší infor-
mace sdělíme na mailu bouchal@sluzat-
ky.cz, fotografie z předchozích ročníků 
najdete na www.sluzatky.cz). 

Koláče do hospody noste do 19.00. Od 
19.00 do 19.30 proběhne prezentace, poté 
bude následovat ochutnávka a posléze 
vyhlášení nejlepších. Všichni, kteří se 
do soutěže přihlásí, obdrží ceny!

Hynek Bouchal
starosta obce

má za úkol zpříjemnit Vánoce tentokrát 
dětem z dětského domova v Chotěboři. 
V odpoledních hodinách bude na zámec-
kém nádvoří probíhat vánoční jarmark, 
otevřena bude také zámecká kavárna 
Ladurée. Pro zájemce budou zpřístup-
něny zámecké expozice. Doprovodným 
programem bude hudební vystoupení 

zakončené slavnostním rozsvícením 
zámku a stromečku. Srdečně Vás zveme 
na zámek, kde můžete strávit příjemné 
odpoledne v prvním adventním víkendu.

Navštivte www.zameksvetla.cz nebo 
facebook.com/zameksvetla, kde budou 
informace průběžně doplňovány.

Zámek Světlá
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Třetí díl Vlastivědného sborníku Světelsko je na světě

Již třetí díl Vlastivědného sborníku 
Světelsko byl slavnostně pokřtěn v úterý 
13. října v tanečním sále Společenské domu 
ve Světlé n. S. Za asistence nejvyšších 
představitelů města starosty Jana Tourka 
a místostarosty Josefa Hnika pokřtil no-
vou publikaci pěnivým sektem jeden z je-
jích redaktorů Jaroslav Vála. Knihu, která 
je svědectvím historických událostí, zrodu 
místních řemesel a přibližuje některé vý-
znamné osobnosti regionu, vydalo město 
Světlá n. S. společně s kulturním zaříze-
ním města KyTICe, za finanční podpory 
Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Při slav-
nostním aktu se v sále sešli redaktoři knihy 
společně s nadšenci, kteří přispěli do sbor-
níku svými texty, a pozvanými hosty. Po 

zmíněném křtu byl čas na diskusi, během 
které se autoři textů svěřovali se svými 
zkušenostmi při bádání v dávné minulosti 
města, například jeho školství, řemeslech 
nebo v životě svých předků. Bylo to za-
jímavé i poučné odpoledne, stejně jako je 

zajímavý a poučný třetí díl sborníku. Je-
den z autorů publikace, doc. RNDr. Zde-
něk Laštovička, CSc., vysokoškolský učitel 
na Mendelově univerzitě v Brně a Vysoké 
škole polytechnické v Jihlavě, se o kvalitě 
novokřtěnce vyjádřil: „Mohu konstato-
vat, že sborník Světelsko je svým obsahem, 
grafikou, kvalitou tisku, křídového papíru 
i knižní vazby opravdu jedinečným kniž-
ním produktem naší Vysočiny.“

Text: Jiří Víšek
Foto: Jiří Víšek, Adéla Hrochová

Výzva

Zájemci o otisknutí PF 2016 či podě-
kování zákazníkům a obchodním part-
nerům v prosincovém čísle Světelského 
zpravodaje mohou je zasílat na adresu 
redakce@svetlans.cz. Provedení – texto-
vé ve Wordu, grafické v JPG, PDF, Corel. 
Do formátu A5 (včetně) zdarma. Uzá-
věrka příjmu příspěvků je 15. listopadu!

redakce
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Během prvního říjnového víkendu pro-
běhl v tanečním sále společenského domu 
již 16. ročník tradiční zahrádkářské vý-
stavy Světelská zahrádka. Vystavovatelů 
se letos sešlo asi třicet. K vidění bylo ne-
přeberné množství ovoce, zeleniny, suku-
lentů a květin. Na výstavě jste mohli také 
obdivovat unikátní rostlinu vypěstovanou 
Ladislavem Pospíšilem, která byla oceně-
na časopisem Zahrádkář jako druhá neja-
traktivnější rostlina pálivé papričky.

Velká část exponátů byla také prodejní. 
Kromě ovoce, zeleniny, sukulentů a kvě-
tin jste mohli zakoupit cibulky pro výsad-
bu, med a produkty z včelího vosku.

Adéla Hrochová

Po lávce v Mrzkovicích již bezpečně

Po rozsáhlé rekonstrukci trvající dva 
týdny byl v sobotu 17. října obnoven pro-
voz na lanové lávce přes Sázavu mezi 
Mrzkovicemi a Mariadolem. Lávka prodě-
lala poslední větší opravu po jarní povodni, 
která postihla Světlou n. S. a její okolí na 
jaře v roce 2006. Za tu dobu se na jejím sta-

vu podepsaly povětrnostní vlivy. Skutečný 
havarijní stav zjistili pracovníci truhlář-
ství Zdeňka Říhy z Dolní Březinky a TBS 
Světlá n. S. teprve, když sejmuli podélná 
prkna, po kterých se chodilo. Příčné nosné 
hranoly byly pořádně shnilé, byl nejvyšší 
čas, že se přikročilo k opravě. Při rekon-
strukci došlo k celkové výměně podélných 
prken a nosných hranolů z měkkého dřeva 
za dřevo tvrdé bukové. „Nyní je použité 

Ohlédnutí za výstavou 
Světelská zahrádka

dřevo ošetřeno tlakovou impregnací, kte-
rá by měla zajistit životnost minimálně na 
30 let,“ ředitel TBS Roman Hůla. Při opra-
vě lávky byla rovněž napnuta nosná lana 
a viditelnou změnou nyní je pokrytí lávky 
příčnými trámci. 

Text a foto: jiv

Odedávna se mezi lidmi 
ve Světlé povídá, že stře-
dověké podzemní chodby 
vedly pod řekou na zámek 
a snad i na Lipnici. Vedou 
či nevedou?

Nevedou, ale povedou! 
Pracovníci firmy Metro-
stav už na tom intenzivně 
pracují. Zatím jsou v první 
zatáčce směrem na Závid-
kovice.

Text a foto: 
Jaroslav Vála



strana 25 listopad 2015 Světelský zpravodaj

▶

Světový víkend dívčího hokeje v Pěšinkách

Světelský zimní stadion v Pěšinkách 
zažil v sobotu 10. října parádní akci pro 
popularizaci ženského hokeje, když zde 
Český svaz ledního hokeje uspořádal 

Atleti ze Světlé v týmových soutěžích

Světelští atleti z líhně Jozefa Foťka 
závodili v soutěžích družstev. 26. září 
se konalo v Olomouci Mistrovství ČR 
družstev dorostu za účasti osmi nejlep-
ších družstev z celé republiky. V kate-
gorii dorostenek zvítězily atletky ASK 
Slavia Praha před TJ LIAZ Jablonec nad 
Nisou. Dorostenky Hvězdy SKP Par-
dubice skončily na čtvrtém místě, když 
jim k tomu výrazným bodovým ziskem 
pomohla Světelačka Brabora Tylicho-
vá. Zvítězila ve vrhu koulí výkonem 
12,61 m a v hodu diskem, kterým hodi-
la 30,34 m daleko, skončila na druhém 
místě. V oštěpu byla na šestém místě, 
hodila 33,32 m. V Olomouci měl trenér 
Foťko ještě dvě své svěřenkyně. Tereza 
Vacková byla ve skoku vysokém s výko-
nem 145 cm devátá a Andrea Holubová 
čtrnáctá, když skočila 140 cm. Ve stej-
ný den proběhlo v Jablonci nad Nisou 

Mezikrajové utkání mladšího žactva. 
Zvítězili mladší žáci Jihočeského kraje 
před Pardubickým krajem a v sestavě 
tohoto družstva bodoval čtvrtým mís-
tem v kouli Ondřej Kotěra s výkonem 
10,45 m a v kouli žákyň byla pátá Eliš-
ka Tylichová, když hodila 10,23 m. Na 
snímku Jozef Foťko s Barborou Tylicho-
vou.

Text a foto: jiv

Společné foto účastnic tréninkového odpoledne

v rámci mezinárodního projektu Světo-
vý víkend dívčího hokeje celorepubliko-
vé setkání děvčat z celé republiky, která 
propadla kouzlu tohoto mužného sportu. 

Zmíněný projekt má v Kanadě, Sojených 
státech i na severu Evropy tradici od roku 
2011 a každoročně se k němu připojují dal-
ší země. Pro letošní rok uspořádal ČSLH 

setkání amazonek s hokejkou do 12 let 
uprostřed republiky, ve Světlé n. S., a volil 
dobře, nebylo totiž poprvé, kdy návštěvní-
ci zimního stadionu v Pěšinkách pěli ódy 
na jeho zázemí. Celé to setkání se usku-
tečnilo v režii dívčí hokejové reprezentace 
do 15 let a její trenérů. Hned na úvod bylo 
pro malé hokejistky milým překvapením, 
když pro toto tréninkové odpoledne do-
staly krásné růžové dresy se státním zna-
kem České republiky a naopak studenou 

Anička Pártlová a Karolínka Čapková 
z přípavky HC Světlá nad Sázavou

Začínajícím hokejistkám radili 
reprezentační trenéři
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▶

Opět se jela Rallye Světlá 

Závod soutěžních automobilů Rallye 
Světlá, zařazený do Volného poháru 
ČR, již neodmyslitelně patří na pod-
zim k našemu městu. Vždyť rychlé 
vozy s dvoučlennými posádkami star-
tovaly do soutěže z rampy před radnicí 
již počtrnácté. 

I ten letošní závod si u svého názvu 
uchoval označení mezinárodní. Star-
tovali dvě polské posádky a dvě po-
sádky smíšené s německým řidičem 
a českým spolujezdcem. Účast oproti 

předchozím ročníkům byla nižší, od-
startovalo pouze 37 soutěžních auto-
mobilů. 

Soutěž měla dvě etapy v okolí Světlé 
nad Sázavou s náročnými rychlostní-
mi zkouškami. Každá se jela čtyřikrát, 
a to dvakrát v každém směru. Zejména 

„erzeta“ mezi Lipničkou a Dobrou Vo-
dou vyžadovala od soutěžních posádek 
skutečné mistrovství a v některých 
místech trati nabízela divákům zají-
mavou podívanou. 

Změny ve Sportovním zařízení města s. r. o.

Je to již 5 let, kdy byla Radou města 
Světlá nad Sázavou vytvořena společ-
nost Sportovní zařízení města Světlá 
nad Sázavou, s. r. o. za účelem spra-
vování sportovišť města. Rada města 
zároveň působí jako Valná hromada 
společnosti. V letošním roce došlo 
rozhodnutím Valné hromady ke změ-
ně jednatele. V současné době patří 
do správy Sportovního zařízení čtyři 
sportovní areály - Sportovní centrum 
Pěšinky, fotbalový areál, tenisová hala 
a nově i víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem pro fotbal v Komenského 
ulici.

Sportovní centrum Pěšinky je konci-
pováno jako multifunkční sportovní za-
řízení, kde našli zázemí hokejisté, stol-
ní tenisté, šachisté a další spolky. V září 
úspěšně proběhla kontrola udržitelnosti 
projektu rekonstrukce zimního stadio-
nu s klubovnami, což umožní udělat 
se souhlasem Valné hromady určité 
změny ve Sportovním centru Pěšinky. 
V současné době se připravuje projekto-
vá dokumentace pro úpravu horního pa-
tra, kde se spojením několika kluboven 
vytvoří zvětšené prostory určené pro 

„bojové centrum“ a „taneční sál“. Dále 
je možno některé místnosti i komerčně 
pronajímat. Především se jedná o bufet, 
venkovní klubovny, regeneraci (saunu 
a vířivku) a zasedací místnost s projek-
torem pro různé schůze apod.

V říjnu proběhlo výběrové řízení na 
pronájem bufetu, kdy cílem bylo za-
jistit zlepšení služeb v této oblasti. Do 
18. listopadu trvá další výběrové řízení, 
tentokrát na prostory se samostatným 
přístupem z parkoviště, tzv. venkovní 
klubovny. Tyto místnosti, zhruba 50 m2, 
mají sociální zázemí (WC, umyvadlo 
a malá kuchyňka). Tento prostor se dá 
využívat jako obchod, různé služby (př. 
kadeřnictví, masáže), kancelář i k drob-
né řemeslné výrobě.

Případní zájemci o bližší informace 
(i o prohlídku předmětu nájmu) mo-
hou kontaktovat jednatele společnosti 
Tomáše Roseckého i vedoucí provozu 
Janu Brunerovou v pracovních dnech 

sprchou, když zjistily, že po akci budou 
muset ty dresy vrátit. A co bylo náplní 
zmíněného setkání hokejistek? Účastnice 
měly možnost si zábavnou formou zatré-
novat s naší dívčí hokejovou reprezentací 
patnáctiletých, absolvovaly pestrá cvičení 
pro rozvoj svých hokejových dovedností, 
nechyběly nájezdy na reprezentační bran-
kářky a vše končilo miniturnajem pro se-
stavená družstva. Význam celé akce pod-
trhla přítomnost štábu televizního kanálu 
Sport 5, některé hokejové reprezentantky 
si v Pěšinkách prožily své první rozhovory 
na mikrofon před kamerou. Mezi šedesáti 
účastnicemi měl své zastoupení též světel-
ský hokej. V parádních růžových dresech 
si zatrénovaly malé hokejistky přípravky 
HC Světlá nad Sázavou šestiletá Anička 
Pártlová a o rok starší Karolínka Čapková, 
pro které bylo setkání s ostatními hokejist-
kami motivací do další hokejové přípravy.

Text a foto: jiv
Před televizní kamerou brankářka dívčí reprezentace patnáctiletých  

Kristýna Bláhová z HC Tábor

od 8:00 do 15:00 na telefonních číslech: 
775 586 016 nebo 775 586 019. Podmín-
ky výběrového řízení můžete nalézt na 
www.pesinky.cz, kde se dále dozvíte 
o obsazenosti jednotlivých sportovišť 
i regenerace – sauny a vířivky.

V případě vyhovujícího počasí si mů-
žete zahrát fotbálek i přes celou zimu na 
umělé trávě nejnovějšího typu na hřišti 
v Komenského ulici. Kontakty i roz-
pis plochy najdete opět na webových 
stránkách www.pesinky.cz. Podobně 
si můžete pronajmout i tenisovou halu, 
kde zbývá jen několik volných okének 
v rozvrhu.

Tomáš Rosecký
jednatel společnosti
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Liga soutěž družstev hLV 2015/2016

Letošní, již devátý ročník odstartoval 
opět po světelské pouti a celkem se do 
soutěže přihlásilo 18 družstev (1. liga: 7 
týmů, 2. liga 11 týmů), což je o 1 družstvo 
více než loni. Ze Světlé n. S. se soutěže 
účastní 4 týmy: V nejvyšší soutěži hrají 
dvojnásobní vicemistři z loňské sezony 
(liga + pohár) Halůzáci Tequila a vítězo-
vé nadstavbové části 1. ligy o udržení mi-
nulého ročníku Melouni (Pivní Bar Me-
loun). Ve druhé lize hrají loni třetí tým 
Lepáci Pohoda a nováčci Melouni B. Po 
dvou odehraných kolech jsou v první lize 
na tom lépe Melouni na průběžném tře-
tím místě, Halůzáci momentálně na mís-
tě čtvrtém se ztrátou jednoho bodu. Ve 
druhé lize jsou Lepáci se ztrátou dvou 
bodů na čtvrté pozici a rezerva Melounů 
na průběžném osmém místě. Podrobné 
informace, tabulky, výsledky apod. na-
leznete na webových stránkách soutěže 
www.hlv-sipky.cz.

Vysočina tour 2016
Největší seriál turnajů na Vysočině 

s názvem Vysočina Tour 2015 se hraje 
již čtvrtým rokem a opět se koná i ve 

Světlé v Pivním Baru Meloun (každou 
středu od 18:30 hodin). Aktuálně nejlep-
ším hráčem ze Světlé a zároveň vedou-
cím hráčem místního žebříčku je Jaromír 
Váňa, který je v celkovém pořadí seriálu 
na průběžném 21. místě. Výsledky z tur-
najů ze všech hracích míst, žebříčky atd. 
naleznete na www.slv-os.cz sekce VY-
SOČINA TOUR.

V. Pohár starosty města Světlá
Pivní Bar Meloun s podporou města 

Světlá n. S. zve všechny příznivce šip-
kového sportu na polokulatý pátý roč-
ník šipkového turnaje „Pohár starosty 
města 2015“. Akce se uskuteční v sobotu 
28. listopadu 2015 od 14:00 hodin v Baru 
Meloun ve Světlé n. S. Začíná se turna-
jem dvojic a po skončení proběhne hlav-
ní turnaj jednotlivců. Připravena bude 
spousta cen včetně pohárů a medailí pro 
nejlepší hráče a hráčky. Na Vaši účast se 
již teď těší personál Baru a místní šipko-
vý klub Melouni Světlá. Bližší informa-
ce na stránkách www.hlv-sipky.cz sekce 
TURNAJE či na telefonu 731 453 249.

Ondřej Bareš

Do sobotního cíle dojelo pouze 27 
posádek a v celkovém pořadí již po-
třetí v řadě zvítězila německo-česká 
posádka Martin Šikl (Mnichov), Petr 
Vilímek (Horní Cerekev) na voze Mit-
subishi Lance EVOX. Jejich převaha 
nad zbývajícím startovním polem byla 

výrazná, vždyť téměř polovinu soutě-
že jeli s porouchanou převodovkou. 

Při sobotním večerním dekorování ví-
tězů před světelskou radnicí vystoupila 
na stupně vítězů i domácí dvojice Jaro-
mír Doubrava, Jan Sváček, jedoucí s vo-
zem Škoda 130 RS. Ve třídě A1 do 1400 

ccm skončila tato posádka na 2. místě 
a v celkovém pořadí jí patřilo 17. místo. 

Soutěž se tradičně konala pod zá-
štitou města Světlá n. S., a tak pohá-
ry a vavřínové věnce úspěšným po-
sádkám předával starosta města Jan 
Tourek. 

Medailisté v celkovém pořadí 
bez rozdílu tříd: 

1. M. Šikl, P. Vilímek / Mitsubishi 
Lance EVOX, 

2. M. Kopáček, J. Pauch / Subaru 
VRX St (Praha), 

3.  Z. Němec, P. Němcová / Volks-
wagen Golf (Fryšták), 

4.  P. Grochocki, R. Maciek / Subaru 
Impreza (Polsko). 

Medailové pořadí ve třídě A1 
do 1400 ccm: 

1. J. Klinger, S. Kuník / Škoda Felicia 
(Bakov n. J., Březno) celkově 8., 

2. J. Doubrava, J. Sváček / Škoda 130 
RS (Světlá n. S.) celkově 17., 

3. J. Marek, M. Marková / Škoda Fa-
bia (Havlíčkův Brod) celkově 19.

Text a foto: jiv

Úspěšná světelská posádka 
(zleva) Jan Sváček a Jaromír Doubrava

Na stupni nejvyšším s pohárem města 
Světlá nad Sázavou vítězná posádka 
(zleva)  Petr Vilímek a Martin Šikl.
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Po uzávěrce

Prostor p
ro vaši  
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