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Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 

a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit 

na rok 2017.

 2. Schválilo nový formulář Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Světlá nad Sázavou na rok… pro oblast 
sportu.

 3. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 

a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2017.

 4. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 

a fyzickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené 
a jinak znevýhodněné občany na rok 2017.

 5. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 

a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patolo-

gických jevů na rok 2017.
 6. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi panem F. V. (pro-

dávající) a městem Světlá n. S. (kupující) za účelem od-

kupu pozemku parc. č. 18/1, parc. č. 18/2 a parc. č. 20, vše 
v k. ú. Leštinka u Světlé n. S.

 7. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi Českou repub-

likou, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve vě-

cech majetkových, Praha 2 – Nové Město (jako prodá-

vajícím), a městem Světlá n. S. (jako kupujícím), jejímž 
předmětem je odkup pozemku parc. č. 1781 o výměře 
161 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 45 000 Kč 
(sportoviště a rekreační plocha v ul. Čapkova, Světlá 
n. S.).

 8. Schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zří-
zení předkupního práva věcného mezi městem Světlá 
n. S. (jako prodávajícím) s panem M. Š. (jako kupujícím) 
za účelem prodeje pozemku parc. č. st. 257/1 o výměře 
215 m2, jehož součástí je stavba č. p. 231 (budova bývalé 
MŠ Pěšinky), dále prodej nově vzniklých pozemků parc. 
č. 657/8 o výměře 814 m2 a parc. č. 657/9 o výměře 98 m2 

vše v obci a v k. ú. Světlá n. S.
 9. Potvrdilo usnesení rady města č. 435/2016, ve kterém RM 

neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/8 
o výměře cca 165 m2 v k. ú. Světlá n. S.

 10. Potvrdilo usnesení rady města č. 436/2016, ve kterém RM 
neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 854/29 
o výměře cca 170 m2 v k. ú. Světlá n. S.

 11. Potvrdilo usnesení rady města č. 445/2016, ve kterém RM 
neschválila záměr prodeje pozemku parc. č. 5/2 o výmě-

ře 22 m2, pozemku parc. č. 302 o výměře 142 m2 a po-

zemku parc. č. 274/4 o výměře 28 m2, všechny tři v obci 
Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Bohušice a ve kterém RM 
schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 5/2 o vý-

měře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 302 o výměře 
cca 50 m2, oba v obci Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Bohušice.

 12. Potvrdilo usnesení rady města č. 454/2016, ve kterém RM 
neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 207/1 
o výměře 70 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Žebrákov 
u Světlé n. S.

 13. Potvrdilo usnesení rady města č. 443/2016, ve kterém 
RM neschválila záměr prodeje pozemků parc. č. 260/33 
o celkové výměře 97 m2 a parc. č. 25/5 o celkové výměře 
581 m2, vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Bohušice.

 14. Schválilo uzavření souhlasného prohlášení k převodu 
duplicitních vlastnických práv k pozemku parc. č. st. 
1/2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Radostovice u Lipničky 

a k pozemku parc. č. st. 54/4 v obci Světlá n. S. v k. ú. Ko-

chánov u Lipničky ve prospěch ČR – Úřadu pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových, Praha 2 – Nové Město.
 15. Schválila uzavření darovací smlouvy mezi J. K. (dárcem) 

a městem Světlá n. S. (obdarovaným) za účelem bez-

úplatného převodu podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 122/2, 
id. 1/8 pozemku parc. č. 123/4, id. 1/8 pozemku parc. 
č. 616/6, id. 1/8 pozemku parc. č. 616/7, id. 1/8 pozemku 
parc. č. 617/6, id. 1/8 pozemku parc. č. 85/3, id. 1/8 po-

zemku parc. č. 602/5, id. 1/8 pozemku parc. č. 165/4 a id. 
1/8 pozemku parc. č. 186/8, vše v k. ú. Mrzkovice a obci 
Světlá n. S.

 16. Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne - služebnosti mezi městem Světlá n. S. a společnos-

tí ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem zřízení věc-

ného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 1062/5 
v k. ú. Světlá n. S.

 17. Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne - služebnosti mezi městem Světlá n. S. a společnos-

tí ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem zřízení věc-

ného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 1054/6 
v k. ú. Světlá n. S.

 18. Souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o rea-

lizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodáv-

ce elektrické energie mezi městem Světlá n. S. a společ-

ností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
 19. Souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o rea-

lizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodáv-

ce elektrické energie mezi městem Světlá n. S. a společ-

ností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (přeložení stávajícího 
podzemního kabelového vedení nn 1 kV v ulici V Polích, 
a to z důvodu plánované výstavby chodníku a úpravy ko-

munikace silnice č. III/34731 – akce Chodník Panuško-

va).

 20. Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016 ZM.
 21. Souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí podpory na Re-

generaci zeleně na sídlišti Na Bradle, Světlá n. S., vy-

hlášené v rámci OPŽP prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

 22. Souhlasilo se zařazením akce Regenerace zeleně na sídli-
šti Na Bradle, Světlá n. S. do rozpočtu města na rok 2017 
v případě získání podpory projektu v rámci Operačního 
programu Životního prostředí.

 23. Souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí podpory na ná-

kup domácích kompostérů pro občany Světlé n. S. vyhlá-

šené MŽP v rámci OPŽP prioritní osa 3, specifický cíl 
3.1 Prevence vzniku odpadů, aktivita 3. 1. 1: Předcházení 
vzniku komunálního odpadu.

 24. Souhlasilo se zařazením akce Domácí kompostéry Svět-
lá n. S. do rozpočtu města na rok 2018 v případě získání 
podpory projektu v rámci Operačního programu Životní-
ho prostředí.

Jednotlivé Programy pro poskytování dotací právnickým 
a fyzickým osobám na rok 2017 včetně nového formuláře Žá-

dosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Světlá nad Sáza-

vou na rok… pro oblast sportu naleznete na webových strán-

kách města v sekci dokumenty finančního odboru.

Mgr. Jan Tourek

starosta města

Zasedání zastupitelstva 21. září

3



Rada města:
 1. Schválila celkový počet zaměstnanců města zařazených 

do MěÚ Světlá n. S. na 58, což představuje navýšení počtu 
funkčních míst v rámci odboru sociálních věcí o 1 místo 
za předpokladu, že celé osobní náklady na zaměstnance 
pokryjí státní příspěvky a dotace.

 2. Schválila Plán odpadového hospodářství města Světlá n. S.
 3. Nevyhověla žádosti paní J. N., Ledeč n. S., ve věci promi-

nutí pokuty za ztracený občanský průkaz.
 4. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-

nutí dotace ve výši 3 500 Kč mezi městem Světlá n. S.  
a TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., z. s. – oddíl stolního tenisu.

 5. Schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace ve výši 18 000 Kč a ve výši 6 000 Kč mezi městem 
Světlá n. S. a Šachovým klubem Světlá n. S., z. s.

 6. Vzala na vědomí informace o grantových programech 
Fondu Vysočiny Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II 
a Životní prostředí 2016.

 7. Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina (jako poskytovatelem dotace) a měs-

tem Světlá n. S. (jako příjemcem dotace) na realizaci akce 
Oprava místní komunikace Radostovice I. etapa.

 8. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o úhradě nákladů vizua-

lizace cyklostezky s městem Ledeč n. S.
 9. Schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce, týkající se vý-

půjčky movitého majetku (terminály Pegas + příslušen-

ství) mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Kraje 
Vysočina (jako půjčitelem) a městem Světlá n. S. (jako 

vypůjčitel) za účelem užívání pro potřeby jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů města Světlá n. S.

 10. Vzala na vědomí informace o programech Státního fon-

du dopravní infrastruktury Zvyšování bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s ome-

zenou schopností pohybu a orientace pro rok 2017 a Vý-

stavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování 
jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017.

 11. Souhlasila se zřízením vyhrazeného trvalého parkovacího 
stání pro potřeby Základní školy Světlá n. S., Komenského 
234, a to na parkovišti u Základní školy Komenského po 
dobu 5 let, s účinností od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021.

 12. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a paní J. N. (jako nájemcem) 
za účelem pronájmu části pozemku parc. č. 106/1 o výmě-

ře 760 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Bohušice.
 13. Souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč 

od Kraje Vysočina, jehož příjemcem bude Základní škola 
Světlá n. S., Lánecká 699.

 14. Souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč 
od Kraje Vysočina, jehož příjemcem bude Základní škola 
Světlá n. S., Komenského 234.

 15. Povolila umístění sídla spolku Akademie bojových umění 
Světlá n. S. na adrese: Světlá n. S., Pěšinky č. p. 971 (v síd-

le spol. Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o.).

Mgr. Jan Tourek

starosta města

Schůze rady 26. září

Rada města:
 1. Schválila ceník služeb v domě pro seniory Sociálního cen-

tra města Světlá nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2017.
 2. Schválila ceník pečovatelské služby Sociálního centra 

města Světlá nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2017.
 3. Schválila ceník služeb denního stacionáře Sociální-

ho centra města Světlá nad Sázavou s účinností od 
1. 1. 2017.

 4. Souhlasila s uzavřením Smluv na údržbu mobiliáře mezi 
městem Světlá n. S. jako užívajícím a Královskou stez-

kou, o. p. s., Habry jako vlastníkem.
 5. Souhlasila s provedením opravy hráze rybníka a s výmě-

nou žlabovek v části potoka v Horních Dlužinách.
 6. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze 

SFŽP ČR jako poskytovatelem podpory a městem Světlá 
n. S. jako příjemcem podpory na realizaci akce Výsadby 
ve Světlé n. S. a místních částech.

 7. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 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.

 8. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci RS – Světlá n. S., sídliště Na Bradle, I. etapa; 2. část: 
Chodník sídliště Na Bradle, Světlá n. S. s firmou Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o.

 9. Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Národním 
muzeem, Praha 1 (půjčitel) a městem Světlá n. S. (vypůj-

čitel) za účelem vystavení sbírkových předmětů ve stálé 
expozici Muzea Světelska.

 10. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhod-

nutí o umístění stavby Vodovod Radostovice mezi měs-

tem Světlá n. S. a firmou Vodohospodářský ateliér, s. r. o., 
Brno – Soběšice.

 11. Souhlasila s podáním žádosti o podporu na Rekonstruk-

ci učebny fyziky a učebny jazyků a IT, ZŠ Komenského 
v rámci 46. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Inte-

grovaného regionálního operačního programu vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj.

 12. Souhlasila s podáním žádosti o podporu na Rekonstrukci 
učebny jazyků a bezbariérové úpravy ZŠ Lánecká v rámci 
46. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrované-

ho regionálního operačního programu vyhlášené Minis-

terstvem pro místní rozvoj.

 13. Schválila doplnění Zásad pro poskytování bydlení v ná-

jemních bytech v majetku města Světlá n. S. v bodě 5) od-

stavci II od 18. 10. 2016. Nově tento bod zní: Žadatel může 
s písemným odůvodněním 1x odmítnout uzavřít nájemní 
smlouvu na přiměřený byt s tím, že jeho žádost zůstává 
zařazena v evidenci bez postihu. Druhé odmítnutí nabí-
zeného bytu znamená automatické vyřazení z evidence. 
Opětovné podání žádosti bude žadateli (či jeho rodinným 
příslušníkům, kteří by s ním sdíleli domácnost) umožněno 
po uplynutí lhůty 1 rok od vyřazení žádosti.

Schůze rady 17. října
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Svatováclavská pouť 2016
Jak jistě každý ví, ve dnech 24. a 25. září se v našem městě 

konala tradiční Svatováclavská pouť, která se právem považuje 
za největší v regionu. Přilákala tisíce návštěvníků, kteří byli na-

těšeni na pravou pouťovou atmosféru.
Pouťové atrakce, jejichž instalace probíhala od pondělí 19. 9., 

byly rozmístěny na náměstí Trčků z Lípy a šestým rokem i na 
soukromém pozemku v Pěšinkách (areál „u bazénu“). Děti a do-

spělí si mohli vybrat z jejich široké škály – autodrom, break-dan-

ce, ruské kolo, chobotnice, horská dráha, labutě, vláček, vysutý 
kolotoč, aquazorbing pro děti a další. Jistě každý zde našel svou 
oblíbenou atrakci z minulých let. Cena vstupného na jednotlivé 
atrakce se pohybovala zhruba na stejné úrovni jako v loňském 
roce, většina se vešla do rozmezí 30–70 Kč.

Je hezkou tradicí, že atrakce bývají poprvé spuštěny ve čtvrtek 
dopoledne, kdy je umožněno bezplatné svezení zdravotně posti-
ženým ze sociálních ústavů, dále obyvatelům místního Sociál-
ního centra a dětem z mateřských škol. Pro ostatní návštěvníky 
byla většina atrakcí spuštěna ve čtvrtek 22. 9. odpoledne. V týd-

nu vyrazili pouťovat především rodiče s malými dětmi, kteří vy-

užili toho, že bylo na pouti méně lidí než o víkendu, a děti si tak 
pouť více užily.

Samotné atrakce a stánky, jejichž sortiment byl široký (pro-

dávala se perníková srdce, burčák, turecký med, pražené oříšky, 
keramika, květiny, hračky, občerstvení a textil), nebyly jediným 
lákadlem do Světlé. V sobotu se od 8:00 do 13:00 hodin konal 
Den otevřených dveří ve sklárnách Crystalite Bohemia a od 8:00 
do 16:00 hodin Den otevřených dveří Akademie, pořádaný při 
příležitosti oslav 50. výročí založení školy. V neděli nabízelo 
informační centrum od 11:00 do 17:00 hodin prohlídky Světel-
ského středověkého podzemí (každou hodinu), které se setkaly 
s velkým zájmem. Dalším doplněním víkendového programu 
byly pouťové zábavy, které se konaly v pátek a i v sobotu v kul-
turním domě (Morava-rock, Theatre, Maraton, DJ Domek) vždy 
od 20:00 hodin.

Protože se jedná o velkou akci zabírající náměstí Trčků z Lípy 
a části ulic Lánecká, Komenského a Nádražní, byl pouťový tý-

den od středy 21. 9. ve znamení uzavírek a objízdných tras. Uza-

vírky byly řešeny tak, aby co nejméně omezovaly řidiče a záro-

veň byla zajištěna bezpečnost návštěvníků poutě, objízdné trasy 
byly řádně vyznačeny. Naštěstí vše přálo tomu, že byla uzavírka 
povolena a pouť se tak mohla konat v prostorách náměstí a stán-

kový prodej mohl končit až u fotbalového stadionu. Od paní Čer-
mákové, kterou zastupuji po dobu její mateřské dovolené, vím, že 
je rok od roku těžší zařídit, aby se pouť v těchto místech konala 
(vede tudy silnice II. třídy patřící kraji, po níž je vedena řada 
objízdných tras).

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajišťovaly po celou dobu pou-

tě a bezprostředně po pouťovém víkendu Technické a bytové 
služby města Světlá nad Sázavou. Atrakce byly v noci z 25. 9. na 
26. 9. sklizeny, takže kdo šel v pondělí 26. 9. do centra, mohl spa-

třit pouze pár demontovaných atrakcí a uklizené náměstí.

O každé pouti je nejdůležitější počasí, které letos té naší Svato-

václavské opět přálo. I když rána byla chladná, dny byly slunečné 
a teplé, což navodilo příjemnou pouťovou atmosféru, ve které 
se jistě každý rád zastavil se svými přáteli, aby mohli prohodit 
pár slov. Pouť má být, dle mého názoru, v dnešní době důvodem 
příjemných setkání rodin a přátel.

Já jsem letošní pouť prožívala úplně jinak, než ty uplynulé, a to 
z důvodu její organizace, kterou jsem měla na starosti. Jsem ráda, 
že všechno dobře dopadlo a pomalu se tak můžu chystat na pří-
pravu dalšího ročníku Svatováclavské poutě. Právě přípravy na 
další rok začnou již s příchodem nového roku, kdy začnou trhov-

ci zasílat své přihlášky.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem těm, 

kteří mi s přípravou a organizací stánkového prodeje v letošním 
roce pomáhali, zejména pracovníkům MěÚ a městské policie, 
kteří měli o pouti službu, a v neposlední řadě Technickým a by-

tovým službám za výpomoc při vyznačování míst pro stánkaře, 
značení uzavírky a za vzorný úklid. Velký dík z mojí strany patří 
ještě Heleně Čermákové, která i přes to, že si užívá mateřské 
dovolené, mi nikdy neřekla ne a byla „na telefonu“, a já jsem tak 
věděla, že kdyby něco, mohu se na ni obrátit.

Na závěr bych pro zajímavost uvedla pár čísel, která se týkají 
letošní Svatováclavské poutě:

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

• 448 690 Kč se vybralo od stánkařů za užívání veřejného 
prostranství

• 794 938 Kč je celkový příjem z letošní poutě
• 150 000 Kč jsou přibližné náklady spojené s poutí (organiza-

ce stánkového prodeje, pořadatelská služba, propagace, ná-

jem mobilních WC, úklid ze strany TBS)
• 200 je přibližný počet prodejců s různým sortimentem, kte-

ří byli letos na pouti umístěni
• 2 257, zhruba tolik se udělalo dřepů při vyznačování míst 

pro stánkaře
Kristýna Kubíková, úředník FO

Foto: jiv

Z finančního odboru

 14. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 7 140 Kč mezi městem Světlá n. S. a HC 
Světlá n. S.

 15. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 35 000 Kč mezi městem Světlá n. S, a Or-
chestrálním sdružením REGION.

 16. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 7 000 Kč Ob-

lastnímu spolku ČČK, Havl. Brod – místní skupina 1, Dol-
ní Březinka.

Mgr. Jan Tourek

starosta města
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▶

Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Lánecká
Ve všech třech odděleních Mateřské školy Lánecká bylo v ob-

dobí hlavních prázdnin rekonstruováno sociální zařízení pro 
děti. Nově byly provedeny obklady, dlažby, vyměněny byly 
zařizovací předměty (umyvadla, klozety, sprchy, výlevky), do-

dáno nové vybavení. V rámci stavebních úprav byla v dvoupod-

lažním pavilonu zprovozněna šachta pro nákladní výtah a byl 
instalován nový nákladní výtah pro přepravu jídla. Mateřská 
škola díky zprovoznění výtahu získala navíc pro svoji činnost 
prostory původní jídelny v hospodářském pavilonu. Rekon-

strukci provedla firma PWB stavby, s. r. o., Havlíčkova 2034, 
Havlíčkův Brod. Celkové náklady na rekonstrukci a další sta-

vební úpravy byly 1 346 809 Kč. Rekonstrukce sociálního zaří-
zení v 1. NP dvoupodlažního pavilonu byla spolufinancována 
z Fondu Vysočiny, výše dotace 82 307 Kč.

Ing. Jana Satrapová, úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Programové dotace města v sociální oblasti
V měsíci říjnu byly na webových stránkách města Světlá 

nad Sázavou www.svetlans.cz vyhlášeny programové dotace 
na podporu péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodně-

né občany a pro oblast prevence sociálně patologických jevů. 
Zatímco podpora první oblasti má v rozpočtu města své místo 
již řadu let a pro rok 2017 bylo rozhodnuto o vyčlenění částky 
180 000 Kč pro žadatele, tak prevence sociálně patologických 
jevů získala podporu z rozpočtu města v této formě teprve od 
roku 2016, a to na podnět Týmu pro děti a mládež pro koordina-

ci preventivních aktivit. Pro rok 2016 bylo rozděleno na doporu-

čené projekty mezi žadatele celkem 90 000 Kč, pro rok 2017 je 
na aktivity vyčleněno 120 000 Kč.

Některé programy realizují ZŠ a SŠ samy, např. zajištění 
odborné etopedické podpory (děti s výchovnými problémy) 
pro sborovny, jiné organizují a hradí ve spolupráci s Centrem 
primární prevence Kolpingova díla. V roce 2017 by mělo dojít 

k rozšíření preventivních programů o témata bezpečné chování 
na internetu a šikana.

Z programové dotace na prevenci sociálně patologických 
jevů je hrazen i terénní program pro uživatele drog, realizovaný 
organizací Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou.

Poslední jednání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci pre-

ventivních aktivit se uskutečnilo 19. 10. 2016 a součástí progra-

mu byla přednáška MUDr. Milady Radosové, lektorky v oboru 
dětské psychiatrie, na téma Psychické problémy dětí, které již 
vyžadují péči psychiatra, se zaměřením na pohled dětského 
psychiatra na ztrátu blízké osoby a zármutek a dále na proble-

matiku dětí s ADHD.
Případní zájemci o členství v Týmu mohou získat informace na 

Městském úřadu Světlá n. S., odboru sociálních věcí, u Bc. Šárky 
Zelenkové, tel.: 569 496 678, e-mail: zelenkova@svetlans.cz.

Ing. Věra Weingärtnerová
 vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Elektronická evidence tržeb
Co je EET?
Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována 

každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s uni-
kátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při usku-

tečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu 
prostřednictvím internetového připojení na server Finanční 
správy, kde budou informace uloženy a bude vygenerován uni-
kátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na 
jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý 
den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně 
revoluční krok.

Koho se EET týká?
Nejprve se bude týkat UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a PO-

HOSTINSTVÍ, ve druhé vlně by měl následovat segment MA-

LOOBCHODU a VELKOOBCHODU a po cca dalším roce se 

mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako po-

slední se patrně zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Co je NACE?
Jde o standardní klasifikaci ekonomických činností Evrop-

ské unie. CZ-NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast eko-

nomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která 
vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód CZ-

-NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Od kdy je EET zaváděna?
Zákon číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce 

zákonů dne 13. 4. 2016 s účinností od 1. 12. 2016. Počítá s níže 
uvedeným harmonogramem postupného zavádění elektronické 
evidence tržeb.

Poplatníci budou evidovat tržby z jednotlivých činností ná-

sledovně:

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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▶ 1. fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby 
(HoReCa)

• NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, 
hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytov-

ny…)
• NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za 

stravovací služby (nabízená jídla a nápoje 
k okamžité konzumaci na místě, restaurace, 
hospody, kavárny, kantýny…) 37/42

2. fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod
• NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly kromě mo-

tocyklů
• NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motoro-

vá vozidla kromě motocyklů
• NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich 

dílů a příslušenství
• NACE 46 Velkoobchod kromě motorových vozidel
• NACE 47 Maloobchod kromě motorových vozidel (vč. 

stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou 
v 1., 2. nebo 4. fázi, zahrnuje všechny ostatní NACE neuve-
dené v jiných fázích:

• NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání 
zboží (tržby za stravování, které není stra-

vovací službou)
• NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost 

a související činnosti (podnikatelé ve výro-

bě)
• NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pe-

kaři, cukráři, řezníci…)
• NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxi-

služba, železniční osobní doprava mezi-
městská, silniční nákladní doprava…)

• NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účet-
ní…)

• NACE 75 Veterinární činnost
• NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté…) a další 

činnosti
• NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 

20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 
(autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 68 (dlouhodobé ubytová-

ní), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99 
38/42

4. fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní čin-
nosti

• NACE 13 Výroba textilií
• NACE 14 Výroba oděvů
• NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
• NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, kor-

kových, proutěných a slaměných výrobků 
kromě nábytku

• NACE 17 Výroba papíru a výrobků z papíru
• NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leš-

tících prostředků, parfémů a toaletních pří-
pravků

• NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
• NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních 

výrobků
• NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl-

ných výrobků kromě strojů a zařízení
• NACE 31 Výroba nábytku
• NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci 

her a hraček, sportovních potřeb, hudeb-

ních nástrojů…)
• NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
• NACE 43 Specializované stavební činnosti 

(např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrý-

vači…)
• NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní po-

třebu a převážně pro domácnost (např. „ho-

dinový manžel“, opravář počítačů…)
• NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb 

(např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

Čím začít?
Pro všechny, koho se týká evidence tržeb OD 1. 12. 2016 

(tedy UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ), pla-

tí nutnost AUTENTIZACE (tj. registrace k EET). Ta je možná 
již nyní a není vhodné ji nechávat na poslední chvíli, i kvůli 
možné přehlcenosti systému.

Přesný návod, jak postupovat při registraci, najdete v pre-

zentaci publikované MF ČR: Prezentace – Obecné informace 
k elektronické evidenci tržeb: http://www.eltrzby.cz/cz/aktua-

lity/121-je-nejvyssi-cas-provest-autentizaci-a-registraci-k-eet-
-pro-1-vlnu Finanční správa zřídila také pro dotazy podnikatel-
ské i široké veřejnosti infolinku k elektronické evidenci tržeb: 
225 092 392.

Jan Coufal, DiS.

referent OSŠaŽ

Revize a kontroly komínů
Od 1. ledna letošního roku se na problematiku požární bez-

pečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. K němu byla 
vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláš-

ka přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo předchozí, již 
zrušené, nařízení vlády.

Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opa-

kující činnosti a jejich provedení se netýká jen komínů či spa-

linových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující 
pevná paliva, ale i zemní plyn.

Někdy dochází k podání nepřesné informace zaměňující poj-
my revize a kontrola a nabádající provozovatele zdrojů k objed-

nání něčeho, co legislativa nevyžaduje.
Nová vyhláška se skládá ze 4 paragrafů a 3 příloh:
• § 1 Způsob čištění spalinové cesty
• § 2 Způsob kontroly spalinové cesty
• § 3 Revize spalinové cesty
• § 4 Lhůty a vzory

Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést 
revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 
Revize spalinové cesty, odstavec 1., ve kterém je uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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• před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po 
každé stavební úpravě komínu

• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
• před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalino-

vé cesty

• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spo-

třebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za pod-

mínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprá-

vou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
• po komínovém požáru
• při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při 

důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spali-
nové cesty

Ze znění odstavce vyplývá, že revize není v řadě případů nut-
ná a postačuje jen kontrola.

Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vznik-

lé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery 
vložené do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich odstraně-

ní a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo 

provoz. Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale 
v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu 
musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje ne-

jen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak 
mu ani pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí 
škod způsobených jiným osobám.

Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opaku-

jící činnosti a jejich provedení je nařízeno ve lhůtách závislých 
na výkonu připojeného spotřebiče, druhu paliva a typu provozu.

Například u nejčastějšího tepelného zdroje do 50 kW (včetně) 
je nařízeno čištění spalinové cesty při použití pevných paliv 
a celoročním provozu 3x/rok, u kapalných paliv a celoročním 
provozu 2x/rok a při plynném palivu 1x/rok. Kontrola spalino-

vé cesty je stanovena ve všech těchto případech 1x/rok.
Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění pro-

vedli sami. Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním 
pevných usazenin ve spalinové cestě. Minimálně jednou do 
roka by měl komín prohlédnout kominík.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí OSÚ a ÚP

Informace ze zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím 

naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňují-
cím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního 
prostředí.

Do zemědělského půdního fondu náleží orná půda, chmelnice, 
vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé trávní porosty.

Je zakázáno způsobovat znečištění zemědělské půdy, užívat ze-

mědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odně-

tím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy sou-

hlasu není třeba, poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické 
vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, 
vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.

Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné lát-
ky nebo přípravky, než umožňují zákon o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrá-

tech a zákon o rostlinolékařské péči. Stavební materiály, odpady, 
také výkopové zeminy nelze aplikovat (ukládat) na zemědělskou 
půdu.

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků 
je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou 
půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení pod-

mínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech.
Vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu 

užívat, jsou povinni ji užívat nebo udržovat v souladu s charakte-

ristikou druhu pozemku, pokud nejde o její užívání v souladu se 
souhlasem s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělské-

ho půdního fondu.

Plantáž dřevin
Zemědělskou půdu lze jako plantáž dřevin využívat nejdéle po 

dobu 10 let. Jedná-li se o výmladkovou plantáž dřevin, lze takto 
zemědělskou půdu využívat nejdéle po dobu 30 let; délka jedno-

ho pěstebního cyklu nesmí přesáhnout 10 let. Vlastník nebo jiná 
osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni 
do 1 roku od ukončení využívání zemědělské půdy jako plantáže 
dřevin odstranit pařezy a rekultivovat ji tak, aby byla způsobilá 

k dalšímu zemědělskému využití. Po ukončení posledního pěs-

tebního cyklu musí být tato zemědělská půda využívána jiným 
způsobem nejméně po dobu 3 let.

Vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu 
užívat, jsou povinni oznámit výsadbu dřevin nebo počátek no-

vého pěstebního cyklu a ukončení způsobu využití zemědělské 
půdy jako plantáže dřevin orgánu ochrany zemědělského půdní-
ho fondu uvedenému vždy do 15 dnů ode dne výsadby, počátku 
nového pěstebního cyklu nebo ukončení způsobu využití země-

dělské půdy jako plantáže dřevin. Tato povinnost se nevztahuje 
na osoby, které tyto skutečnosti nahlásí nebo nahlásily Státnímu 
zemědělskému a intervenčnímu fondu při podání žádosti o dota-

ce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky.

Vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněna užívat zeměděl-
skou půdu, na které je plantáž dřevin založená přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 41/2015 Sb., tj. před datem 1. 4. 2015, měla 
oznámit datum výsadby plantáže dřevin orgánu ochrany země-

dělského půdního fondu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účin-

nosti tohoto zákona.

Ing. Válová Daniela, úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Městská policie v září 2016 řešila celkem 45 přestupků. Z toho-
to počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 41 přestupků, 
4 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních orgánů a v jed-
nom případě jsme spolupracovali s exekutory. Provedli jsme 
odchyt 2 psů. V odchytovém zařízení máme k 30. 9. jednoho 
psa. Touto cestou bych chtěl upozornit zájemce o  psy, že si 
mohou zvířata po domluvě s  městskou policií prohlédnout 
v odchytovém zařízení a případně si nového pejska zadarmo 
převzít. Jejich aktuální fotografie jsou umístěny na http://
www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

V září jsme provedli jedno měření rychlosti vozidel.

 Zdeněk Novák 
velitel MP

Z činnosti městské policie
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Zásady bezpečné jízdy – jízda za ztížených podmínek
V následujících měsících přichází období, kdy budeme čas-

těji jezdit za tmy, budou se objevovat mlhy, déšť a v zimních 
měsících nás pak potrápí sníh a ledovka. Toto období lze 
z pohledu řidičů motorových vozidel nazvat obdobím jízdy 
za ztížených podmínek. Na řidiče  budou kladeny zvýšené 
nároky zejména s ohledem na  větší pozornost a schopnost 
těmto podmínkám přizpůsobit způsob jízdy. Neméně důleži-
tým aspektem je v tomto období řádný technický stav vozidla.

Jízda za soumraku a v noci
Při jízdě za soumraku se viditelnost snižuje pozvolna a řidič 

si mnohdy neuvědomuje, že dohlednost se zkracuje a předmě-

ty, osoby a vozidla na komunikaci jsou stále hůře a na kratší 
vzdálenost viditelné. Reakce řidiče se při jízdě za soumraku 
a v noci prodlužují. Rychlost jízdy vozidla musí být přizpů-

sobena vzdálenosti, na kterou řidič dohlédne ve světlometech 
vozidla. Velkým nebezpečím při jízdě v noci jsou chodci, kte-

ří se pohybují po pozemní komunikaci a nepoužívají reflexní 
doplňky. Je velice důležité, aby na vozidle řádně fungova-

lo vnější osvětlení. Světlomety je třeba nechat zkontrolovat 
a správně seřídit v odborných servisech. Náhradní žárovky, 
nejméně jednu od každého druhu vnějšího osvětlení vozidla, 
musí mít řidič v povinné výbavě vozidla.

Jízda v mlze
Za mlhy je úsek, který osvětlují světlomety vozidla, pod-

statně kratší, než za tmy. Při jízdě používáme zásadně potká-

vací světlomety.  Vždy je nutné zapnout k potkávacím svět-
lometům zadní mlhové světlo. Je velkou výhodou, pokud je 
vozidlo vybaveno i předními světlomety do mlhy. Vzhledem 
ke snížené viditelnosti je naprosto nezbytné, aby řidič vozidla, 
které projíždí mlhou, snížil rychlost jízdy a zvětšil bezpečnou 
vzdálenost od vozidla jedoucím před ním. V husté mlze ne-

předjíždíme!!! 

Jízda v dešti
I zde platí, že zásadním pravidlem bezpečné jízdy je přimě-

řená rychlost a bezpečná vzdálenost. Důležitá je funkčnost 
a čistota světlometů, funkčnost stěračů a ostřikovačů, dosta-

tek kapaliny v ostřikovačích. Neméně důležitým prvkem jsou 
pneumatiky s dostatečnou hloubkou drážek dezénu. Hloubka 
drážek dezénu výrazně ovlivňuje ovladatelnost vozidla při 
jízdě na mokré vozovce a brzdnou dráhu, tedy vzdálenost po-

třebnou k zastavení vozidla. V případě silného přívalového 
deště je vhodné vozidlo odstavit na bezpečném místě a vyčkat 
na vhodnější povětrnostní podmínky.

Jízda na sněhu a náledí
Jedním z hlavních předpokladů bezpečné jízdy v zimním 

období je příprava vozidla. Důležité je doplnění nemrznoucí 
kapaliny do chladící soustavy vozidla a do ostřikovačů. Pro 
bezproblémové startování je nutné zkontrolovat a případně 
dobít akumulátor. Vozidlo je vhodné dovybavit například po-

mocnými startovacími kabely, škrabkou na led a sněhovými 
řetězy. Před jízdou je vždy nezbytné očistit skla automobilu 
od napadaného sněhu nebo oškrábat od namrzlého ledu a od-

stranit sníh ze střechy vozidla. Velice důležité jsou kvalitní 
zimní pneumatiky. Ty by měly být na vozidle obuty již době, 
kdy venkovní teploty trvale klesají pod 7oC. Minimální hloub-

ka drážek dezénu je u pneumatik osobních automobilů stano-

vena na 4 mm. Pokud v zimě jezdíme na letních pneumati-
kách, je nutno si uvědomit, že se stáváme velkým nebezpečím 
pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, 
neboť se zásadním způsobem zhoršuje ovladatelnost vozidla 
a brzdná dráha se prodlužuje na čtyřnásobek!!! Jízdě po sněhu 
nebo náledí je nutno přizpůsobit rychlost jízdy. Volant, plyno-

vý pedál a provozní brzdu se snažíme ovládat jemně a plynule! 

Mgr. Václav Krupička 

úředník OD

Z odboru dopravy

Pomoc při spáchání tr. Činu 
Dne 4. 10. byly policejním inspektorem PČR OOP Světlá 

n. S. zahájeny úkony tr. řízení pro přečin nadržování podle 
§ 366 odst. 1 trestního zákoníku, ze kterého je podezřelý čty-

řiadvacetiletý muž, který poskytl pomoc pachateli při dokon-

čení spáchání trestného činu krádeže vloupáním do firmy ve 
Světlé n. S. Tomuto muži bylo sděleno podezření ze spáchání 
uvedeného přečinu, věc byla zpracována ve zkráceném pří-
pravném řízení a následně byla předložena k rozhodnutí na 
Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě. Za spáchá-

ní uvedeného přečinu může být pachatel v případě prokázání 
viny potrestán odnětím svobody až na čtyři roky.

Krádež finanční hotovosti 
Dne 11. 10. vyjížděli policisté ze Světlé n. S. k nahlášené-

mu případu krádeže finanční hotovosti do areálu školy VOŠ, 
Gymnázium a SOŠUP, kde dosud neznámý pachatel v době 
od 07:45 do 08:30 hodin odcizil z volně přístupné šatny u tě-

locvičny v objektu školy z odloženého batohu jedné ze stu-

dentek finanční hotovost ve výši 5 000 Kč.

Nebezpečné pronásledování 
Dne 16. 10. bylo oznámeno na PČR OOP Světlá n. S. pode-

zření ze spáchání přečinu nebezpečné pronásledování dle ust. 
§ 354/1 tr. zákoníku, dle něhož čtyřicetiletou ženu po rozcho-

du neustále osobně, telefonicky a prostřednictvím sociálních 
sítí kontaktuje její bývalý děvětatřicetiletý přítel, který vy-

hledává její osobní blízkost, sleduje ji a vytrvale ji kontaktuje 
s tím, že s ní chce znovu navázat partnerský vztah. 

Uvedené jednání naplňuje znaky přečinu nebezpečného 
pronásledování, neboť protiprávní jednání podezřelého po-

škozenou ženu omezuje v soukromém i pracovním životě.

npor. Bc. Luboš Pejchar
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Policejní stanice Ledeč nad Sázavo

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

Z hiStorie

Před 220 lety 15. listopadu 1796 došlo na světelské radnici 
k důležité události. Tou událostí bylo první shromáždění nově 
založeného sdružení vrtačů a brusičů granátů, tzv. granátnické 
fabriky. Podobná sdružení vznikala v oblastech, kde se graná-

ty zpracovávaly, již mnohem dřív. Např. na Turnovsku vzniká 
Bratrstvo kumštu štajnšnajdrovského již v roce 1715. Zpočátku 
se jednalo o klasické cechy1. Od září 1787, kdy bylo kamenář-
ství vyjmuto z cechovního zřízení a prohlášeno za svobodné 
řemeslo, o sdružení podobná pozdějším živnostenským spol-
kům. Hájila společné zájmy kamenářských, brusičských a vr-
tačských mistrů, zachovala si dozor nad kvalitou a ustanovová-

ním mistrů a přijímáním učedníků.
Kde se vůbec vzalo toto řemeslo v Posázaví, ačkoli se tu py-

ropy, jak se v mineralogii granátům odborně říká, nenacházejí? 
Nejznámějšími nalezišti těchto minerálů jsou totiž jižní svahy 
Českého středohoří, Český ráj a Podkrkonoší. Jejich obliba ved-

la už od 5. století k vývozu, ale i domácímu zpracování. Vývoz 
surových pyropů zakázala až císařovna Marie Terezie a vytvo-

řila tak pro domácí klenotníky monopolní prostředí.
Česká granátnická naleziště popsal již v roce 1634 Pavel 

Stránský2, 1675 pak i Bohuslav Balbín3. Samo označení „český 

Co říkají kroniky o broušení granátů (i)

Poděkování za hlasy

Vážené voličky, vážení voliči, dovolte, abych Vám jménem 
České strany sociálně demokratické poděkoval za Vaši 
podporu, kterou jste dali sociální demokracii ve volbách 
do zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. října 
2016. Vaší přízně si velice vážíme. Hlavní měrou se tak bu-
deme podílet na dalším rozvoji Kraje Vysočina.

Za kandidáty ČSSD Karel Borek, DiS.

Děkuji Vám za hlasy, jimiž jste mi projevili svoji důvěru 
v nedávných senátních volbách. Umožnili jste mi tak po-
kračovat v práci pro volební obvod, jehož krásy i problémy 
jsem poznal již v uplynulém volebním období. Rád se budu 
podílet na jeho dalším rozvoji.

Ing. Jaromír Strnad, senátor Parlamentu ČR

***

Vážení občané – voliči KSČM,
děkujeme Vám za Vaše hlasy, odevzdané kandidátům naší 
strany do krajského zastupitelstva. V  součtu znamenaly, 
že jsme obsadili druhé místo v pořadí zúčastněných stran. 
Stejně tak děkujeme za hlasy, odevzdané pro naši kandi-
dátku do senátu. Náš rozpršený předvolební mítink ne-
navštívil obvyklý počet občanů, na nějž jsme zvyklí. O to 
cennější je to, že se dostavili do volebních místností a ode-
vzdali tam pro KSČM 16,64 % hlasů. Prokázala se tak i při 

celkové menší volební účasti tradiční levicovost Světelska 
a důvěra v sociální program naší strany.

Co dál po krajských volbách? Příští rok nás čekají volby 
parlamentní. Na jejich výsledku záleží, zda konečně do-
sáhneme výraznějších změn ve prospěch lidí práce, ane-
bo bude dál pokračovat drobečková politika dnešní vlády 
a budeme přešlapovat v daném stavu. Předpokládá to se-
mknutí všech levicových sil kolem dnes jediné alternativní 
levicové strany. To je cesta k úspěchu pro všechny, kteří si 
přejí změnu současných hospodářských, sociálních a poli-
tických poměrů.

Vážení občané, věříme, že s Vaší podporou se to podaří.

ZO KSČM

***

Vážení Světeláci, dámy a pánové. Chtěl bych Vám poděko-
vat jménem KDU-ČSL za Vaše hlasy ve volbách do zastupi-
telstva kraje. Velmi si toho vážím. 

 Jan Tourek 

***

Vážení občané Světelska, děkuji Vám za Vaši podporu mé 
osoby i naší SNS PRO Vysočinu v krajských volbách. 

 Josef Hnik

granát“ použil jako první v roce 1609 Anselmus Boetius de 
Boot4, latinsky znělo „Granati Bohemici“.

Do Světlé se znalost opracování surových granátů dostala 
zásluhou osvíceného majitele světelského panství Filipa Neria 
Krakovského z Kolovrat5, který se, podobně jako později jeho 
syn Leopold Vilém6, snažil do chudého kraje přinést pro jeho 
obyvatele nové možnosti obživy. Karel Seidler ve své Kronice 
města Světlé otiskl zakládací listinu granátnické společnos-

ti a v ní se o počátcích této výroby říká, že Filip Kolovrat „… 

roku 1752… z města říšského Freiburgu… na své tehdy milé 
panství světelské Josefa Fuxa, Matěje a Filipa Gentze, kteří 
byli vrtači granátů, vyzval a do městečka k založení té fabriky 
uvedl… ti ale své umění před zdejším lidem skrývali, až nynější 
inspektor granátnické fabriky pan Josef Wagner svou příčinli-
vostí a schopností toto vrtačské umění pochopil a od výše jme-

novaných Freiburáků se naučil a byl od nich uznán, že sám pro 
sebe dělat může…“

Ze zakládací listiny se dále dozvídáme, že zásluhou J. Wag-

nera freiburští mistři, ač neradi, začali přijímat učedníky. Učení 
trvalo sedm let, ale i tak domácích odborníků neustále přibýva-

lo. Dalším zkušeným řezačem granátů se stal Leopold Prášek, 
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▶

Stalo se

V Čechách

• před 750 lety 30. listopadu 1266 sněm v Praze vyhlá-
sil vnitrostátní reformy, např. trestnost padělání min-
ce, zákaz plenění země domácím vojskem; pokusil se 
i o sjednocení měr a vah

• před 70 lety 1. listopadu 1946 byl ukončen odsun 
Němců z Československa; do amerického okupačního 
pásma v Německu jich bylo odsunuto 1 420 600, do 
sovětského pásma 750 000

Ve světě vědy a techniky

• před 220 lety v roce 1796 pražský rodák Alois Sene-
felder vynalezl plošný tisk, tzv. litografii; tato technika 
ovlivnila moderní vývoj knihtisku

druhý inspektor granátnické fabriky. Brusírny byly majetkem 
vrchnosti až do smrti Filipa Krakovského. Nový majitel pan-

ství Leopold Krakovský brusírny pronajal mistrům v roce 1773. 
Listina mistry vyjmenovává: Filip Kuntz, Josef Wagner, Josef 
Pytlíček, Leopold Prášek, J. Kadleček, Antonín Přenosil.

O povolení založit výše jmenované sdružení, které by vnes-

lo pořádek do poměrů v brusičských dílnách a jehož artikule-

mi by se všichni mistři, tovaryši a učedníci museli řídit, byla 
požádána světelská vrchnost v červnu 1796. Po kladném vy-

řízení vrchností putovala žádost do Vídně. Schválené artikule 
byly pak onoho památného 15. listopadu slavnostně vyhlášeny. 
Nejprve byla Velebným pánem děkanem Františkem Novákem7 

celebrována obligátní mše za hraběcí rodinu. A pak byla „… 

listina u přítomnosti urozeného pana direktora8, starších mi-
strů atd. v horní hraběcí kanceláři panem Karlem Novotným, 
vrchnostenským důchodním9, velebně čtena.“ Artikule granát-
nické společnosti byly pak ředitelem panství za zvuku bubnů 
a trubek odevzdány oběma inspektorům a starším mistrům. 
Pak byly za troubení fanfár odneseny do budovy radnice, kde 
na jejich základě proběhlo první zasedání společnosti.

Pod listinou jsou podepsáni inspektoři Josef Wagner a Leo-

pold Prášek a mistři Antonín Přenosil, Antonín Pokorný, Anto-

nín Suchomel, Franc Jirkův, Josef Štross, Josef Banzet, Franz 
Zajíček, Franc Jelínek, Václav Rakouský, Isidor Zajíček, Voj-
těch Tichý a Josef Novák.

Poznámky:
1 Cechy byly ve středověku a raném novověku řemeslnická 

sdružení, hájící zájmy svých členů. Dohlížely na množství, 
kvalitu a cenu výrobků, přijímání učňů i skládání mistrov-

ských zkoušek. Byly brzdou rozvoje výroby a ničily kon-

kurenci. Proto byly např. ve Francii zrušeny už v roce 1791, 
u nás až 1859.

2 Pavel Stránský ze Záp (1583–1657) byl český spisovatel, po 
roce 1627 byl vypovězen z Čech. O granátech se zmiňuje ve 
svém díle „O státě českém“.

3 Bohuslav Balbín (1621–1688) byl český kněz, zeměpisec, spi-
sovatel a pedagog, obhájce českého jazyka.

4 Anselmus de Boot (1550–1632) pocházel z Flander (dnešní 
Belgie), byl mineralogem, osobním lékařem a správcem sbí-
rek císaře Rudolfa II.

5 Filip Nerius Krakovský z Kolovrat (1688–1773) byl český 
šlechtic a dlouholetý purkrabí Českého království. Světelské 
panství zakoupil v roce 1748, 1766 přikoupil Golčův Jeníkov.

6 Leopold Vilém Krakovský z Kolovrat (1727–1809) zdědil svě-

telské panství, k němuž přikoupil statky Nová Ves, Pavlíkov 
a Vilémovice.

7 P. František Novák byl světelským děkanem v letech 1783–
1800.

8 Direktor byl nejvyšším panským úředníkem na velkostatku. 
Na světelském panství tento úřad zastával od roku 1781 Fran-

tišek Tittelbach, po jeho smrti v roce 1792 jeho stejnojmenný 
syn.

9 Důchodní byl úředník feudálního velkostatku, který vybíral 
poplatky a daně, vedl evidenci a prováděl výplatu peněz.
(dokončení příště)

Josef Böhm

• před 140 lety v roce 1876 Američan Alexander Graham 
Bell podal patentní přihlášku na elektrický telefonní 
přístroj s kovovou membránou

Ve Světlé nad Sázavou

• před 200 lety v roce 1816 byly guberniálním nařízením 
do světelské farní školy zavedeny německé knihy, ně-
mecky se však vyučovalo jen několik předmětů

• před 130 lety v roce 1886 byla biskupskou konsistoří 
příznivě vyřízena žádost židovské obce o povolení ke 
stavbě hřbitova vedle katolického v dnešní Komenské-
ho ulici

Josef Böhm

 Leopold Vilém Krakovský z Kolovrat
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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

 

ŠkolStví

Tak tu máme opět podzim a s ním bývá 
již letitou tradicí pouťování. I letos jsme 
s dětmi navštívili žáky z vyšších ročníků 
ZŠ Lánecká, kteří si pro nás připravili zá-

bavné dopoledne plné her a soutěží. Děti 
byly nadšené a krásně si tento den užily. 
Kromě dobré nálady si odnesly i sladkou 
odměnu. Chtěli bychom poděkovat učite-

lům a žákům ze ZŠ Lánecká a nashleda-

nou příští rok.
Kolektiv učitelek MŠ Sídliště  

a MŠ Lánecká
Foto: Veronika Zvárová

Pouťování
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Všechno jednou začíná a všechno jednou končí. A tak i naše let-
ní prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok, pro nás po-

slední na základní škole. Rázem jsme se všichni dostali do pozice 

„deváťáků“. Tato nová role pro nás mění řadu věcí. Samozřejmostí 
je více učení, povinností, příprava na přijímací zkoušky a také po-

řádání různých akcí pro naše menší kamarády.

Ve čtvrtek dne 22. 9. 2016 jsme s pomocí třídních učitelů po-

řádali pro žáky mateřských škol a naše první třídy již tradiční 
„Pouťování“, které se koná pravidelně před Svatováclavskou poutí.  
Počasí nám zpočátku moc nepřálo. Ráno byla mlha, že by se dala 
krájet. Během dopoledne však mizela jak pára nad hrncem a po 
obloze se rozlilo sluníčko.

Plánování samotné akce začalo o několik dní dříve. Bylo potřeba 
připravit několik stanovišť, které jsme si mezi sebou rozdělili po-

dle našich zájmů. Ráno si každá skupina připravila pomůcky, které 
si později odnesla na hřiště. Začaly mohutné přípravy. Když bylo 
vše nachystáno, netrpělivě jsme vyhlíželi první oddělení školek. 
Úkoly na stanovištích byly různorodé.  Děti si mohly vyzkoušet 
jízdu na koloběžkách, nošení míčků na lžíci, skládání puzzle, tan-

cování, překážkovou dráhu, hod míčkem, skákání v pytlích, střel-
bu na branku, skákací hrad a jiné zajímavé hry. U každé disciplíny 
byla k dispozici skupinka „deváťáků“, která malým školkáčkům 
pomáhala. Pro děti byl nachystán teplý čaj a drobné občerstvení. 
Přibližně se u nás vystřídalo kolem 250 dětí. Pro každou třídu byla 
připravena taška s odměnami. 

Spokojený výraz ve tváři dětí napovídal, že naše snaha nebyla 
marná. K našemu překvapení jsme na hřišti potkali i paní učitelky, 
které nás učily v mateřské školce. Uvědomili jsme si, jak ten čas 
neúprosně letí. Celý den jsme si všichni společně velice užili.

Mája P., Markéta K., Verča P., Pavel B.  
(žáci 9. A ze ZŠ Lánecká)

Foto: MŠ Sídliště

Pouťování

evropský projekt „ovoce do škol“

První stupeň Základní školy Komenského navštívil Bový-
sek, dodavatel ovoce a zeleniny do naší školy. Zahrál si se 
žáky, kteří s ním poznávali různé druhy ovoce a zeleniny. 
Na závěr všichni dostali jako odměnu pitíčko.

Učitelky 1. stupně ZŠ Komenského
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Během září a října probíhal hlavní zápis do kroužků DDM. 
Máme radost, že vás naše rozšířená nabídka kroužků pro letoš-

ní rok oslovila. Přesto jsme některé z nich dostatečně nenaplnili, 
a proto je nemůžeme otevřít. Nezoufejte, třeba se to povede 
v druhém pololetí nebo v příštím školním roce. Podívejte se na 
naše stránky www.ddm-svetla.cz, kde jsme aktualizovali na-

bídku kroužků včetně jejich rozvrhu.
Na kroužky se stále můžete přihlásit.
Od 1. října 2016 máme otevřené nové středisko světelského 

DDM, a to v Golčově Jeníkově. Díky vstřícnosti a spolupráci 
obou měst mají nyní i děti z Golčova Jeníkova a okolí (Hosta-

čov, Vilémov, Habry, Nová ves u Leštiny, Vlkaneč…) možnost 
navštěvovat volnočasové kroužky DDM v místě svého bydliště.

Dům dětí a mládeže znovu otevřel své taneční oddělení. Děti 
mohou každé pondělí navštěvovat v tělocvičně ZŠ Lánecká 
hodinu klasického tance a baletu s taneční pedagožkou Ilonou 
Miškovou (od 16 hodin), anebo hodinu moderního tance s paní 
lektorkou Lucií Jelínkovou.

Pro předškolní děti nabízíme hodinu angličtiny s lektorkou 
Monikou Vondrovou, a to každé pondělí od 15 hodin v klubov-

ně DDM. S nejmenšími dětmi také pravidelně cvičíme každou 
středu od 15.30 do 16.30 v tělocvičně 1. stupně v Jelenově ulici 
s lektorkou Lenkou Libecajtovou.

Velmi oblíbený kroužek Šikovné ručičky s lektorkou Martou 
Žižkovou nadále pokračuje. Děti, které rády vyrábějí, mohou 
za námi do DDM přijít vždy v úterý od 14 hodin.

Od 1. října jsme rozšířili nabídku výtvarných aktivit. Oblí-
bený keramický kroužek s paní lektorkou Mgr. Blankou Zmr-
halovou dále pokračuje vždy v pondělí a ve středu od 15 hodin. 
Novinkou je ateliér výtvarné tvorby a keramiky s lektorkou Lu-

cií Rabensovou, který najdete v DDM každou středu od 13 do 
14.30 hodin nebo od 14.30 do 16 hodin.

Jak víte, DDM Světlá nad Sázavou nově nabízí také hudební 
kroužky Kytara pro radost, Flétna pro radost a hudební krou-

žek/přípravku pro předškoláky. Na základě vstřícné spolupráce 
s vedením světelské ZUŠ pak můžeme děti z těchto kroužků 
doporučit k dalšímu studiu v místní základní umělecké škole.

Základní škola v Lánecké ulici nám řadu let poskytuje ne-

zbytné zázemí pro fungování DDM. Díky vstřícnosti vedení 
ZŠ v Komenského ulici jsme mohli rozšířit nabídku kroužků 
o další pohybové aktivity. Navázali jsme spolupráci s komunit-
ním bydlením Háj a pro světelské klienty z domečku v Haš-

kově ulici jsme připravili hodinu cvičení s názvem Cvičíme 
spolu. Přijďte si společně zacvičit každou středu do tělocvičny 
1. stupně v Jelenově ulici, od 16.30 hodin.

Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou nám připravilo 
skvělé prostory pro jógu. Další dvouhodinové setkání s jógou 
se uskuteční v sobotu 12. listopadu v učebně zimního stadio-

nu v Pěšinkách s lektorkou Lucií Bernatovou od 9.00 hod. do 
11.00 hod.

Olga Fialová, ředitelka DDM

Co se děje v DDM

informace k zájezdu s DDM do Chorvatska v létě 2017

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou a CK WES NOVÝ 
JIČÍN nabízejí pobytový zájezd do Chorvatska v  termínu 
11. 8. – 20. 8. 2016, lokalita Pakoštane. Zájezd je určen jak 
pro rodiny s dětmi, tak i pro dospěláky včetně seniorů. Ne-
jedná se o letní tábor. Leták a přihlášku najdete na webo-
vých stránkách DDM, nebo si je osobně vyzvedněte vždy 
v pondělí a ve středu odpoledne přímo v DDM. Všechny 
letáky a  informace k  tomuto konkrétnímu zájezdu jsou 
označeny duhou – logem DDM.

Oblastní charita Havlíčkův provozuje již 10 let eNCéčko – 
nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sáza-

vou a 5. rokem Nízkoprahový klub BAN! v Havlíčkově Brodě. 
Zařízení si v uplynulých dnech mohli prohlédnout i ti, kterým 
běžně není určeno. Den otevřených dveří se konal v rámci Týd-

ne nízkoprahových klubů.
eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Svět-

lé nad Sázavou si pro veřejnost vyhradilo úterní a čtvrteční od-

poledne. V úterý 20. září 2016 si návštěvníci mohli prohlédnout 
prostory eNCéčka. „Navštěvuje nás především mládež ve věku 
10–14 let. Nejvíce se osvědčuje osobní doporučení sourozence 
nebo kamaráda,“ říká sociální pracovnice eNCéčka Silvie Ka-

meníková a dodává, „každý den máme zaměřený na nějakou 
aktivitu – tvoření, deskové hry či pohyb. Pouze čtvrtky jsou 
ponechány zcela volné. Nápady mládeže jsou vítány.“ Na čtvr-
tek si pracovnice z eNCéčka připravily sportovní odpoledne na 
tzv. plastovém hřišti. Počasí mívá na návštěvnost nízkopraho-

vého centra velký vliv. „Trošku nás mrzí, že rodiče nevyužívají 
možnosti přijít se k nám podívat. Jejich představy o eNCéčku 
a naší práci bývají často velmi zkreslené,“ sdělila Silvie Kame-

níková. Nejčastěji děti a mládež s pracovnicemi eNCéčka řeší 
problémy s vrstevníky, partnerské vztahy a vztahy v rodině ve 
všech možných vazbách.

Nízkoprahové zařízení je místo pro všechny děti a mladistvé 
ve věku od 8 do 20 let (v eNCéčku od 10 do dovršení 21 let), 
které je zadarmo, je otevřené v odpoledních hodinách, a ve kte-

rém se dodržuje anonymita uživatelů a mlčenlivost pracovní-
ků. Sociální pracovníci se zde snaží pomáhat a podporovat děti 
a mladistvé v těžkých nebo nepříjemných situacích, se kterými 
se v životě mohou setkat.

Hana Fikarová, PR
(redakčně kráceno)

Nízkoprahový klub přístupný široké veřejnosti
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Složitě znějící výraz environmentální můžeme v mateř-
ském jazyce vysvětlit jako něco, co se týká životního prostře-

dí. Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé se díky nadšení 
a entusiasmu skupiny zaměstnanců v posledních letech inten-

zivně zabývá řadou environmentálních aktivit a snaží se k této 
smysluplné činnosti vychovávat též nastupující generace.

Škola má za sebou již řadu akcí tohoto charakteru. V roce 
2013 to bylo vybudování školní přírodní zahrady, několik let 
již úspěšně funguje spolupráce se záchrannou stanicí Pav-

lov, o. p. s. (přednášková činnost, pomoc našich žáků), žáci od 
roku 2013 pečují o 33 ptačích budek, které jsou umístěné ne-

jen v areálu školy, ale rovněž v městském parku, a spolu s dět-
mi z MŠ a žáky ZŠ sledují hnízdění během tradičních jarních 
Budkohrátek. Na webových stránkách školy běží informační 
projekt Příroda v areálu školy (http://www.akademie-svetla.
cz/priroda-v-arealu-skoly) složený se dvou klíčových aktivit - 
takzvaná Rozhlédnutí (fenologická pozorování, jejichž cílem 
je zachytit a zviditelnit periodické změny, kterými prochází 
příroda v našem okolí během jednotlivých dob ročního cyklu) 
a Zastavení (ta jsou věnována jednotlivým skupinám organis-

mů, které jsou vlastně našimi sousedy – od výtrusných rostlin 
až po obratlovce).

Podařilo se zvládnout problematiku odpadového hospo-

dářství tak, aby si každý žák či zaměstnanec uvědomil, kam 
který druh odpadu patří a jakým způsobem dále pokračuje 
jeho cesta. Škola je tak nejen vybavena systémem košů na tří-
dění odpadu a sběrnými místy (např. na použité baterie), ale 
pořádá též vzdělávací akce motivující k hlubšímu uvědomění 
všech oblastí zacházení s odpady. Můžeme zde rovněž uvést 
několik zajímavých čísel. Za rok 2015 se ve škole podařilo 
sesbírat 148 kg elektrozařízení, čímž bylo v přepočtu napří-
klad dosaženo úspory elektrické energie ve výši 2,81 MWh, 
či ušetřeno množství vody spotřebované při 155 sprchování. 
Jak se nám dařilo v roce 2016, to vyhodnotíme za pár týdnů. 
O tom, že Akademie patří do sítě takzvaných Rorýsích škol, 
jsme již informovali.

A co se děje aktuálně? Jarní, letní a raně podzimní období 
bylo věnováno dosadbám v již vybudované přírodní zahradě, 
tvorbě nových okrasných záhonů v různých částech areálu, 

kde byly vysazeny růže a stínomilné trvalky. Nově bylo po 
letní opravě inženýrských sítích revitalizováno vstupní pro-

stranství školy mezi budovou „A“, jídelnou a pracovištěm ke-

ramiky. Vyučující Ing. Lada Slavíčková zpracovala ideový ná-

vrh, který posléze v prvních zářijových týdnech spolu s žáky 
a dobrovolníky vlastnoručně realizovala. Nechme autorku 
jejími slovy komentovat tento návrh:

„Řešená plocha má trojúhelníkový tvar, který je rozdělen 
diagonálními záhony pestrých smíšených výsadeb, nízkými 
keřovými výsadbami a výsadbami vysokokmenů. Výběr rost-
lin v záhonech je koncipován tak, aby se většina kvetení ode-

hrávala na jaře a pak na podzim, kdy je v areálu přítomno 
nejvíce lidí. Po zatravnění bude prostor doplněn o tři plastiky. 
A co v našich záhonech budete moci vidět? Ve všech je stejný 
základ, poté jsou záhony rozděleny do tří skupin, v nichž se 
barvy doplňkových květin liší. Na jaře zde postupně pokve-

tou tulipány, česneky, kosatce, dále dlužichy a traviny (do-

chan a kavyl) a na podzim začnou nastupovat astry. V záhoně 
před hlavní budovou jsou pak navíc doplněny třapatky, šater 
a perowskie. V nízkých keřových záhonech je použitý modře 
kvetoucí ořechokřídlec. Vysazené stromy jsou japonské třeš-

ně kvetoucí v listopadu až březnu (Prunus subhirtella Autum-

nalis’).“
Již teď se plocha začíná pomalu zelenat čerstvým trávní-

kem, všichni se těší na jaro, až prostor rozkvete a probudí se 
do svěžích barev.

Od 6. října hostila škola ve své aule putovní výstavu Sta-

nice Pavlov – Chráněné a ohrožené druhy Vysočiny. Během  
10.–12. října se na výstavě, kterou doprovázel program pra-

covníků pavlovské stanice, vystřídali žáci světelských základ-

ních škol, 14. října se přišly podívat i děti z mateřských škol 
a v mezičasech výstavu zhlédlo i prakticky celé osazenstvo 
naší Akademie. Po přeinstalování výstavy do prostor galerie 
u vjezdu do areálu může výstavu zhlédnout i veřejnost.

Škola má též vlastní certifikovanou koordinátorku environ-

mentálních aktivit, která je „hnacím motorem“ naprosté většiny 
těchto aktivit. V současné době čekáme na vyhodnocení před-

loženého projektu STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné 
Přírodě Prospěšné Aktivity), jehož cílem je další rozsáhlá po-

pularizace životnímu prostředí prospěšných aktivit nejen mezi 
žáky, ale též širší veřejností. Ale o tom zase až někdy příště.

Mgr. Eva Bernadová a Mgr. Michal Šimek
Foto: archiv školy

environmentálně přívětivá škola
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Pozvání na návštěvu dostávají lidé často, ale pozvání na ná-

vštěvu, na které si namalujete židli, se tak často neopakuje. Ten-

to originální nápad dostali pracovníci Domova Háj v Ledči nad 
Sázavou a k pozvání na návštěvu připojili dovětek Přijďte se 
k nám posadit. Akce se uskutečnila v prvním říjnovém týdnu 
a zúčastnilo se jí na padesát zájemců. Nejkrásněji namalovanou 
židli se slunečnicemi měli podle poroty uživatelé Centra sociál-
ních služeb Petrklíč.

Do Domova Háj přijeli na návštěvu uživatelé Domova ze 
Zboží, Domova Jeřabina, Sociálního centra Světlá nad Sázavou, 
Centra sociálních služeb Barborka a Centra sociálních služeb 
Petrklíč. Domácí organizaci zastupovala skupina uživatelů Do-

mova Háj a Komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou.
Každá skupina dostala k dispozici jednu dřevěnou židli, kte-

rá byla pro všechny stejně natřená na žlutou barvu, a soutěžní 
družstva měla za úkol tuto židli libovolným způsobem poma-

lovat. „Porota neměla vůbec lehkou úlohu, protože každá židle 
byla něčím zajímavá a originální. Hodnotil se celkový dojem, 
výtvarné zpracování a originalita výtvoru,“ prozradila Táňa 
Křížová z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vy-

sočina.
Na prvním místě skončila židlička pomalovaná uživateli 

Centra sociálních služeb Petrklíč, kteří ji ozdobili slunečnice-

mi. Druhé místo získal Domov Jeřabina se svojí židlí s vtipně 
nakreslenou kočkou ze všech stran. Uživatelé komunitního byd-

lení Háj obsadili třetí příčku s domečky, do kterých se budou za 
pár let stěhovat všichni obyvatelé Domova Háj v rámci procesu 
transformace sociálních služeb Kraje Vysočina.

Originální nápad měli také uživatelé Sociálního centra ve 
Světlé nad Sázavou, kteří na svoji židličku namalovali hru Člo-

věče nezlob se i s nápisem Člověče, nezlob se, my Tě taky nezlo-

bíme. Židličku z Domova ve Zboží ozdobil krásný šnek, z Cent-
ra Barborka to bylo sluníčko a domácí z Domova Háj namalovali 
povedeného anděla.

Všechny výtvory si je možné prohlédnout v kavárně Kovárna 
v Ledči nad Sázavou. Následně poputují na Krajský úřad Kraje 

Vysočina v Jihlavě, kde se v příštím roce uskuteční výstava s ná-

zvem Přijďte k nám na návštěvu.
Celý den se v Domově Háj konal den otevřených dveří 

a všichni návštěvníci si mohli prohlédnout celý domov i s při-
lehlým venkovním areálem. Opékaly se buřty, hrálo se na kyta-

ru, vydlabávaly se podzimní dýně a o zábavu tak bylo postaráno 
po celý den. Všem pracovníkům organizace patří velký dík za 
skvělou přípravu celého dne.

Přijďte k nám na návštěvu je název dlouhodobého projektu, 
který zahrnuje řadu mezigeneračních setkání a aktivit uživatelů 
zařízení sociálních služeb, dětí z dětských domovů a škol. Celý 
projekt vyvrcholí v květnu příštího roku stejnojmennou výsta-

vou, která se uskuteční v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.
Mgr. Táňa Křížová, odbor sociálních věcí Kraje Vysočina

Velké poděkování patří všem, kteří přijali naše pozvání 
a svým úsilím vytvořili z obyčejných starých dřevěných žid-

liček téměř umělecká díla, která v současné době obdivují ná-

vštěvníci Kavárny Kovárna v Ledči nad Sázavou. Jsme rádi, 
že naši společnou snahu přišli podpořit i zástupci měst Ledče 
a Světlé nad Sázavou: Zdeněk Tůma, Jan Tourek a Josef Hnik. 
Těší nás, že den otevřených dveří v Domově Háj využil i sta-

rosta obce Vilémovice Václav Vacek.
Zvláštní poděkování patří paní Táně Křížové, která se jako 

zástupkyně Odboru sociálních věcí Kraje Vysočina ujala 
čestného předsednictví hodnotící komise, vyhlásila výsledky 
a byla všem po celý den příjemnou společností. Těšíme se na 
další podobná tradiční setkání.

Současně jménem klientů komunitního bydlení Světlá nad 
Sázavou děkuji za vstřícnost paní ředitelce DDM Světlá nad 
Sázavou Olze Fialové. I přes počáteční obtíže zorganizovala 
pro naše obyvatele zdravotní cvičení, které si velmi pochva-

lují a doporučují dalším zájemcům. „Chceme si nejen zacvičit, 
ale také popovídat.“

Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj

originální židle vytvořili uživatelé sociálních center  
a domovů z kraje vysočina
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

17. prosince od 15 hod. promítání v městském kině

angry Birds ve filmu
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný 
USA, 2016, 98 min

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice 
šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeře-
nec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém 
ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov 
dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá sku-
pinka zjistit, co mají vepři za lubem, a svůj ostrov před nimi 
zachránit.

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

Dne 8. 9. se uskutečnil další z našich „Bazarů oblečení“. 
Obyvatelé si díky Vám mohli vybrat do svého šatníku oblečení, 
které jim chybí, nebo které se jim prostě zalíbilo. O tuto aktivi-
tu je velký zájem.

Dne 17. 9. proběhl druhý ročník „Rodinného dne“. Naši oby-

vatelé s rodinami měli možnost strávit společné odpoledne 
v prostorách DpS za hudebního doprovodu skupiny Č. A.S.S.

Bylo pro ně připraveno i bohaté občerstvení. Počasí nám ne-

přálo, a tak jsme byli nuceni celou akci přesunout do vnitřních 
prostor. Účast byla veliká. Děkujeme tedy tímto všem rodin-

ným příslušníkům, kteří se zúčastnili a potěšili tak své blízké.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat sponzorům, díky 

kterým se mohla uskutečnit tato akce a také „Westernový den“. 
Děkujeme pí. Vopěnkové, pekárně a cukrárně Brokl, firmám 
Time – Potěhy, Bidvest, Catus Havlíčkův Brod, Jihlavským po-

travinám a Cekla, s. r. o.
Dne 22. 9. jsme jako každý rok vyzkoušeli jako první atrakce 

na světelské pouti. Děkujeme všem, kteří nám umožnili užít 
si pouťové veselí. Den nato jsme dle tradic připravili pouťové 
koláče, které obyvatelé mohli využít jako občerstvení pro ná-

vštěvy.
Dne 26. 9. proběhla devátá přednáška Univerzity slunečního 

věku na téma „Norskem pěšky i na kole“. Přednášející byla Mo-

nika Horáková.
V úterý 27. 9. proběhla další tradiční kavárnička s hudebním 

doprovodem pan Sukdoláka a Somberga. Děkujeme za hudební 
produkci.

V pátek 30. 9. jsme se vypravili na výstavu „Světelská za-

hrádka“, kde jsme pořídili květiny na podzimní výzdobu do-

mova.

Dne 4. 10. jsme v rámci Týdne sociálních služeb uspořádali 
„Den otevřených dveří“. Pracovníci Sociálního centra vysvětlili 
návštěvníkům, jaké služby poskytujeme.

Dne 5. 10. jsme navštívili Domov Háj a podíleli se tak na 
projektu „Přijďte se k nám posadit“. Za naše zařízení jsme na-

malovali židli, která bude vystavena v Ledči nad Sázavou.
Dne 13. 10. jsme jako každý rok navštívili Dýňový ráj. Po-

časí sice bylo typicky podzimní, ale pro všechny to byl veliký 
zážitek.

Monika Horáková

Z domova pro seniory
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hana Zagorová 
a Petr rezek
Zpěvačka Hana Zagorová 
vystoupí ve Světlé n. S. se 
svým dlouholetým kolegou 
Petrem Rezkem za dopro-
vodu skupiny Boom ! Band 
Jiřího Dvořáka. Přijďte si vy-
chutnat nestárnoucí písně 
tohoto dua.

O přesném termínu koncertu 
a předprodeji vstupenek bu-
dete včas informováni.

28. února 2017 od 19 hod. 
v divadelním sále

koule
Pavla Tomicová jako atle-
tická královna Milena už 
chřestí svými zlatými šper-
ky a blíží se k Vám. Explo-
zivní story o mistrovství 
světa, o zvedání trakařů 
i prvních lásek, o osudo-
vém lyžařském kurzu a ho-
rorovém soustředění v Horažďovicích… ano, i o setkání 
s nedostižnou legendou Radmilou…

A k tomu všemu zpívá LIVE Karel Hála, doktor Cvach 
míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje 
o pionýrském odznáčku v intimních partiích a Štěpánka 
Haničincová pomáhá čertíku Bertíkovi odvelet do pekel 
soudruhy Husáka a Štrougala… Když přidáte navíc srd-
ceryvnou výpověď zfetované laboratorní myši, dojde 
vám jedno: Pokud rozhlasová verze způsobila pobou-
ření, tak divadelní verze opupínkuje celou českou kot-
linu!!!

Předprodej vstupenek od 7. 12. v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

14. března 2017 od 19 hod. 
v divadelním sále

kytice
Jevištní podoba sbírky balad 
Kytice z pověstí národních 
(1853), nejslavnějšího díla mi-
letínského rodáka Karla Jaro-
míra Erbena a jednoho z nej-
známějších děl české literatury 
vůbec. Co se vám vybaví jako 
první, když se řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? 
Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? Hrej si – tu-
máš kohouta? Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný 
svátku? Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně ne-
patří jen do zaprášené archivní poličky s označením „povinná 
školní četba“! Kytice jako národní poklad, otevírající před námi 
svět magických balad i moudrostí našich předků. Kytice jako 
výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. 
Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i pří-
rodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe, ale na kterou 
jsme už možná trochu zapomněli…

Předprodej vstupenek od 28. 11. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

7. dubna 2017 od 20 hod. v ta-
nečním sále Společenského 
domu

hudba Praha band
Pokračování původní Hudby 
Praha po rozpadu v roce 2015. 
Pět kmenových členů, origi-
nální zvuk. Charakteristický 
souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin 
Jasná Páka a Hudba Praha a rytmika, bubeník Ludvík „Eman“ 
Kandl s basovým kytaristou Jirkou Jelínkem, jsou zárukou 
původního soundu kapely. Zpěvák Zdeněk Hnyk, jehož hlas 
můžete znát z vysílání pražského Radia 1, vokalistky Jarmila 

„Jamajka“ Koblicová, která byla rovněž dlouholetou oporou 
Hudby Praha, a Lucie Jandová spolu se saxofonistou Jaku-
bem Doudou sestavu skvěle doplňují.  

Předprodej vstupenek od 14. 11. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

kulturní zařízení kytiCe připravuje vhodné dárky pod stromeček

Poslední zářijový týden vyhodnotila odborná porota snímky 
zaslané do již jubilejního desátého ročníku fotografické soutěže  
Světelsko ve fotografii.

Letošní ročník měl zajímavé téma střídání jednotlivých ob-

dobí roku a zachycení proměn přírody téhož místa ve fotografii.
Na základě doporučení poroty -  vzhledem k malému počtu 

účastníků i nesporné zajímavosti a kvalitě většiny fotografií   se 

čtvero ročních období na Světelsku ve fotografii

pořadatel soutěže kulturní zařízení KyTICe rozhodl neurčovat 
pořadí, ale ocenit a vystavit všechny zaslané práce.

Pravidelně udělovanou Cenu starosty města získala paní Lu-

cie Šímová z Řečice.
Půvabné snímky z našeho města i blízkého okolí si můžete 

prohlédnout od 15. listopadu ve vestibulu světelské radnice. 
KyTICe
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Benefiční koncerty české mše 
vánoční ve Světlé

Srdečně vás zveme na unikátní koncerty úspěšných mladých 
českých hudebníků. Veškerý výdělek bude darován neonato-
logickému oddělení Havlíčkobrodské nemocnice na zakou-
pení tlakového holtru pro monitorování krevního tlaku u no-
vorozených dětí. Přijďte sdílet vánoční atmosféru se svými 
blízkými a podpořme tak dobrou věc.

26. 12. 2016 od 15:00 
(Určen především pro rodiny s dětmi)

26. 12. 2016 od 19:00 
Kostel sv. Václava ve Světlé n. S.

Vstupné: 50 Kč

Dirigent: Jiří Trtík, student hudební university Cleveland In-
stitute of Music v USA

Orchestr studentů Pražské konzervatoře

Sbor Gaudeamus (Světlá nad Sázavou)
Tenor:  Petr Nekoranec, sólista Metropolitní opery v New 

Yorku a  Bavorské státní opery, hostující sólista 
České filharmonie

Bas:   Pavel Vančura, sólista Národního divadla, držitel 
Ceny Thálie

Soprán: Kristýna Kůstková, laureátka Mezinárodní pěvec-
ké soutěže Antonína Dvořáka v kategorii Junior

Alt:   Marie Svobodová, laureátka Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v  kategorii Operní na-
děje

Vánoční koncerty jsou pořádány za podpory města  
Světlá nad Sázavou a kulturního zařízení KyTICe.

Kulturní zařízení KyTICe Světlá n. S. 
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce pohádek  

na představení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila

čert a kÁča

Čertovská pohádka s  loutkami v  podání známých herců 
a s  písničkami populárního hitmakera Zdeňka Bartáka. 
Hravé a kontaktní představení, při němž děti jen nesedí 
v hledišti, ale spolupracují s  herci a dokonce se stávají 
součástí pohádky.

Divadelní sál ve Světlé n. S. 
v úterý 15. listopadu od 9 a 10.30 hod.

Vstupenky za 50 Kč je možné zakoupit půl hodiny před 
začátkem představení v pokladně kina.
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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 říšské-

ho protektora Reinharda Heydricha. Tento ojedinělý čin 
byl vyvrcholením pečlivě naplánované operace Anthro-

poid, kterou provedli českoslovenští výsadkáři Jozef Gab-

čík a Jan Kubiš. Kniha odhaluje dramatický příběh o tom, 
jak celá operace probíhala i kdo byli jeho jednotliví aktéři. 

Přináší 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 listopadu
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Co vÁS ZajíMÁ
Pokud patříte k těm, kteří vlastní nádhernou publikaci s ná-

zvem Posázavský Pacifik Světlá – Kácov – Čerčany na starých 
pohlednicích, bude vás možná zajímat také malá rarita souvi-
sející s cestováním tímto vlakem. Kapesní, 117 x 65 mm velký 
Jízdní řád pro severní, střední a východní Čechy Liliput, platný 
od 15. 5. 1935 do 14. 5. 1936. Vydal jej v roce 1935 Klub čes-

kých turistů - odbor Kolín a jeho součástí je také mapka drah 
Liliputu. Tuto raritu má od roku 2001 ve svých sbírkách Muze-

um Podkrkonoší v Trutnově. Skeny byly pořízeny s laskavým 
souhlasem vedení tohoto muzea.

Mgr. Alena Křivská

rarita ve sbírkách Muzea Podkrkonoší v trutnově
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Hned tři zajímavé akce přilákaly o prvním říjnovém víken-

du spousty návštěvníků do sklárny Huť Jakub Tasice, která je 
od roku 1990 kulturní památkou chráněnou státem. Sklárna se 
v těch dnech zapojila do projektu popularizujícího výtvarné 
umění nazvaného Den otevřených ateliérů. V sobotu 1. října 
byla tasická sklárna kontrolním bodem tradičního turistického 
pochodu Okolo Bohdanče a především byl ten říjnový víkend 
oslavou 220. výročí založení sklárny. Po oba dny byl ve sklár-
ně zajímavý program. Návštěvníci měli možnost vidět ukáz-

ky broušení a malování skla, patrně největší pozornost poutali 
skláři u malé elektrické pece. Vždyť pozorovat „huťáka“ s píš-

ťalou, jak pracuje s rozžhaveným sklem, to se v dnešní době jen 
tak nevidí. Tradiční ruční broušení a foukání skla dnes přebírají 

automaty. Součástí oslav bylo nedělní setkání bývalých zaměst-
nanců sklárny. Ve sklářské huti se sice již běžně nepracuje, ale 
celý její objekt slouží jako sklářské muzeum a o to, aby Huť 
Jakub neskončila v zapomnění, se postaral populární třinácti-
dílný televizní seriál Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba 
skláře, který se v Tasicích natáčel v roce 1985. Návštěvníci 
chtějí ještě dnes vidět sklářskou pec, panský dům nebo starý 
kaštan, objekty, které znají z televizní obrazovky. Během dvou 
víkendových dnů zavítaly do Tasic téměř tři tisíce návštěvníků 
a bylo mezi nimi hodně Světeláků, současných a bývalých za-

městnanců světelských skláren, sklárny v Josefodole a zejména 
ti starší zvavzpomínali na opravdové sklářské řemeslo.

Text a foto: jiv

v tasicích se vzpomínalo na sklářské řemeslo

Zručný sklář s píšťalou měl hodně obdivovatelů

Historická sklářská pec při Dnu otevřených ateliérů Návštěvníci měli možnost vidět ruční broušení skla

Národní kulturní památka Huť Jakub TasicePanský dům a starý kaštan, objekty známé  
z televizního seriálu
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… v uplynulých dnech odvedli pracovníci příspěvkové orga-

nizace TBS Světlá nad Sázavou v Horní Březince pořádný kus 
práce? Komunikace odbočující ze silnice na Benetice dostala 
nový kvalitní asfaltový povrch a odvodňovací žlab, krajnice po 
její levé straně byla srovnána a upravena a svah po pravé stra-

ně zajištěn a zpevněn plastovou rohoží. Rovněž došlo k úpra-

vě a vyrovnání terénu na návsi a k úpravě sběrného hnízda. 
Všechny úpravy byly hrazeny z prostředků TBS Světlá nad 
Sázavou, p. o.

Text a foto: Jaroslav Vála

víte, že…

Místo na skalním ostrohu, vypínající se nad železniční tratí 
Posázavského pacifiku ze Světlé do Ledče nad Sázavou, ze 
kterého je krásný výhled na řeku Sázavu a část města, dostalo 
novou podobu. 

Město nechalo atraktivní místo vyčistit od náletových dře-

vin, přibylo zábradlí pro bezpečnost návštěvníků a vznikla 
tak zajímavá vyhlídka, která se určitě stane cílem vycházek 
nejen obyvatel Světlé nad Sázavou. Vždyť leží na trase červe-

né turistické značky podél Sázavy, vedoucí z Havlíčkova Bro-

du do Ledče nad Sázavou. Ředitel TBS Světlá nad Sázavou 
Roman Hůla prozradil, že mobiliář vyhlídky doplní lavička 
pro odpočinek návštěvníků.

Text a foto: jiv

Nová vyhlídka Na Skále

Služátecká soutěž o nejlepší posvícenské koláče

V sobotu 5. listopadu 2016 v 18.00 začne ve služátecké hos-

podě (budova obecního úřadu) šestý 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@sluzatky.cz, fotografie z před-

chozích ročníků najdete na www.sluzatky.cz). 
Koláče do hospody noste do 19.00. Od 19.00 do 19.30 pro-

běhne prezentace, poté bude následovat ochutnávka a posléze 
vyhlášení nejlepších. Všichni, kteří se do soutěže přihlásí, ob-

drží ceny!
Hynek Bouchal, starosta obce
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výzva

Zájemci o otisknutí PF 2017 či poděkování zákazníkům 
a obchodním partnerům v prosincovém čísle Světelské-
ho zpravodaje mohou je zasílat na adresu:

redakce@svetlans.cz 

Provedení – textové ve Wordu, grafické v JPG, PDF, Corel. 
Do formátu A5 (včetně) zdarma. 

Uzávěrka příjmu příspěvků je 15. listopadu!

redakce

Obec Služátky připravuje k prodeji zasíťované pozemky ur-
čené k výstavbě rodinných domů. Připravované parcely se na-

cházejí v klidné části obce na prosluněné stráni uprostřed nedo-

tčené přírody. Lokalita je snadno dopravně dostupná ze Světlé 
nad Sázavou (3,5 km po udržovaných komunikacích, autobuso-

vá zastávka Rozcestí – 15 minut chůze, autobusová a vlaková 
zastávka Josefodol – 15 minut chůze). Bližší informace sdělíme 
zájemcům na mailu bouchal@sluzatky.cz.

Hynek Bouchal
starosta obce

obec Služátky nabízí stavební 
parcely k prodeji

Tradiční podzimní výstava členů Českého zahrádkářského 
svazu Světlá nad Sázavou Světelská zahrádka v tanečním sále 
společenského domu rok co rok získává stále větší populari-
tu. Potvrdily to stovky návštěvníků během tří dnů jejího trvání. 
19. ročníku výstavy se zúčastnilo devětadvacet vystavovatelů, 
kteří se měli opravdu čím chlubit. Barevné aranžmá různé ze-

leniny, ovoce i květin sklízelo zasloužený obdiv návštěvníků. 
K vidění byly například různé druhy paprik, pálivých papriček, 
česneku, květinové vazby, dýně, z ovoce potom především ja-

blka a hrušky, dokonce nechyběly vodní melouny. Zájemci si 
mohli široký sortiment vystavených exponátů koupit, největší 
zájem byl o hrnkové květiny a okrasné keře.

Text a foto: jiv

výstava zahrádkářů opět nadchla
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SPort
O tom, že v životě často chodí ruku v ruce štěstí i smůla, se 

přesvědčil hokejový obránce Jan Fibikar, který se do světelské-

ho hokeje vrátil po dlouhých třiceti letech, pokud nebudeme 
počítat sezonu 2000/2001, kterou odehrál ještě na starém zi-
máku v Pěšinkách. Jako žák začal s hokejem v dresu Ledče 
nad Sázavou a potom doma ve Světlé. V deseti letech odešel 
do Havlíčkova Brodu, kde prošel kategoriemi od žáků přes ju-

niory až po dospělé, když se v Kotlině hrála 1. NHL. I když si 
tenkrát zahrál v havlíčkobrodském dresu pouze přátelská utká-

ní, vzpomíná na tu dobu rád. „Měl jsem tu čest trénovat pod 
Jaroslavem Holíkem s takovými hokejisty, jako byli Olda Válek, 
Jaroslav Benák, Gusta Žák, Martin Čech a Radek Martínek! 
Poté přišel přestup do dalšího brodského klubu HC Holešák, 
který po několik sezon usiloval o postup do 2. NHL. V roce 
1998 tento klub zanikl a Honza Fibikar se stěhoval za hoke-

jem do Chotěboře. Přišly příležitosti zahrát si hned v několika 
klubech 2. NHL. V naší třetí nejvyšší hokejové soutěži oblékal 
dresy Slovanu Louny, SKHL Žďár nad Sázavou, Spartaku Pel-
hřimov a HC Lvi Chotěboř. A před startem krajské ligy mužů 
2016/2017 se objevil na soupisce HC Světlá nad Sázavou. „Na 
hokej v Pěšinkách jsem se moc těšil, jen jsem měl obavy, jak mě 
hokejoví fanoušci Světlé přijmou. Jako hráč Chotěboře jsem 
často býval v utkáních se Světlou jejich terčem. Ale hned v prv-

ním soutěžním zápase doma v Pěšinkách s Poličkou mě přijali 
skvěle, tímto bych jim chtěl poděkovat.“ Právě v tomto utkání 
přálo Honzovi štěstí, když v 9. minutě dal svůj první gól ve 
světelském dresu. Byl to navíc první zahajovací gól hokejistů 
z Pěšinek v nové sezoně. Štěstí se však nováčka v modrobílém 

dresu Světlé nedrželo dlouho. Hned v druhém soutěžním kole 
hrál HC Světlá n. S. derby v sousední Ledči, při kterém přišel 
Jan Fibikar k nepříjemnému zranění, zlomenině loketní kosti 
levé ruky. Lékaři mu do kosti vpravili asi dvaceticentimetrový 
drát a Honza tak musí na delší dobu zapomenout na hokej. Sám 
se k tomu vyjádřil: „Myslím si, že s tréninkem budu moci začít 
až tak po Novém roce a budu rád, když stihnu zahrát si play off.“ 

Na snímku je Jan Fibikar na hokejové střídačce v Pěšinkách, 
ale pouze v civilu, na hokejový dres musí na čas zapomenout.

Text a foto: jiv

Štěstí a pech jana Fibikara

Říká se, že u opravdového fotbalového kanonýra se musí 
sejít více atributů a teprve jejich spojením se zrodí uznávaný 
střelec gólů. Takovou osobností je nesporně útočník FK Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou Miroslav Křikava. Počet jeho 
gólů v barvách světelského fotbalu od žáků až po dospělé dnes 
těžko někdo spočítá. Například v sezoně 2010/2011, ve které 
hrálo A mužstvo Světlé I.A třídu, dokázal v šestadvaceti utká-

ních vstřelit 41 branek, a stal se tak králem střelců v celém 
Kraji Vysočina. Když spočítáme Křikavovy góly za posledních 
pět fotbalových sezon, vyjde nám trojciferné číslo 112. Sezo-

na 2011/2012 I. A třida – 22 branek, 2012/2013 I.A třída – 39, 
2013/2014 – krajský přebor – 27, 2014/2015 krajský přebor 
10, 2015/2016 krajský přebor 14. V právě rozehrané I. A třídě 
2016/2017, ve které se světelští fotbalisté snaží o návrat do kraj-
ského přeboru, zaznamenal světelský útočník s číslem 9 na dre-

su v prvních deseti kolech soutěže 17 gólů. Za zmínku určitě 
stojí, že v 8. kole v domácím zápase s Lukami nad Jihlavou 
byl autorem hned pěti branek a v 10. kole nasázel opět doma 
Kamenici nad Lipou branky 4.

Text a foto: jiv

král fotbalových střelců křikava
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Oddíl florbalu Sklo Bohemia Světlá n/S do nové sezóny 
přihlásil 7 družstev, z toho pět mládežnických. Během září 
a října všechny týmy odehrály své první turnaje, v kterých 
jsme doslova zazářili. 

Posuďte sami: 15 zápasů – 11 výher, 3 remízy a jen jedna 
prohra se skóre 83:35. 

O tyto skvělé výsledky se jednotlivá družstva zasloužila 
takto: muži výhra 9:4 a remíza 3:3, dorostenci 2 výhry 7:1 
a 8:6, starší žáci výhra 3:0 a remíza 4:4, ženy 2 výhry 8:1 
a 6:2, juniorky výhra 7:1 a prohra 2:3, dorostenky 2 výhry 9:2 
a 5:4, žákyně 2 výhry 6:2, 4:0 a remíza 2:2.

Nejtěžší soutěž hrají juniorky, které se utkají v 1. lize ve 
skupině B se Žďárem n/S, Kutnou Horou, Benešovem, Tá-

borem, Soběslaví a Týnem nad Vltavou. Problémem týmu je 
docela úzký kádr, pokud budeme hrát v kompletním složení, 
máme šanci se umístit v první polovině tabulky.

Ženy posílilo několik šikovných juniorek, proto cílem v se-

zóně musí být umístění na stupních vítězů v konkurenci Re-

bels České Budějovice, Štíři České Budějovice B, Pelhřimo-

va, Žďáru n/S, Dačic, Jindřichova Hradce a Písku.
Muži pro letošek také posílili, neboť se do týmu vrátilo 

několik hráčů z Havlíčkova Brodu. V jejich Lize Vysočiny 
hraje 13 družstev, například Přibyslav, Okříšky, Bystřice B, 

Spartak Třebíč, Nové Město na Moravě a další. Úspěchem 
bude skončit kolem poloviny tabulky.

Dorostenci i žáci mají soupeře z Vysočiny, oba týmy patří 
k favoritům soutěže, což naznačily první zápasy. K největ-
ším soupeřům bude patřit Žďár n/S a Jihlava, dále se utkáme 
i s Novým Městem n/M, Telčí, Okříškami, Přibyslaví, Byst-
řicí n/P a Třebíčí.

Dorostenky a žákyně jsou ještě větší favorité pro své sou-

těže, zde je minimem skončit do třetího místa. U žákyň se 
nevedou oficiální statistiky, aby se vymýtila snaha hrát jen 
na výsledky. Dorostenky se budou snažit probojovat do play-

-off části Mistrovství ČR, což zaručuje umístění do druhého 
místa tabulky. 

Našimi soupeřkami v soutěžích holek jsou FBŠ Jihlava, SK 
Jihlava, Tábor, Meťák České Budějovice, Štíři České Budě-

jovice, Žďár n/S, Pelhřimov, Soběslav, Jindřichův Hradec 
a Písek.

Program jednotlivých družstev, statistiky hráčů, tabulky 
soutěží i další věci naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/
oddil/sklo-bohemia-svetla-ns dále nám funguje i web: http://
www.florbal-sns.cz/ a facebook – Florbal Světlá nad Sázavou

Tomáš Rosecký

Florbal 

Nahoře zleva: asistentka trenéra Ivana Kohoutová, Tereza Kautská, Kristýna Kukeňová,  
kapitánka Tereza Kolouchová, Nikola Slavíková, Leona Franclová, trenér Tomáš Rosecký, Kateřina Bártová

Dole zleva: Kateřina Poláková, Nikola Doležalová, Adéla Sadílková, Kateřina Kubátová,  
Daniela Kořánová, Monika Sobotková

Na fotografii chybí: Kristýna Tlustá, Michaela Titzová a Aneta Kratochvílová
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