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Z radniCe

Rada města:
 1. Schválila veřejnoprávní smlouvu č. 113/2017 mezi městem 

Světlá n. S. a společností Háta, o. p. s. Centrum denních 
služeb Barborka.

 2. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
ve výši 3 000 Kč od firmy BOHEMIA MACHINE, s. r. o., 
Světlá n. S., pro Dům dětí a mládeže Světlá n. S., který 
bude výhradně užit na nákup kostýmů – dresů pro veřejná 
vystoupení sportovního kroužku DDM Tancujeme s Luc-
kou.

 3. Uložila PO KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. zajistit 
v roce 2018 uspořádání akcí ke stému výročí vzniku sa-
mostatného československého státu a konce první světové 

války (i ve spolupráci se školami a společenskými organi-
zacemi ve městě).

 4. Schválila termíny řádných jednání RM pro rok 2018 násle-
dovně: 15. 1., 5. 2., 19. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 30. 4., 21. 5., 
11. 6., 25. 6., 30. 7., 3. 9., 24. 9., 15. 10.

 5. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci sado-
vých úprav akce: Ul. Školní, prostor navazující na nové 
komunikace u ZŠ Lánecká Světlá n. S., 1. Etapa výsadby – 
svah u RD mezi městem Světlá n. S, a panem Ing. Libo-
rem Votavou, Puklice.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 27. listopadu

Vážení a milí spoluobčané, Světeláci,

jen několik málo hodin nás dělí od právě skončeného roku 2017. Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost 
v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit uplynu-
lý rok, a už stojíme na prahu roku nového s letopočtem 2018.

Doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává nezapomenutelnou atmosféru. Tu samou, kterou zažívala všechna naše pokolení. Vždy je to umocněno 
krásnou atmosférou rozsvícených vánočních stromečků, vůní cukroví i smaženého kapra, ale především v nás dlouho zůstává vzpomínka na rozzá-
řené oči těch, které jsme obdarovali, především našich nejmenších.

I já bych se rád připojil k řadě těch, kteří Vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce 2018. Myslím, že nejdůležitějším po-
selstvím tohoto roku musí být prohloubení a upevnění mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot, jako je radost, naděje, láska a víra.

Závěrem děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji našeho města.

Do nového roku Vám vážení občané přeji především zdraví, dostatek optimismu a spokojený život v našem městě. Prožijte ho v radosti a lásce.
Jan Tourek, starosta

Vážení občané Světelska,

již třetím rokem se k Vám prostřednictvím „Světelského Zpravodaje“ obracím s jakousi zpovědí z předchozí práce. Jestliže sledujete dění ve městě 
i v okolních obcích, určitě vnímáte změny, které se během každého roku staly a které v každém lednovém „Zpravodaji“ prezentujeme prostřednic-
tvím odboru MIRR vč. obrázkové dokumentace. Kdo ale nechce změny vidět, tak je nevidí. Problém je v tom, jaké máme představy a cíle. Já jsem 
nastupoval do funkce místostarosty díky Vám a za tu podporu Vám jsem vděčný. Byl jsem odhodlaný vám tuto podporu vrátit. Měl jsem velké 
plány a představy, ale brzy jsem prozřel, když jsem zjistil, jak to v této práci chodí a čím vším se budu muset prokousat. Z rozpracovaných studií 
a projektů a také z výstav a anket, které jsem uspořádal (kam Vás přišlo více jak 500), jsem si utvořil představu, co si „Světelsko“ přeje a co žádá a co 
potřebuje. Musím předeslat, že jsou mi velikou oporou členové rady a zastupitelstva, kteří uvažují rozumně a logicky a samozřejmě i zaměstnanci 
našeho úřadu.

Jsem ale zklamaný z džungle zákonů, nařízení a vyhlášek a z toho plynoucí košaté a mnohdy nelogické administrativy, že si někdy připadáte jak 
v Kocourkově. Proto plány a představy jaké jsem měl, nejdou tak rychle na svět. Pak jsou tu problémy s dotacemi a penězi vůbec. Očekávali jsme 
větší podporu Kraje Vysočina a snad po změně některých jeho představitelů bude přístup našemu regionu více nakloněný.

A tak se již dostávám k současně probíhajícím akcím a budoucím plánům. V letošním roce dojde k dokončení výstavby nové budovy MŠ se dvěma 
novými třídami (dotace 9 z 11 mil. Kč), bude zahájena výstavba nové sportovní haly, máme rozjednánu výstavbu nového bytového domu se 43 byty 
(developersky), objevili se zájemci na průmyslovou zónu, koupili jsme pozemek (bez budovy) u bývalého „bazénu“ (budoucí plán – přírodní biotop 
pro plavání), jedná se o propojení cyklostezky a jsou rozjednány další velké akce i s podporou Kraje Vysočina:

• přemostění Sázavy mostem pro nákladní i osobní dopravu a pro pěší v prostoru současné železné lávky, opravy silnic Panuškova, Čapkova, Be-
netice a další opravy silnic

• revitalizace náměstí, na které se připravuje projekt

• z těch drobnějších akcí stojí za zmínku revitalizace parku vč. naučné stezky

• chystá se spousta akcí při příležitosti 100 let vzniku samostatného československého státu

Vážení občané Světelska, přeji Vám do nového roku všem dobré zdraví, pohodu a optimismus. Rád si vyslechnu Vaše připomínky, nápady pro zlep-
šení tohoto regionu, také Vám ale podám jakékoliv nezkreslené informace o dění ve městě a jeho okolí.

Josef Hnik, místostarosta
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Zastupitelstvo města:
 1. Nesouhlasilo s uzavřením smluv předložených společností 

ČEZ Energo, s. r. o., a pověřuje starostu města k dalšímu jed-
nání se společností ČEZ Energo, s. r. o., o smluvním řešení 
majetkového vypořádání.

 2. Udělilo výjimku a schvaluje zapůjčení 150 000 Kč za účelem 
opravy fasády domu v ul. Pěšinky nad rámec Zásad pro pou-
žití účelových prostředků MFRB města Světlá n. S. pro pana 
M. Š. Schvaluje zapůjčení 120 000 Kč za účelem obnovy stře-
chy starší 15 let pro paní I. O. Schválilo zapůjčení 60 000 Kč 
za účelem výměny oken v domě pro paní I. O. Schvaluje za-
půjčení 50 000 Kč za účelem rekonstrukce bytového jádra 
v bytě pro paní M. N.

 3. Schválilo přijetí daru nově vzniklého pozemku parc. 
č. 1062/44 o výměře 26 m2, k. ú. a obec Světlá n. S. z vlast-
nictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá n. S.

 4. Schválilo darování nově vzniklých pozemků parc. č. 47/30 
o výměře 212 m2, parc. č. 47/31 – ost. plocha, zeleň o výměře 
33 m2 a parc. č. 47/34 – ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 vše 
v obci a katastrálním území Světlá n. S. z vlastnictví města 
Světlá n. S. do vlastnictví Kraje Vysočina.

 5. Pověřilo starostu města a místostarostu města jednáním ve 
věci souhlasných prohlášení o shodě na průběhu hranice po-
zemků ve vlastnictví města zapsaných do katastru nemovi-
tostí. Každý z nich je oprávněn v této věci jednat samostatně.

 6. Schválilo záměr zřízení věcného práva stavby na části pozem-
ku parc. č. 590/19, k. ú. Světlá n. S., PFK GLARION, s. r. o.

 7. Schválilo prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku 
parc. č. 370/34 v k. ú. a obci Světlá n. S. v Podnikatelské zóně 
Na Rozkoši do 31. 12. 2018 společnosti, MPA Service, s. r. o., 
Světlá n. S., bez uplatnění sankce.

 8. Schválilo prodej pozemku parc. č. 858/51 o výměře 763 m2 
v obci a v katastrálním území Světlá n. S. paní J. P.

 9. Schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
f. ESA Plating, kabelové vedení nn, f. Honkys, kabelové ve-
dení nn.

 10. Schválilo zřízení věcného břemene – služebnosti Světlá n. S., 
ul. U Dílen, přeložka vedení kNN.

 11. Schválilo zřízení věcného břemene – PREL, Světlá n. S. – 
Lánecká 698, (areál MŠ Lánecká).

 12. Schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu provést stavbu: Světlá n. S., obchod-
ní zóna, kvn, knn, TS.

 13. Schválilo zřízení věcného břemene – služebnosti Světlá n. S., 
úprava vedení knn.

 14. Schválilo prodej pozemku parc. č. 53/2 v obci Světlá 
n. S. a v katastrálním území Benetice u Světlé n. S. panu R. F.

 15. Schválilo prodej části pozemku parc. č. 318 v obci Světlá 
n. S. a v katastrálním území Benetice u Světlé n. S. paní K. P.

 16. Potvrdilo usnesení Rady města Světlá n. S. ze dne 27. 11. 2017, 
ve kterém Rada města Světlá n. S. neschválila záměr prode-
je části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca 5 500 m2, čás-
ti pozemku parc. č. 87/2 o výměře cca 1 600 m2 a části po-
zemku parc. č. 91/1 o výměře cca 2300 m2, vše v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Opatovice u Světlá n. S.

 17. Neschválilo vybudování parkoviště na části pozemku parc. 
č. 78/1, k. ú. Světlá n. S. dle žádosti občanů bydlících v byto-
vém domě č. p. 939–942 v ulici Dolní, Světlá n. S.

 18. Schválilo návrh rozpočtu 2. oblasti na rok 2018 výstavba, 
správa a údržba majetku města – 1. část.

 19. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 20. Schválilo žádost o finanční dar – Lyžařský klub Kadlečák.
 21. Schválilo smlouvu o zápůjčce mezi městem Světlá 

n. S. a Sportovním zařízením města Světlá n. S., na základě 
které budou v období rozpočtového provizoria poskytnuty fi-
nanční prostředky na provozní náklady Sportovního zařízení 
města Světlá n. S. v lednu a únoru 2018.

 22. Schválilo smlouvu o zápůjčce mezi městem Světlá n. S. a HC 
Světlá n. S., z. s., na základě které budou v období rozpočto-
vého provizoria v roce 2018 poskytnuty finanční prostředky 
na provozní náklady HC Světlá n. S.

 23. Schválilo rozpočtové provizorium na rok 2018.
 24. Schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2020.
 25. Zrušilo s účinností od 1. 1. 2018 jednotku SDH JPOV v Opa-

tovicích.
 26. Schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.

Jan Tourek
starosta města

Zasedání zastupitelstva 13. prosince

Rada města:
 1. Doporučuje ředitelům základních škol zřizovaných městem 

Světlá n. S. počet tříd a kapacitu tříd prvního ročníku pro 
školní rok 2018/2019 tak, že každá ze základních škol otevře 
2 třídy prvního ročníku s kapacitou do počtu 22 žáci na jednu 
třídu.

 2. Uložila vedoucí odboru SŠaŽ připravit konkurzní řízení na 
ředitele/ku ZŠ Komenského, ZŠ Lánecká a ZUŠ.

 3. Schválila s účinností od 1. 1. 2018 poskytování potravino-
vých dárkových balíčků v hodnotě 500 Kč občanům, kteří 
mají hlášený trvalý pobyt ve Světlé nad Sázavou a místních 
částech a zároveň dosáhli věku 80 let a dále jubilea po 5 
letech. Pro klienty domova pro seniory Sociálního centra 
města Světlá n. S. se pak bude jednat o drogistické dárkové 
balíčky.

 4. Schválila pořádání akce Sportovec roku 2017 v původním 
formátu jako v roce 2016, v termínu konec ledna, začátek 
února.

 5. Schválila poskytnutí finančního daru P. T. ve výši 15 000 Kč.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru HC Světlá n. S., z. s. ve 

výši 10 000 Kč.
 7. Schválila poskytnutí finančního daru panu J. Š. ve výši 

12 000 Kč.
 8. Schválila uzavření Smlouvy o veřejných službách na rok 2018 

mezi městem Světlá n. S. a provozovatelem veřejné služby 
(provozovatel dopravy) ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s.

 9. Souhlasila s oslovením společnosti Editum na vypracování 
konkrétní nabídky na pořádání vlastivědných a historických 
přednášek a exkurzí vážících se ke Světelsku a nejbližšímu 
okolí v roce 2018.

Schůze rady 18. prosince
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 10. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 k již uzavřené smlou-
vě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 
12. 4. 2006 s kolektivním systémem ELEKTROWIN, a. s.

 11. Schválila prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů od 
Městského muzea a knihovny Čáslav, pro účely vystavení ve 
stálé expozici Muzea Světelska do 31. 12. 2018.

 12. Schválila provozní a návštěvní řád veřejného dětského hřiště 
v Dolní Březince.

 13. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci sadových 
úprav akce: Ul. Školní, Prostor navazující na nové komunika-

ce u ZŠ Lánecká Světlá n. S., 1. Etapa výsadby – svah u RD 
mezi městem Světlá n. S. a panem L. V.

 14. Souhlasila s realizací projektu rekonstrukce domu č. p. 67 dle 
požadavků investora.

 15. Souhlasila se spoluprací města Světlá n. S. s Výborem dobré 
vůle – Nadací Olgy Havlová na projektu Rok Olgy Havlo-
vé – konkrétně vysazením stromu Olgy Havlové v lokalitě ul. 
Školní.

Jan Tourek
starosta města

Výše poplatku za komunální odpad  
v roce 2018 je 540 Kč na 1 obyvatele
Stejně jako v předchozích několika letech, i v roce 2018 budou 

obyvatelé s trvalým pobytem ve Světlé n. S. a majitelé staveb slou-
žících k individuální rekreaci za svoz komunálního odpadu platit 
540 korun. Výši poplatku schválilo na svém zasedání zastupitel-
stvo města Světlá n. S. dne 13. 12. 2017. Splatnost poplatku za rok 
2018 je stanovena na 31. březen 2018. Od roku 2013 musí být zpo-
platňováni i cizinci s přechodným pobytem delším než 3 měsíce, 
dále domy a byty, kde dosud nebyl nikdo přihlášen, a to poplatkem 
za 1 osobu.

V letech 2010–2012 byla výše poplatku 492 Kč, od roku 2013 až 
doposud je poplatek 540 Kč na jednoho občana.

Výpočet výše poplatku vychází podle zákona z údajů roku 2016. 
V tomto roce byly celkové náklady na komunální odpad (tříděný 
i separovaný) 6 520 tis. Kč. Z toho náklady na sběr, svoz a ulože-
ní netříděného komunálního odpadu činily 4 008 tis. Kč a ostatní 
náklady (sběrný dvůr) byly 2 512 tis. Kč. Na místním poplatku se 
každoročně vybere asi 3 500 tis. Kč, to znamená, že město v roce 
2016 doplatilo na systém ze svého rozpočtu asi 3 020 tis. Kč.

Celkové náklady na komunální odpad (tříděný i netříděný) na 
počet poplatníků 6 768 v roce 2016 (6 584 obyvatel a cizinců s tr-

valým pobytem + 184 rekreačních objektů) na rok 2016 činily 963 
korun na osobu a rok.

Odhad výše nákladů na komunální odpad v roce 2018 je vyšší 
z různých důvodů (např. vyšší ceny vstupů), proto i odhad nákla-
dů na jednoho obyvatele v roce 2018 je vyšší a pohybuje se okolo 
1 100 Kč na jednoho obyvatele. Rozdíl mezi schválenou sazbou 
poplatku a náklady na komunální odpad uhradí město ze svého 
rozpočtu.

Výše poplatku je stanovena ve vyhlášce města č. 1/2017, která 
upravuje zpoplatnění nakládání se směsným komunálním odpa-
dem od občanů.

Poplatek lze uhradit několika způsoby. Při převodu na účet 
městského úřadu (19-0002621521/0100) je nutné vždy uvádět 
správný variabilní symbol poplatníka. V případě nesprávného 
variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována a poplatek 
bude považován za neuhrazený. Informace o variabilních sym-
bolech bude poskytnuta na telefonním čísle 569 496 632, případ-
ně dotazem na e-mailové adrese krupickova@svetlans.cz. Další 
možností úhrady je složení hotovosti na pokladně městského úřa-
du, případně bezhotovostní platba platební kartou.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Volební okrsek č. 3 – změna sídla
Druhá přímá volba prezidenta republiky proběhne ve dnech 

12. a 13. ledna 2018. Bohužel na tento termín je již dlouhodobě 
rezervován společenský sál, kde mívá sídlo okrsková volební 
komise pro volební okrsek č. 3.

Z  výše  uvedeného  důvodu  bylo  nutné  změnit  sídlo  okrs-
kové volební komise  volebního okrsku  č.  3,  tedy  volebního 
okrsku pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Ko-
menského, U Dílen, Čapkova, Kolovratova, Revoluční, Nová 
Čtvrť, Boženy Němcové, Na Hrázi, Nad Tratí, Zelená, Krát-
ká, Havířská, Zahrádecká, Nad Cihelnou, Sadová, Na Úvoze 
a v místních částech Horní a Dolní Dlužiny a Opatovice.

Vzhledem k tomu, že podobná situace již nastala při volbě 
prezidenta v roce 2013, využili jsme opět prostor v budově Zá-
kladní školy Světlá nad Sázavou, v Komenského ul., který se 
nám osvědčil a voliči byl pozitivně přijat. Přístupové schodiště 
do budovy je pohodlné, v zadní části budovy je bezbariérový 
přístup, který bude zřetelně označen, dispozičně se tak jedná 
o velmi podobný vstup do volební místnosti, na který jsou voli-
či volebního okrsku č. 3 zvyklí.

Sídlo okrskové volební komise pro volební okrsek č. 3 zů-
stane v prostorách budovy ZŠ Komenského i v případě dru-
hého kola volby prezidenta, které by se uskutečnilo ve dnech 
26. a 27. ledna 2018. Děkujeme za pochopení.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství  a živnostenského

Z odboru životního prostředí

informace pro vlastníky lesa 
– nařízení Ministerstva zemědělství

Městský úřad Světlá n. S., orgán státní správy lesů, infor-
muje vlastníky lesa, že Ministerstvo zemědělství ČR vydalo 
dne 7.  11.  2017 opatření obecné povahy č.  j. 66595/2017-
MZE-16212, kterým plošně na celém území České republi-
ky (vyjma lesů v národních parcích a jejich ochranných pás-
mech) nařizuje vlastníkům lesa zpracování těžeb nahodilých, 
vzniklých ke dni účinnosti uvedeného opatření (tj.  vznik-
lých ke dni 22. 11. 2017), a to nejpozději do 31. 3. 2018. Za 
nahodilou těžbu se považuje zejména odstranění stromů 
vyvrácených, zlámaných a napadených kůrovci.

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP
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Přehled činnosti odboru stavebního 
úřadu a územního plánování
V dnešním příspěvku přinášíme souhrnnou informaci o práci 

Odboru stavebního úřadu a územního plánování a o výsledcích 
jeho činnosti v roce 2017 v porovnání s předchozím rokem 2016.

Na úvod několik základních údajů.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování vykonává 

státní správu na úseku územního plánování, stavebního řádu, 
památkové péče, vyvlastňovacího úřadu a evidence válečných 
hrobů. Územně působí pro třicet dva obcí Světelska a Ledečska 
(území Obce s rozšířenou působností Světlá n. S.) z hlediska 
územního plánování, památkové péče a vyvlastňování a pro 
čtrnáct obcí Světelska z hlediska stavebního řádu.

V minulém roce na úseku územního plánování probíhalo 
z větších akcí například zpracování nového územního plánu 
obce Dolní Město, práce na několika změnách obcí a několika 
zprávách o uplatňování územních plánů.

Přehled činnosti stavebního úřadu:
rok 2016 rok 2017

Celkový počet podání v agendě stavebního úřadu 435 359

Povolení užívání staveb pro bydlení ve Světlé n. S. 5 8

Povolení užívání staveb pro rekreaci ve Světlé n. S. 1 0

Povolení užívání ostatních staveb ve Světlé n. S. 14 18
Povolení užívání staveb pro bydlení 
v místních částech Světlé n. S.

1 3

Povolení užívání staveb pro rekreaci 
v místních částech Světlé n. S.

1 1

Povolení užívání ostatních staveb 
v místních částech Světlé n. S.

3 6

Povolení užívání staveb pro bydlení 
v ostatních obcích POU Světlá n. S.

7 7

Povolení užívání staveb pro rekreaci 
v ostatních obcích POU Světlá n. S.

0 0

Povolení užívání ostatních staveb 
v ostatních obcích POU Světlá n. S.

9 14

Nově povolené stavby pro bydlení ve Světlé n. S. 5 4

Nově povolené stavby pro rekreaci ve Světlé n. S. 0 0
Nově povolené stavby pro bydlení 
v místních částech Světlé n. S.

1 1

Nově povolené stavby pro rekreaci 
v místních částech Světlé n. S.

1 0

Nově povolené stavby pro bydlení 
v ostatních obcích POU Světlá n. S.

12 6

Nově povolené stavby pro rekreaci 
v ostatních obcích POU Světlá n. S.

1 0

Na úseku památkové péče spočívá činnost úřadu hlavně v do-
zoru nad způsobem ochrany památkového fondu v památkově 
chráněném území v městské památkové zóně vyhlášené v Led-
či nad Sázavou a v zajištění ochrany dalších kulturních památek 
na území obce s rozšířenou působností při obnově těchto objek-
tů, nebo jejich kulturního prostředí.

Vydaná závazná stanoviska orgánu státní památkové péče 
podle zákona č. 20/1987 Sb.

rok 2016 rok 2017

Celkový počet podání v agendě památkové péče 69 44
Závazná stanoviska vydaná k obnově 
kulturních památek

26 17

Závazná stanoviska vydaná k činnostem na 
území městské památkové zóny Ledeč n. S.

28 16

Prací vyvlastňovacího úřadu je vedení řízení při omezení, 
nebo převedení vlastnických práv ze soukromých osob na ve-
řejné subjekty při realizaci veřejně prospěšných staveb. V před-
chozích dvou letech nevedl náš odbor žádná řízení.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Z odboru sociálních věcí

Z činnosti městské policie

rozšíření ordinačních hodin

Ordinace praktické lékařky MUDr. Stanislavy Brhelové, Svět-
lá n. S., Lánecká 970, tel.: 569 453 146, informuje, že od led-
na 2018 rozšiřuje ordinační hodiny, a to takto:

Pondělí 6:30–11:30 
14:00–18:00 (z toho čas od 16:00 do 18:00  
je vyhrazen pro objednané pacienty) 

Úterý 6:30–11:30

Středa 6:30–11:30

Čtvrtek lékařka dopoledne ordinuje v ambulanci v Dol-
ním Městě č. p. 317 v čase 6:30–9:00  
13:00–16:30 (z toho čas od 15:00 do 16:30 je 
vyhrazen pro objednané pacienty)

Pátek 6:30–11:30 

Sobota ---

Neděle ---

 Ing. Věra Weingärtnerová 
vedoucí OSV

Městská policie v listopadu 2017 řešila celkem 29 přestupků. 
Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 27 
přestupků, 2 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních 

orgánů. Provedli jsme odchyt 3 psů, všechny jsme předali 
majitelům. V odchytovém zařízení nemáme k 30. 11. žádné-
ho pejska. Provedli jsme dvě měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák, velitel MP
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Dopravní přestupky za rok 2017
Odbor dopravy v minulém roce řešil 356 přestupků na úse-

ku dopravy. Řidičů, kteří jeli bezprostředně po požití alko-
holického nápoje, bylo celkem 15 a 2 řidiči byli pod vlivem 
jiných návykových látek (drogy). Za tato porušení zákona 
byly vysloveny zákazy řízení a uloženy pokuty v rozmezí 
2 500–50 000 Kč. Nepoučitelní jsou řidiči – cyklisté „al-
koholici“ a cyklisté pod vlivem „drog“. Tito přestupci byli 
v letošním roce čtyři. Řidiči, kteří se při kontrole přes vý-
zvu odmítli podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyli 
ovlivněni alkoholem, byli dva. Tedy velký pokles oproti mi-
nulým rokům.

Velký problém, na který jsem již několikrát ve svých člán-
cích upozorňoval, je řízení bez řidičského oprávnění, i když 
jsou zde vysoké sankce tedy 25 000–50 000 Kč a zákaz čin-
nosti od jednoho roku do dvou let. Tohoto protiprávního jed-
nání se dopustilo 14 „řidičů“, z toho tři mladiství.

Porušení rychlosti ať již v obci či mimo bylo celkem 75. 
Z toho byli dva opravdu „rychlí řidiči“, kteří jeli v obci 
o 40 km/h více a mimo obec o 50 km/h více.

O „parkování“ nebo porušení ustanovení § 25 zastavení 
a stání zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích, by mohl být samostatný článek. Světlá nad Sáza-
vou jako město tento problém má minimálně, a to díky dobré 
práci městské policie. V Ledči nad Sázavou je trochu jiná 
skutečnost a „parkování“ zde bylo porušeno v 90 případech, 

které řešil náš odbor, ale toto číslo není konečné a další pří-
pady řešila Policie ČR na místě blokově. 

Dále pak v letošním roce se objevuje opakovaně přestupek 
jízda na červenou, tedy kdy vjíždí řidič na železniční přejezd 
v případech, kdy je to zakázáno. Tito řidiči „HAZARDÉŘI“, 
kteří hrají ruletu se svým životem i s životy ostatních účast-
níků silničního provozu byli na náš úřad oznámeni ve dvou 
případech. 

Příčiny dopravních nehod, které řešil náš odbor, byly ve 
velké míře nedání přednosti v jízdě, vjíždění na pozemní 
komunikaci, jízda křižovatkou, odbočování a rychlost jízdy, 
předjíždění. Těchto dopravních nehod bylo celkem 33. 

Pak je tu i skupina řidičů, kteří si myslí, že jízda bez regis-
trační značky není žádný problém. Bohužel jsou pak nepří-
jemně překvapeni sankcí za tento přestupek, tedy 5–10 tis. 
a zákazem činnosti na 6–12 měsíců. V této skupině jsme 
měli tři řidiče. Dále pak náš úřad zaslal 56 výzev za nepojiš-
těná vozidla a v 16 případech poté uložil pokutu. Tato čísla 
neslouží k vystrašení řidičů a účastníků silničního provozu, 
ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon tu není proto, aby 
nás omezoval, ale chránil, a porušováním nevystavuji riziku 
jen sebe, ale i ostatní účastníky kolem sebe. 

Do nového roku bych chtěl popřát všem zdraví a řidičům 
klid při řízení vozidel a rozvahu.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Porušování domovní svobody
Dne 4. 12. v 1:47 hod. bylo oznámeno na služebnu PČR 

OOP Světlá nad Sázavou, že neznámý pachatel v přesně ne-
zjištěné době okolo 01:00 hod. vešel na oplocený pozemek 
rodinného domu v obci Dolní Město a bez užití násilí vstou-
pil do chodby, která byla odemčená a klíč se nacházel ze-
vnitř dveří, a zde se na chodbě potkal s nájemníkem, kterého 
vzbudil hluk. Dle prvotního oznámení pachatel z domu nic 
neodcizil ani nepoškodil. Na místo okamžitě vyjela hlídka 
PČR, která zde zadržela pachatele, a to sedmašedesátiletého 
muže maďarské národnosti, a tohoto umístila po dobu pro-
věřování do policejní cely na OOP Světlá nad Sázavou. Ve 
věci byly policejním inspektorem zahájeny úkony trestního 
řízení pro přečin porušování domovní svobody dle § 178/1,2 
trestního zákoníku a bylo vedeno zkrácené přípravné řízení. 
Již 6. 12. byl obviněný uznán rozsudkem Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě vinným ze spáchání uvedeného přečinu 
porušování domovní svobody a za toto byl odsouzen k tres-
tu odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem na 
jeden rok a dále mu byl uložen trest vyhoštění z území ČR 
na dobu jednoho roku.

Poškození vozidla
Dne 4. 12. byly policejním inspektorem zahájeny úko-

ny trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu ve 
věci přečinu poškození cizí věci dle ust. § 228/1 trestního 
zákoníku. Dosud neznámý pachatel dne 4. 12. v období 

od 17:30 hodin do 19:48 hodin poškodil osobní automobil 
zn. VOLVO, který stál v uvedené době zaparkovaný u kraj-
nice účelové komunikace vedoucí do objektu firmy Crysta-
lite Bohemia v ulici Zámecká ve Světlé n. S. Nezjištěným 
předmětem způsobil rýhy na levých předních dveřích a na 
přední kapotě vozidla, čímž způsobil majiteli vozidla celko-
vou škodu ve výši nejméně 6 000 Kč. Další okolnosti případu 
jsou v prověřování a v případě zjištění pachatele mu hrozí 
trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

Pokus o vloupání do hospody
Dne 8. 12. v 15:30 hod. vyjížděli policisté k nahlášené-

mu případu pokusu vloupání do hospody v obci Broumo-
va Lhota. Na místě bylo provedeným šetřením zjištěno, že 
dosud neznámý pachatel v době od 7. 12. 21:10 hod. do 
8. 12. 15:15 hod. vešel na krytou terasu domu v Broumově 
Lhotě, ve kterém se nachází hospoda. Přistoupil ke vstup-
ním dveřím, které se nezjištěným předmětem pokusil vypá-
čit, a tímto svým jednáním poškodil vstupní dveře a majiteli 
hospody způsobil škodu ve výši nejméně 1 000 Kč. Nezná-
mý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže dle 
ust. § 205/1 b) trestního zákoníku a v případě jeho zjištění 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti 
nebo propadnutí věci.

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

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem  
trestné činnosti za měsíc prosinec 2017
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Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 860 lety 11. ledna 1158 obdržel český kníže Vladislav 
II. od císaře Fridricha Barbarossy dědičný královský titul; 
pozdější císaři však toto právo Přemyslovcům až do roku 
1212 odpírali

• před 280 lety 27. ledna 1738 vydal rakouský císař Karel VI. 
robotní patent; ten pro Čechy stanovil, že robota může tr-
vat jen 10 hodin denně s dvouhodinovou přestávkou

Ve světě vědy a techniky

• před 560 lety v roce 1458 Ital Maso Finiguerra vytiskl na 
papír první mědirytinu

• před 110 lety v roce 1908 zahájil Henry Ford výrobu pro-
slulého levného automobilu modelu T

Ve Světlé nad Sázavou

• před 290 lety v roce 1728 byla pražským místodržitelstvím 
potvrzena existence růžencového bratrstva ve Světlé; jed-
nalo se o společenství věřících, scházejících se pravidelně 
k společnému modlení růžence

• před 150 lety v roce 1868 byla ve Světlé zřízena stanice 
c. k. četnictva

Josef Böhm

V mysli každého z nás se občas vynoří otázka: „Proč se jmenu-
ji právě tak, jak se jmenuji? A proč se právě takto jmenuje místo, 
ve kterém žiji?“ Na obě tyto otázky nám může odpovědět jedna 
z důležitých součástí jazykovědy, a tou je onomastika, nauka 
o vlastních jménech. Ta má několik odvětví. Jmény živých bytostí 
se zabývá antroponomastika, zeměpisnými jmény toponomasti-
ka. Právě toponomastika nám pomůže najít odpověď na otázku, 
jaký je původ jmen našich obcí a osad. Nejvýznamnějšími čes-
kými toponomastiky byli Vladimír Šmilauer a Antonín Profous. 
Profesor Profous zpracoval tématiku názvů sídel v pětisvazkovém 
díle „Místní jména v Čechách“, které vycházelo postupně v le-
tech 1947–1960. Z něj také budeme čerpat následující informace 
o původu místních jmen na Světelsku. Pro účely tohoto povídání 
pro nás Světelskem bude oblast spadající pod tzv. pověřenou obec 
Světlá n. Sáz.1

Zastavíme se tudíž nejen u jmen obcí, kterými jsou Světlá n. Sáz., 
Dolní Město, Druhanov, Kunemil, Leština u Světlé, Malčín, Nová 
Ves u Světlé, Ovesná Lhota, Pohleď, Příseka, Sázavka, Služátky, 
Trpišovice a Vlkanov, ale i u názvů jejich místních částí.2

Při zjišťování původu místních jmen mnoho možností nenajde-
me. Nejčastěji je místní jméno odvozeno od jména nějaké osoby, 
buď feudálního majitele vsi, nebo tzv. lokátora.3 Ve jménech ves-
nic jen občas najdeme připomínku zaměstnání jejich obyvatel, či 
jejich tehdy typických vlastností. Jiné názvy mají původ v poloze 
osady nebo nějakého tehdy nápadného rysu krajiny, v níž vznikla. 
Další jména dokumentují, že vesnice byla založena nově a jejím 
obyvatelům bylo odloženo plnění poddanských povinností, dosta-
li lhůtu (Lhoty).

Většina vesnic a vesniček na Světelsku byla založena v období 
tzv. vnitřní kolonizace, která v našem regionu začala někdy v polo-
vině 12. století. Nejstarší písemné zprávy o většině obcí na Světel-
sku jsou ale až ze 14. století, což neznamená, že nemohly existovat 
již dříve. O některých ovšem až ze století šestnáctého a u těch nej-
mladších až z osmnáctého. Abychom si udělali představu o stáří 
obce, bude u názvu v závorce letopočet značící první písemnou 
zmínku o ní, jak ho pečlivě uvádí ve svém díle Antonín Profous.

Proč se tak jmenují? o původu místních jmen na Světelsku

Začneme centrem regionu, tedy Světlou nad Sázavou a jejími 
místními částmi, kterých je čtrnáct. U samotného města je vysvět-
lení jednoduché a odráží se i ve známé pověsti o jeho založení. Ná-
zev vychází z přídavného jména světlá a bylo jím dle A. Profouse 
označeno místo, kde byl odstraněn prales, a tak vznikla pole a lid-
ská obydlí, na něž stále svítilo slunce. Stalo se tak rozhodně před 
rokem 1318 a možná už před rokem 1207, což se zatím nepodařilo 
ověřit. Součástí města jsou již dlouhou dobu bývalé vesnice Dolní 
a Horní Bohušice (1578). Jejich název nám sděluje, že to byla ves 
lidí Bohušových.

Stejné vysvětlení najdeme u první místní části Světlé, Benetic 
(1375), které se kdysi psaly i jako Binetice. Jednalo se o ves lidí 
Beňatových (od jména Benedikt).

To jméno Dolní Březinky (1391) je zdrobnělinou podstatného 
jména březina a označuje místo, kde byl při zakládání obce vyká-
cen březový les. Opět upomínka na kácení a klučení4 původního 
pralesa. U Horní Březinky (1591) je to trochu složitější. Původně 
se nazývala Zádušní (poprvé se jako Horní uvádí 1654). To zna-
mená, že veškerý výnos z osady nesměřoval k majiteli panství, ale 
k záduší, což byl souhrn finančních prostředků sloužících k údrž-
bě kostela a k hrazení výdajů za bohoslužby. Původ jména byl jinak 
totožný s Dolní Březinkou, stejné je asi proto, že si někteří obyva-
telé původní obce vybudovali nové sídlo na výše položeném místě.

Také Dlužiny (1278) jsou dvojí, Dolní a Horní. Původní název 
vsi byl mužského rodu, tedy Dlužin, a znamenalo to Dloužův (od 
Dluhomil) dvůr.5

Název Josefodolu je jasný i bez vysvětlení. O tom našem se dílo 
nezmiňuje, ale u jiné obce stejného názvu se podle A. Profouse 
jedná o jazykově neumělý překlad německého Josefstahl, který 
měl být spíše Josefův Důl nebo Údolí, či prostě Josefov. Podobné 
je to i s názvy Františkodolu a Mariadolu, při pojmenování všech 
tří míst byla použita buď jména zakladatelů skláren, kolem nichž 
vznikla, nebo jména světců.

Názvy Kochánov (1406) a Radkovec (1391) znamenaly původně 
Kochánův a Radkův dvůr, kolem Kochánova dvora později vy-
rostla vesnice.
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Poznámky
1 Pověřeným obecním úřadem je ten, který v rámci tzv. pře-

nesené působnosti vykonává nejen pro své občany, ale 
i  pro jiné obce určité úkony státní správy (matriční úřad, 
stavební úřad…). Světlá n. S. je ale zároveň obcí s rozšíře-
nou působností, která vykonává další úkony státní správy 
(vydávání dokladů, rozhodování ve vodoprávní a dopravní 
oblasti, ochrana životního prostředí…) i  pro oblast další 
obce s pověřeným obecním úřadem, a tou je Ledeč n. Sáz.

2  Místní částí se nazývá vesnice nebo jiná sídelní jednotka, 
která nemá vlastní obecní úřad a je spravována některou 
blízkou obcí. V minulosti (do r. 1964) se pro takováto sídliš-
tě používal výraz osada.

3  Lokátor byl ve středověku člověk pověřený feudálním ma-
jitelem půdy založením vesnice, případně města. Lokátor 
musel zajistit osadníky a najít místo, kde bude dostatečný 
prostor pro tzv. plužinu (pozemky, které lze zemědělsky 
využívat), dostatek vody a příhodná půda. Lokátor se stá-
val často v nově založené vsi rychtářem bez poddanských 
povinností. Na Světelsku kolonizaci prováděl především 
klášter ve Vilémově.

4  Klučení – odstraňování pařezů.
5  Jedná se o dvůr ve smyslu statku, kolem nějž mohla později 

vyrůst vesnice.

Název blízké Lipničky (1318) je zdrobnělinou názvu nedaleké 
Lipnice, původ je u obou v původním porostu lip.

Leštinka (1369) má zdrobnělé jméno od slova leština, které zna-
čí, že v místě založení obce býval lískový háj.

Z Leštinky je to jen skok do Mrzkovic (1318). Profousovu vy-
světlení, že se jednalo o ves lidí mrzkých (podlých, hanebných), 
nebudeme věřit. Naštěstí podává ještě jedno, mohlo by se jednat 
o ves lidí Mrzkových.

Jméno Opatovice (1591) vypovídá, že se jednalo o ves lidí opa-
tových a připomíná, že až do husitských válek většina našeho re-
gionu náležela k majetku kláštera ve Vilémově. Ostatně souvislost 
s církví, ať už zmíněným klášterem, nebo místní farou, lze mož-
ná najít i v názvech samot Modlaň (kdysi Modleny) u Mrzkovic 
a Kněžíhať u Žebrákova.

Vsi Radostovice (1307) a Závidkovice (1307) patří k nejstarším 
na Světelsku, původně to byly vsi lidí Radostových a Závidových.

Posledním v abecedě z místních částí města Světlé je vysoko po-
ložená víska Žebrákov (1591). U původu jejího jména nám A. Pro-
fous dává vybrat. Buď byl jejím předchůdcem Žebrákův dvůr, 
nebo šlo o označení chudé, málo výnosné vsi.

Druhou obcí regionu podle abecedy i co do velikosti je Dolní 
Město (1386). Kdysi bylo součástí dnešní Lipnice n. Sáz. a logicky 
byly obě části nazývány Lipnické Horní a Dolní Město. K obci pa-
tří pět místních částí. Tou nejvzdálenější je Rejčkov (1406), podle 
A. Profouse původně Rýčkov, což znamenalo Rýčkův dvůr. Lip-
nická Dobrá Voda (1440) získala jméno od obzvlášť chutné pitné 
vody a přívlastek Lipnická odkazuje na to, ke kterému panství pa-
třila, protože toto místní jméno je dosti četné.

Loukov (1352), téměř zaniklá vesnice, měla prý původně název 
podle místního usedlíka Lúký, který se postupně měnil na Lauký, 
Louký a Loukej, pak teprve Loukov. Původní význam slova nemá 
nic společného s loukami, znamená zakřivený (jako luk).

Zvukomalebný název Meziklasí (1414) značí osadu mezi obil-
nými lány. Podobným způsobem vznikl název Mezilesí pro osadu 
nedaleko Benetic.

Posledním sídlem obce Dolní Město je Smrčensko (1720). Podle 
profesora Profouse byla osada založena snad na pozemcích neda-
leké Smrčné a pojmenována podle toho.

Obec Druhanov (1362) měla svého předchůdce v Druhanově 
dvoře.

To u obce Kunemil (1310) nabízí Profousovo dílo hned dva vý-
klady. Podle jednoho to byla ves lidí Kunomilových, podle druhé-
ho jde o překlad z němčiny (Kunemüle – rodový mlýn). Vzhledem 
k absenci německého živlu i německých názvů v naší krajině ve 
14. století se jeví jako pravděpodobnější první možnost.

Dostáváme se do Leštiny (1327). Obec dostala jméno podle 
množství lísek, které asi v povodí Sázavky rostly. Předchůdcem 
její místní části Štěpánov (1307) byl Štěpánův dvůr, Dobrnice 

(1352), původně Dobronice, byly vsí lidí Dobroňových. Vrbice 
(1386) byla buď vsí lidí Vrbových, nebo získala název od obecné-
ho výrazu vrbice, neboli malá vrba.

Obec Malčín (1358) má své jméno podle staročeského ženského 
jména, značilo dvůr patřící jakési Malici.

Obec Nová Ves (1378) má jméno jako desítky dalších v Čechách, 
proto má dnes ještě v názvu upřesňující u Světlé. Její jméno při-
pomíná, že vznikla nově v době kolonizace mezi již existujícími 
vesničkami. Její místní část Dobrá (1233) leží proti ústí potoka, nad 
nímž je ves Dobrá Voda, která je místní částí obce Malčín. Profe-
sor Profous se domníval, že tak se nazýval i potok a obě vsi byly 
nazvány podle něj.

Další v abecedě je obec Ovesná Lhota (1382). Původ názvu 
Lhota byl již objasněn, přívlastek Ovesná získala jistě podle často 
pěstovaného obilí.

Svým názvem se vymyká obec Pohleď (1400). Získala ho údaj-
ně podle toho, že leží vysoko nad řekou, odkud byl krásný pohled 
na údolí Sázavy.

Při zkoumání původu jména Příseka (1591) si opět připomene-
me mýcení a klučení lesa při zakládání vsí.

Dnešní jméno obce Sázavka je odvozeno od pod ní tekoucí říčky. 
Do roku 1964 se obec jmenovala Smrdov (1307) a ve středověku 
byla městečkem s řadou privilegií. I u této obce nabízí A. Profous 
dvě možnosti výkladu původu jejího jména. Pravděpodobnější se 
zdá, že zde stával Smrdův dvůr, než že se jednalo o osadu smrdů, 
či smurdů, jak se u Polabských Slovanů a Rusů nazývali poddaní 
rolníci.

Původ jména Služátky (1591) A. Profous nevysvětluje. Stejno-
jmenná ves nedaleko Pelhřimova podle něj byla původně ves lidí 
Služatových. Jméno by ale mohlo vzniknout od slovesa sloužit 
(vrchnosti).

Na úbočí Melechova se nachází šest částí obce Trpišovice (1453). 
Ona sama byla vsí lidí Trpišových. Sousední Koňkovice (1406), je-
jichž jméno se vyvíjelo od Chonkovice přes Konkovice až k dneš-
ní podobě, byly původně asi vsí lidí Honkových nebo Koňkových.

Samota Smrčná (1651) ležící na soutoky Sázavy a Meziklaské-
ho potoka dostala své jméno dle strání porostlých smrky. Remuta 
(1787) se nazývá podle prvního usedlíka jménem Remut. O pů-
vodu názvu samoty Požírna se Profousovo dílo nezmiňuje, proto 
může každý čtenář popustit uzdu své fantazii.

Zůstávají ale ještě dvě Lhoty. Bilantova Lhota (1391) se dle ma-
jitele nebo lokátora nazývala Mrázova, jméno Bilantova je od ně-
meckého jména Wieland a není známo, proč se jí tak začalo říkat. 
I Dobrovítova Lhota (1591) se původně jmenovala jinak, a to Hajná 
dle své polohy u háje (lesa), pozdější název je od osobního jména 
Dobrovít.

Poslední obcí v regionu je Vlkanov (1591), na místě obce původ-
ně stával Vlkanův dvůr. Josef Böhm
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 ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Hanousková 776 340 936 
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 15:00–18:00 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/ 

materskecentrum.rolnicka

Protože si uvědomujeme, jak důležité je v dnešní uspěchané 
době dětem předkládat knížku, nechali jsme se inspirovat a při-
pravili jsme do šatny naší OBLÁČKOVÉ třídy mateřské školy 
Lánecké „KNIHOKOŠÍK“. Je to košík plný knih, ze kterého 
si děti s rodiči nebo prarodiči mohou půjčit domů knížku dle 
vlastního výběru. Když se jim vybraná knížka bude líbit, mo-
hou si ji dokonce nechat, ale musí přinést do KNIHOKOŠÍKU 
nějakou jinou knihu z domova. V KNIHOKOŠÍKU tedy nejsou 
jen úplně nové knížky, ale děti by do něj neměly „vracet“ knihy 
příliš poničené, protože vedeme děti i k opatrnému zacházení 
s knížkou, a to i z důvodu, že by si poničenou knihu nikdo ne-
vybral… Musíme říci, že přes počáteční rozpaky rodičů KNI-
HOKOŠÍK funguje velmi dobře a nás to samozřejmě těší.

A protože jsme chtěli, aby zejména v předvánočním obdo-
bí rodiče strávili s dětmi opravdu příjemné chvilky nad pěk-
ným a poutavým vánočním příběhem, poprosili jsme Mikuláše 
a ten dětem ve školce nechal pro každé dítě krásně ilustrovanou 
knížku. Ty jsme pak dětem rozdali po velmi vydařené „Čertov-
ské besídce“, jejíž součástí byla i malá tematická dílnička pro 
rodiče s dětmi.

Touto cestou bychom ještě jednou rády poděkovaly rodičům 
za spolupráci nejen při přípravě pohoštění na besídku a pře-
jeme všem hodně zdraví, štěstí a spoustu přečtených knížek 
i v roce 2018. Na další setkání se všemi od OBLÁČKŮ se těší

Jana a Kristýna, učitelky MŠ

knížka = přítel člověka
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 DDM Světlá nad Sázavou nabízí kroužky pro děti i dospělé. 
Stále se můžete přihlašovat, rádi vás uvidíme. Výše kroužkov-
ného bude od února 2018 výrazně nižší, ve většině kroužků 
až o polovinu. Stačí zavčas podat přihlášku. Nové přihlášky 
přijímáme od středy 3. ledna 2018. Více informací získáte na 
našich webovkách, nebo v kanceláři světelského DDM, na tel. 
čísle 737 710 312, www.ddm-svetla.cz

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM

ddM Světlá n. S.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli v  pondělí 
4. prosince 2017 na organizaci Mikulášské nadílky, kdy zavítal 
i k nám do školky Mikuláš s čerty a anděly. Poděkování patří 
zejména studentům Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá 
n. S. a našim dětem, které přispěly svým bezprostředním vy-
stupováním k příjemné předvánoční atmosféře.

Velké poděkování patří pí.  učitelkám a  žákům ze Základní 
školy v Jelenově ulici ve Světlá n. S., díky kterým jsme zažili 
v úterý 12. 12. 2017 krásné dopoledne plné rébusů, hádanek 
a soutěží. Hlavní částí programu byly dílničky, ve kterých si 
děti mohly zhotovit vánoční dekorace. Adventní čas a blížící 
se Vánoce nám i dětem přiblížily vánoční koledy, které jsme 
si společně zazpívali.

MŠ Lánecká, Světlá n. S. 
Třída U sluníček, Iva Libosvárová

Druhého prosince se v Praze konalo finále jedenáctého roč-
níku Mistrovství České republiky v deskových hrách.  Ze ZŠ 
Komenského se ho zúčastnila dvě děvčata. Kristýna Proň-
ková dosáhla na zlatou medaili a stala se mistrem ČR ve hře 
Cortex v mladší kategorii. Viktorie Tošková reprezentovala 
Kraj Vysočina ve hře Rummikub a obsadila krásné druhé 
místo.

Jiřina Semrádová 
Foto: Jan Prášek

Mistrovský titul na ZŠ 
komenského
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Poděkování

Děkujeme paní Marcele Janákové za skvělou hodinu pracovních 
činností, při které s celou třídou vyráběla z připravených 

drátků svícínky a jiné drobné dárky. Děti si své výrobky potom 
odnášely domů, aby jimi potěšily své blízké.

Žáci 3. třídy, ZŠ Komenského ul.
Foto: Mgr. Eva Dušková

Školní projekt STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Pří-
rodě Prospěšné Aktivity), který na Akademii probíhá po celý 
kalendářní rok 2017 za finanční podpory Kraje Vysočina, měl 
vytyčené tři cíle – zvýšit povědomí mladé generace o přírodě 
v jejím nejbližším okolí, posílit zodpovědnost při nakládání 
s odpady a revitalizovat jihozápadní roh školního areálu.

Naším záměrem bylo přeměnit nevzhledný a zanedbaný okraj 
školního pozemku podél cyklostezky na druhově pestré spole-
čenstvo, které bude osídleno pestrou paletou rostlin, bude skýtat 
útočiště i dostatek potravy různým zástupcům živočišné říše 
a umožní představit žákům školy i dalším zájemcům přírodě 
bližší způsob hospodaření.

V průběhu letošního roku tak díky žákovským aktivitám 
i spolupráci s místními firmami došlo k vytvoření pruhu kve-
toucí louky, výsadbě živého plotu z různých druhů keřů a vy-
budování dvoukomorového kompostu. Žáci také vylepšili uby-
tovací nabídku pro dutinové druhy pěvců výrobou a vyvěšením 
tří nových ptačích budek – dvě z nich si našly své obyvatele již 

v této hnízdní sezóně. Na své nové obyvatele čeká také „hmyzí 
hotel“, „ptačník“ a „broukoviště“.

Snahy o zlepšení našeho životního prostředí se promítly i do 
dalších částí areálu školy. Pruh kvetoucí louky jsme založili 
i v přírodní zahradě mezi budovami B a C, podél parkoviště 
na jižní straně budovy školy se na jaře zazelená pás čerstvě vy-
sazených habrů a do krásy porostou i keře před keramickým 
ateliérem. Mnohé stromy areálu nesou „škvoří domky“, které 
nachystaly ruce našich gymnazistů, žáci keramického oboru 
zase vytvořili nápadité skrýše pro pozemní druhy hmyzu.

Projekt pomalu spěje do svého finále, ale změny, které pomohl 
uskutečnit, nás budou provázet i v průběhu příštích let. Ať slou-
ží ku prospěchu přírodě i k potěše nám – lidem.

Text a foto: Eva Bernadová

revitalizace areálu akademie Světlá n. S. 

V pondělí 11. prosince 2017 si žáci prvních a třetích tříd udělali 
předvánoční výlet do Jihlavy, kde v hezkém prostředí Horáckého 
divadla zhlédli představení Kocour v botách. Jednalo se o kome-
diantskou pohádku pro celou rodinu. Zchudlá česko-francouzská 
rodina se ze sladké Francie vrací do Čech. Nad svým neutěšeným 
životem a chudobou fňukají kočovní komedianti pouze do chvíle, 
než si vzpomenou, že žít znamená hrát a hrát znamená žít. Roz-
hodnou se zahrát starou bretaňskou pohádku o Kocourovi. Příběh 
o tom, jak kocour pomohl svému pánovi, outsiderovi Mikešovi, 
získat bohatství i ruku princezny. Příběh o chytrosti a o tom, že 
o své štěstí se musí člověk sám zasloužit.

Dětem se představení líbilo a těší se na další návštěvu jihlavské-
ho divadla.

 Žáci 1. a 3. tříd ZŠ Komenského
Foto: Mgr. Jana Zikmundová

kocour v botách
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▶

Dne 16. 10. 2017 se do hlavní budovy Domova Háj přišlo 
podívat cca 40 žáků 8. tříd se svou paní učitelkou a asistent-
kou pedagoga. Cílem jejich návštěvy bylo dozvědět se infor-
mace o tom, jaké je pracovat v sociálních službách, jací jsou 
lidé, se kterými pracujeme, na jakých pozicích lze pracovat 
a co samotná práce s lidmi s mentálním a kombinovaným 
postižením obnáší. Měli připravené otázky, na které odpo-
vídala ředitelka domova Ing. Dana Pajerová, vedoucí přímé 
péče Marcela Dlouhá a sociální pracovník Bc. Radek Kal-
fus. Mimo to se všichni zmínění pracovníci snažili o dob-
rou srozumitelnost probírané problematiky pro žáky 8. tříd. 
Štěstí je, že díky trendům v sociální práci jako je humaniza-
ce, transformace a deinstitucionalizace, se nakonec bavíme 
o běžném způsobu života, který je srozumitelný i pro žáky 
základní školy. Při promítání audiovizuální prezentace Do-
mova Háj, která je na našich webových stránkách, jsme se 
dostali k faktu, že pobytovou službu poskytujeme i v rodin-
ném domě ve Světlé nad Sázavou, který většina žáků na 
plátně poznala. Jeden z nich řekl: „Já lidi, kteří tam bydlí, 
potkávám běžně, když jdu ze školy.“ Odtud jsme se dostali 
až k transformaci našeho domova. Překvapilo mě, že další 
z žáků věděl, že cizí slovo transformace znamená česky pře-
měnu. V našem případě je to přeměna způsobu poskytová-
ní služby. Chvíli jsme si povídali o tom, do jakých měst se 
budeme rozšiřovat, až začaly padat obvyklé otázky: „Kdo 
v domcích s klienty bude?“ „Nebudou tam sami?“ „Mohou 
chodit samostatně ven?“ Naše odpovědi zněly jasně: „O kli-
enty postaráno bude. Na každém domku bude tolik pracovní-
ků, aby v něm klienti dokázali bez problému fungovat a po-
dílet se na péči o sebe a svou domácnost. Z počátku bude 
na domcích více pracovníků a až budeme vědět, že klienti 
některé činnosti samostatně zvládnou, počet pracovníků se 
bude snižovat. Cílem sociální služby totiž není dělat věci za 
klienty, ale pomoci jim, aby to uměli pokud možno sami.“ 

„Klienti, kteří se zvládnou bezpečně pohybovat v provozu ve 

městě, nejsou nijak omezeni v pohybu. Klienti, kteří to ne-
zvládnou, potřebují asistenci pracovníka.“ Obě třídy musely 
zanedlouho odejít na vlak, vysvětlili jsme si tedy vše, na co 
nám čas stačil, a žáci si prohlédli část domova, včetně po-
kojů některých klientů, kuchyňky, jídelny a obýváku. Byli 
se podívat i na hřiště a užitkovou zahradu. Nabídli jsme, že 
pokud by měli ve třídách zájem o navazující diskuzi na téma 
práce v sociálních službách, můžou se sociální pracovníci 
v ZŠ „zastavit na kus řeči“. Věříme, že po návštěvě našeho 
Domova budou žáky napadat další otázky.

Takže „Děkujeme za návštěvu a doufáme, že jsme vám 
mohli aspoň trochu ukázat, o čem sociální práce je a možná 
někoho inspirovali k volbě budoucího povolání.“

Teď již zcela na závěr článku chceme všem čtenářům zpra-
vodaje popřát krásný a pohodový rok 2018.

 Mgr. František Čapek
metodik v Domově Háj

8. třídy Základní školy komenského ze Světlé n. S. v domově háj

V úterý 21. 11. se u nás uskutečnilo další Bazarové dopo-
ledne, kdy si naši klienti mohli přijít zadarmo vybrat nějaké 
nové kousky do svého šatníku.

Ve středu 22. 11. jsme měli v našem domově Bramboro-
vý den. V tento den si naše klientky uvařily a upekly ně-
kolik dobrot z tradiční potraviny pěstované na Vysočině, 
např. bramboráky, pečené brambory apod.

Na konci listopadu se u nás konala tradiční Kavárna za 
hudebního doprovodu pana Sukdoláka. Zároveň nechyběla 
návštěva canisterapeutických psů.

Ve středu 29. 11. u nás začala příprava na nejkrásnější svát-
ky v roce na Vánoce. Nejprve jsme vyráběli adventní věnce 
a den nato jsme pekli vánoční perníčky. V pátek 1. 12. jsme 
si vánočně vyzdobili celý domov. Nastrojili jsme vánoční 
stromečky a připravili spousty vánočních světel.

V pondělí 4. 12. jsme měli napilno. Dopoledne jsme pekli 
vánočky a jablečné štrúdly, neboť v odpoledních hodinách 
se u nás za přítomnosti příbuzných našich klientů, zaměst-
nanců, pí. ředitelky a p. starosty konalo slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu před budovou domova pro seniory. 

Z domova pro seniory
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▶

den otevřených dveří

Otevíráme Dětskou skupinu Letadélko ve 
Světlé nad Sázavou na adrese Nádražní 
194. Je to obdoba mateřské školy pro děti 
od 2 do 6 let s kapacitou 24 dětí. Jedná se 
o zařízení s možností pravidelné docházky 
dětí po ukončení rodičovské dovolené už 

ve věku dvou let dítěte. O děti se starají tři tety, které mají 
odpovídající vzdělání. Máme úplně stejný režim dne jako 
klasická školka. Naší výhodou je, že přijímáme děti v průbě-
hu celého roku tak, jak rodičům končí rodičovská dovolená. 
Jsme zvyklí, že děti ještě mají pleny, dudlík apod. Jsme ote-
vřeni každý pracovní den, tedy i celé letní prázdniny od 6.30 
do 17.00 hodin.

Můžete se k nám přijít podívat na den otevřených dveří dne 
16. 1. a 23. 1. 2018, kde se vám představíme v době od 16.00 
do 18.00 hodin. Provoz zahájíme 1. února 2018.

Současně nabízíme po dobu zavření vaší školky během let-
ních prázdnin týdenní příměstský tábor pro předškolní děti 
od dvou let do nástupu do první třídy. Nabídka platí v týden-
ních turnusech po celé prázdniny.

Více informací včetně cen se dozvíte na našich webových 
stránkách www.detichaloupky.cz.

Nejlepší je vždy osobní zkušenost. Přijďte se podívat.

Stanislav Kopečný, tel. 724783679

Součástí slavnostního rozsvícení bylo i vystoupení našich 
obyvatelek s vánočními koledami pod vedením Jana Hubáč-
ka a sl. Martiny Cimburkové. Za krásné vystoupení všem 
jmenovaným moc děkujeme. Účast byla hojná a my se již 
těšíme na další společné rozsvícení vánočního stromu.

V úterý 5. 12. jsme se zúčastnili Mikulášského dne. Stánek 
s výrobky našich klientů jste mohli naleznout v těsné blíz-
kosti Infocentra.

Ve středu 6. 12. u nás propuklo vánoční pečení naplno. 
Naše klientky měly plné ruce práce, než napekly ze 4 kg li-
necké cukroví a ze 4 kg vanilkové rohlíčky.

Ve čtvrtek 7. 12. po práci přišla zábava. Sice opožděně, ale 
přece nás navštívila Mikulášská družina. Všichni jsme byli 
hodní a Mikuláš každému z nás nadělil malý potravinový 
balíček.

V pátek 8. 12. jsme slepovali linecké cukroví a zdobili per-
níčky.

V úterý 12. 12. u nás opět vypuklo vánoční pečení. Kli-
entky opět musely vynaložit veškeré své síly, než napekly ze 
4 kg klášterní rohlíčky a ze 4 kg sádlové bombíky.

Ve středu 13. 12. nás navštívili členové folklorního soubo-
ru Škubánek, který nás poctil svým vystoupením. Za milou 
návštěvu ještě jednou děkujeme.

V pondělí 18. 12. jsme se opět vrhli na výroby tentokrát 
nepečeného cukroví. Veškeré cukroví bylo dělané s láskou 
a klientům velmi chutnalo.

V úterý 19. 12. se u nás konalo slavnostní zakončení již 
jedenáctého ročníku Univerzity slunečního věku. Celé slav-

nostní odpoledne zahájila paní ředitelka a všem studentům 
předala diplom o absolvování univerzity, medaili a tzv. Sbor-
ník, kde měli studenti shrnutí celého univerzitního roku. Po 
rozdání diplomů následovala přednáška paní Jiřiny Rožen-
ské povídáním o adventu a Vánocích. Po jejím poutavém vy-
právění bylo na řadě vystoupení našich klientek s vánočními 
koledami. Doufáme, že se našim studentům univerzitní rok 
líbil a že se s nimi v příštím roce opět setkáme.

Ve středu 20. 12. jsme se vrhli na přípravu vánočního bai-
leys.

Ve čtvrtek 21. 12. jsme nevěděli, kam dřív skočit. Nejdříve 
jsme vyráběli vánoční svícny. Poté následovalo vystoupení 
dětí z MŠ Lánecká a odpoledne u nás byla vánoční kavárna, 
kde krom drobného občerstvení dostali naši klienti dárky za 
práci, tedy když se jakýmkoliv způsobem podílejí na hlad-
kém chodu domova.

V pátek 22. 12. patřilo dopoledne pečení vánoček na nad-
cházející vánoční svátky.

Se starým rokem jsme se rozloučili a přivítali nový už 
v pátek 29. 12. Obyvatelé si během dopoledne nachystali jed-
nohubky a odpoledne je při příjemné hudbě pana Sukdoláka 
snědli.

V novém roce Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky, 
úspěchů, vzájemného porozumění a tolerance jeden k dru-
hému.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Kateřina Sedláčková
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Plesy v tanečním sále

12. ledna – maturitní 
Hraje: Impuls 
Pořadatel: tř. 4.V – SOŠUP, Světlá n. S.

19. ledna – maturitní 
Hraje: Singl 
Pořadatel: tř. 4.SV – SOŠ, Světlá n. S.

  2. února – maturitní 
Hraje: R.U.M. z Ledče n. S. 
Pořadatel: 4.E a 2.P – SOŠ, Světlá n. S.

10. března – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

23. března – absolventský večer 
Slavnostní rozloučení žáků devátých tříd ze ZŠ v Komen-
ského ul. 
Začátek je v 17 hod. 
Hrají: Jiří Doležal a Zdeněk Coufal 
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

31. března – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

9. února od 19 hod. promítání v městském kině

Zahradnictví: dezertér 
Drama / Komedie 
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 115 min

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných 
filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších obdo-
bí minulého století a časově předchází oblíbenému snímku 
Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého 
radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodi-
ně majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které 
musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých 
životů. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrá-
vá na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní 
postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino 
v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, 
po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se 
svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bed-
řiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry spo-
lečně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti 
svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď 
všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom 

po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastně-
na státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát 
jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 22. 1. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem promítání v pokladně kina.

17. února od 15 hod. promítání v městském kině

auta 3
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný 
USA, 2017, 100 min

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho 
nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kte-
rou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mla-
dá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí 
na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu dokázat, že nepatří 
do starého železa.

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 29. 1. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem promítání v pokladně kina.
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Malá ochutnávka z lednových novinek

Beletrie
Michelle Adamsová:
Ta druhá
– Irini Harringfordové se rodiče vzdali krátce před jejími čtvr-

tými narozeninami, aby si mohli nechat doma její starší a psy-
chicky labilní sestru s destruktivními sklony. O mnoho let 
později jí tato sestra oznamuje, že jejich matka zemřela, a vy-
zve Irini, aby se po létech vypravila domů. Návrat se ale pro-
mění v cosi jiného než v pietní rozloučení se zesnulou matkou.

Taťana Březinová:
Babička na inzerát
– Babička na inzerát je zpovědí poválečné generace. Senioři 

chtějí žít trochu jiný život. Skupinku sedmi lidí, kteří spolu 
prožili část dětství, spojuje pocit, že už je nikdo nepotřebuje, 
že jsou na obtíž. Začínali za zpěvu pionýrských písní, končí 
se smutným pohledem do peněženky. Naskytne se jim však 
nová příležitost – nastěhovat se do objektu bývalé školky, kde 
se poznali jako děti.

Ellena Ferrante:
Geniální přítelkyně 1., 2. a 3. díl
– Neapolská periferní čtvrť Luzzatti (v textu však její název ni-

kdy nezazní), padesátá léta minulého století. Právě tam a teh-
dy začíná příběh jednoho ženského přátelství. Jeho vypravěč-
kou je Elena, která už jako stará žena vzpomíná na svůj život, 
který byl, kam její paměť sahá, vždycky ovlivňován silnou 
osobností geniální Lily. Sama je přitom klíčovou postavou 
zas pro Lilin osud, v jejích očích je tou geniální kamarád-
kou naopak ona. Úhelným kamenem jejich komplikované-
ho vztahu je snaha obstát v mužském světě, jehož konvenč-
ní hranice jsou pro ně stejně tak svazující jako hranice jejich 
čtvrti plné pokrytectví a násilí.

Michaela Klevisová:
Zmizela v mlze
– Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovole-

nou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se 
však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní psychoso-
matička Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vy-
čítající jí smrt její sousedky. Bergman postupně zjišťuje, že 
skoro každý obyvatel zdánlivě idylické vesnice má nějaké ta-
jemství.

Jiřina Tejkalová:
55+
– Čtyři ženy se octnou na ostrově věčného jara, v podstatě proti 

své vůli a jen proto, aby splnily poslední přání někdejší ka-
marádky. Dokážou si při zájezdu 55+ odpustit staré křivdy? 
Zpočátku se zdá, že místo aby se usmířily, jejich cesty se ro-
zejdou už definitivně. Autorkou obálky je světelská výtvarni-
ce Ivana Měkotová.

Magda Váňová:
Já hlupák
– Příběh sochaře Vincenta a kostýmní návrhářky Evy začíná tím 

nejobyčejnějším způsobem – starostí, jak si vybudovat existen-
ci. Zevnitř tohoto začátku autorka rozvíjí úžasné vyprávění, bo-
haté na postavy, psychologii, nečekané zvraty a zásahy osudu. 
Vtahuje do knihy mnoho zajímavých faktů z profesí obou 

hlavních hrdinů a směřuje ke klíčovému problému: proč si 
člověk neudrží, co si v životě vybudoval, čeho dosáhl, nebo 
co dostal.

Samantha Vérantová:
Jak vytvořit francouzskou rodinu
– Vezměte jednoho francouzského vdovce, jeho dvě malé děti 

a přidejte městskou holku z Chicaga, to všechno dejte do ma-
lého městečka v jihozápadní Francii. Pořádně protřepejte… 
a voila: dostanete smíšenou francouzsko-americkou rodinu, 
ve které se všem drasticky změní život.

Naučná literatura
Václav Cílek:
Voda a krajina
– Hospodaření s vodou se stává celosvětovým problémem. Lidé 

berou vodu jako něco daného, na co mají automaticky ná-
rok. Současně by s ní chtěli lépe hospodařit, ale většinou to 
neumí. Kniha Voda v krajině představuje návod, jak k vodě 
přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn, a to 
i s malými finančními náklady. Soustřeďuje se na zadržování 
vody v krajině, ale zejména na přirozené úpravy říční kraji-
ny. Kniha je doprovázena řadou fotografií nejen z Čech, ale 
i z pouštních oblastí Sahary či amerického Jihozápadu. Je ur-
čena lidem, kterým voda začíná scházet a kteří se zajímají 
o českou krajinu.

Karel Černý:
Posázavská dráha
– Celobarevná publikace, plná historických fotografií, pohled-

nic, plánků drážních staveb a dalších dokumentů z konce 
19. a první poloviny 20. století, je věnovaná nostalgické dráze 
vinoucí se podél řeky Sázavy. Ve skutečnosti jde o několik 
tratí, které jsou různé významem, dobou vzniku, majitelem, 
resp. provozovatelem a nakonec i vývojem.

Knihy pro děti a mládež
Dagmar Kýrová:
Pohozené kšandy kamaráda Standy
– Leží tu had? Ne! Vždyť jsou to jen pohozené kšandy kama-

ráda Standy. Hravé a vtipné básně Dagmar Kýrové pro nej-
menší i jejich rodiče doprovázejí pestré a nápadité ilustrace 
Anety Žabkové.

Zuzana Pospíšilová:
Do třetice
– Říká se do třetice všeho dobrého. Trojka je totiž v pohádko-

vém světě magické číslo. Vzpomeňte na tři zlaté vlasy děda 
Vševěda, tři sudičky, tři úkoly. Ale abychom potkali magic-
kou trojici, nemusíme nutně do pohádky. Co třeba prarodiče, 
rodiče a děti? Když spolu umějí vycházet, je to přece taky 
pohádka.

Morris Gleitzman:
Potom
– Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, 

je nebezpečné. Felix měl nějakou dobu štěstí, schovával se 
v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl od-
halen a Felix se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního 
tábora. Eva Kodýmová
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Co váS ZajíMá

Již posedmé se ve středu 13. prosince konala vánoční akce 
Česko zpívá koledy, kterou každoročně organizuje vydavatel-
ství VLTAVA LABE MEDIA. Letos se zpívaly naše nejhezčí 
vánoční koledy na více než osmi stech místech celé České re-
publiky a též v zahraničí. A zpívalo se tradičně i ve Světlé nad 
Sázavou u radnice na náměstí Trčků z Lípy. Pěvecký koncert 
byl v režii Základní školy Komenského a dětského folklorního 
souboru Škubánek. Tentokrát se zpívaly koledy Nesem vám no-
viny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí, 
zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce Valaši, Rolničky, rolničky a ob-
líbená Vánoce, Vánoce přicházejí. A kolik se ten večer pod rad-
nicí sešlo zpěváků? Bylo jich určitě sto dvacet, možná sto pade-
sát, od dětí po seniory a přišli je podpořit nejvyšší představitelé 
města starosta Jan Tourek, místostarosta Josef Hnik a tajemník 

městského úřadu Jiří Moučka. Všichni účinkující i ti, kteří si 
koledy přišli jen poslechnout, si ten předvánoční večer užili ve 
skvělé náladě.

Text a foto: jiv

náměstím ve Světlé opět zněly koledy

V posledním čísle Josef Böhm 
úsměvně popsal přistání balonu 
v Dolní Březince. Já si do prv-
ního čísla dovoluji též v lehčím 
tónu popsat jinou příhodičku 
také s balonem, tentokrát méně 
historickou z padesátých let 
minulého století. Jako tehdejší 

„novočtvrťská“ omladina jsme 
získali nákres na zhotovení 
balonu z hedvábného papíru, 
plněného teplým vzduchem. 
Zhotovili jsme šablonu na jeden 
díl, nakoupili za nevelký peníz 
červený a modrý hedvábný pa-
pír, vystříhali a následně slepi-
li jednotlivé díly. Hrdlo tvořil 
pevnější papír a teplo do balonu 

dodal benzinový vařič Primus. Jak jsme jej plnili, ukazuje foto 
nevelké kvality z tehdejší doby. Po řádném naplnění teplým vzdu-
chem jsme balon za nadšeného jásotu vypustili.

Krásně vystoupal nad Novou Čtvrť (tehdy to byla celá čtvrť, ne 
jenom jedna ulice jako dnes) a k vidění byl až po Nádražní ulici. 
V tom okamžiku všichni venku jsoucí balon zaregistrovali a hla-
sité komentáře se nesly ne jako ve Březince, že by to byl anděl, 
ale jasně převážil názor, že jde o balon, co nám sem pouští USA 
z příhraničních oblastí NSR. Prim v tom hrála tehdejší „sokolnice“ 
paní Maršounová, která doslova vybláznila plno hlavně ženských. 
Ona tehdejší propaganda tomu dost napomáhala.

Mezitím balon za podpory velmi mírného vánku nabral směr 
na vilu MUDr. Fírka, kde ztrátou tepla klesal a v poli přistál. Tam 
jsme balon, za kterým jsme utíkali, našli, ale bohužel byl potrhaný 
a opakování akce se tudíž nekonalo. Nebyly technické vymože-
nosti této doby, ale zabavit jsme se dokázali dostatečně.

Jaroslav Jenčík

není balon jako balon…
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Altán nazývaný též Turecký pavilon, stojící před zám-
kem na břehu Sázavy, patří k půvabným dominantám města 
a právem je zapsán do seznamu kulturních památek. Jeho 
stav byl v posledních letech již žalostný, a tak město přikro-
čilo k jeho obnově. Rekonstrukce objektu byla rozdělena do 
tří etap. Ta první zahrnovala celkovou opravu střechy včetně 
krovů. V sobotu 9. prosince pokrývači firmy Bravis Pavel 
Pojezný Dolní Město dokončili úvodní část obnovy altánu, 
když na střechu vrátili původní krytinu z přírodní štípané 
břidlice. Zrekonstruovaná kulovitá střecha se tak opět stala 
ozdobou této romantické stavby a nebude rušit krásný po-
hled z mostu na zámek a splav na Sázavě, charakteristický 
pro Světlou nad Sázavou. Nevšední je též pohled z ochozu 
altánu na mohutný jez a kostel sv. Václava.

Text a foto: jiv

turecký pavilon má již novou střechu

Detail kulovité části střechy s nově položenou  
břidlicovou krytinou

Celkový pohled na altán s rekonstruovanou střechou

Současná podoba altánu při pohledu z mostu

Rok se s rokem sešel a je tu opět prosinec. I letos do naší krás-
né Lipničky zavítal Mikuláš se svým doprovodem. V 16 hodin se 
začali místní lidé a jejich ratolesti scházet na návsi a s respektem 
vyhlížet tu slavnou návštěvu. Mrazík pokojně dýchal do okolí. 
Prozatím bylo slyšet dětský smích, který ustal v okamžiku cinkání 
řetězů a blekotání. Kromě známého čerta Huberta a čertice Berty 

– co k nám pravidelně přichází – přibyla i čertí slečna Anička. Holt 
tu máme víc a víc dětských dušiček. Berta citovala z Knihy hříchů, 
každému zlobivci výtku, ale i pochvalu, a dychtila slyšet písnič-
ku nebo báseň. Za odměnu dovolila překrásnému anděli darovat 
odměnu. Hubert si opět neodpustil nasoukat někoho do pytle, ale 
nakonec ho vrátil zpět. Rodiče a známí popíjeli svařené víno, byli 
veselí a šťastní. Potom děti ozdobily stromeček, zazpívaly koledy. 
Mikuláš v závěru provedl řeč na rozloučenou a pozval všechny na 

„demontáž“ stromečku s opékáním špekáčků někdy v novém roce. 
Tato akce byla opět vydařená. Chceme poděkovat všem účastní-
kům, zúčastněným, sponzorům městu Světlá nad Sázavou za po-
skytnutí finančního daru na zakoupení dobrot pro děti.

Dagmar Chládová

Mikuláš v lipničce
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Stalo se již tradicí, že advent aneb 
čas očekávání Vánoc přichází do 
Světlé nad Sázavou dnem, kdy se na 
náměstí vedle radnice objeví vánoční 
strom. A bylo tomu tak i před Váno-
cemi 2017. Pracovníci Technických 
a bytových služeb města přivezli na 
speciálně upravené korbě nákladního 
automobilu ohromný, krásně rostlý 
stříbrný smrk, který pomocí jeřábu 
vsadili do předem připravené roury 
zabudované v zemi. Bylo to zajímavé 
každoroční představení pro všechny 
kolemjdoucí. Následovalo několi-
kadenní zdobení stromu. To je vždy 
očekávání před jeho prvním večer-
ním rozsvícením, jaký ten letošní náš 
vánoční strom bude. A je opravdu 
krásný, o tom se mohly přesvědčit 
stovky návštěvníků v úterý 5. prosin-
ce večer, při jeho slavnostním rozsví-
cení v rámci tradičně bohatého pro-
gramu Mikulášského dne. A odkud 

vánoční strom pro Světlou

Hotovo, strom je usazen na svém 
místě

Krásný stříbrný smrk se 
stěhuje na korbu liazky 
světelských technických 

služeb

Kmen stromu bylo třeba 
upravit, aby se vešel do 
připravené roury v zemi

Ustrojený vánoční strom za 
dne, osvětlený sluníčkem

Vánoční strom nedaleko svého budoucího stanoviště mezi 
radnicí a kostelem sv. Václava

Důležitou operací bylo přemístění stromu  
na nové stanoviště

Takto září rozsvícený vánoční 
strom

se ten letošní smrk na světelské náměstí dostal? Nepřijel z daleka, 
rostl na soukromé zahradě v Panuškově ulici a ač byl zdravý, svojí 
velikostí byl již na obtíž. A tak ho majitelka nabídla radnici, zda by 
ho město nechtělo pro vánoční výzdobu na náměstí. Bylo dojedná-
no, smrk se stěhoval na světelské náměstí. Mnozí se dohadují, jak 
byl ten strom starý. A jak odpověděly majitelka se svojí dcerou? 

„Nemůžeme se shodnout, zda byl zasazen v roce 1981 nebo 1982.“ 
Přitom jehličnany se sází, když mají ze semene 3 až 4 roky.

Text a foto: jiv

Jeho veličenstvo vánoční strom přijíždí na světelské náměstít
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I ve Světlé nad Sázavou žijí bývalí obyvatelé Zahrádky u Ledče 
nad Sázavou, kteří museli své bydliště v polovině sedmdesátých 
let minulého století opustit při budování přehradní nádrže Švihov 
na řece Želivce. Z celého městečka zůstal zachován pouze původ-
ně románský kostel sv. Víta s historickými středověkými malbami. 
Zmíněné rodáky ze Zahrádky bude jistě zajímat, že díky Spolku 
Přátelé Zahrádky se pracuje na obnově interiéru kostela sv. Víta. 
Kostel má již zrekonstruovanou elektrickou instalaci, památkáři 
pracují na průzkumu nástěnných středověkých maleb. Aktuálně 
jsou v plánu opravy vitrážových oken, která pro kostel nechal před 
více než sedmdesátí lety pořídit u pražské umělecké sklářské huti 
Jiřička-Coufal tehdejší zahrádecký kněz P. Josef Toufar. Je zajíma-
vé, že tato sklářská huť stále existuje, a tak opravy byly svěřeny 
právě jí. V současné době probíhá oprava prvního okna v presbitá-
ři kostela, na kterém je nápis: FARNÍCI SVÉ MATIČCE L.P. 1944. 
V sobotu 9. prosince uspořádal zmíněný Spolek Přátel Zahrádky 
spolu s Národním památkovým ústavem a hudební skupinou 

Diogenes z Čechtic benefiční Předvánoč-
ní koncert. Část vybraného dobrovolného 
vstupného byla věnována právě na opravy 
vitrážových oken. Pořadatele koncertu po-
těšila nečekaně vysoká účast návštěvníků 
koncertu. Kostel byl zcela zaplněn, plný byl 
i kůr. Folková kapela Diogenes měla své 
vystoupení plné krásných vánočních koled, 
spirituálů, písní duchovních i světských. 
Každá přednesená píseň byla odměněna sr-
dečným potleskem, ten zněl kostelem hodně 
dlouho i na závěr koncertu. Za zmínku ur-
čitě stojí, že oprava vitrážových oken v kos-
tele sv. Víta v Zahrádce byla vybrána mezi 
projekty, které finančním darem podpoří 
Československá obchodní banka v rámci 
akce ČSOB pomáhá regionům.

Text a foto: jiv

vydařený Předvánoční koncert v Zahrádce

Když v roce 1986 poprvé nechali pracovníci rakouského 
rozhlasu z Lince přivézt plamínek zažehnutý v jeskynní kapli 
v dalekém Betlémě, místě narození Ježíše Krista, aby jím ob-
darovali ty, kteří jakoliv pomohli handicapovaným dětem, asi 
nečekali, že se tato akce stane tradicí a nalezne odezvu v celé 
Evropě. Dnes je Betlémské světlo již novodobým vánočním 
zvykem, který spojuje všechny lidi dobré vůle, je poselstvím 
míru a přátelství. O třetím adventním víkendu roku 2017 začalo 
u nás světlo z Betléma psát svoji osmadvacátou kapitolu. Br-
něnští skauti ze střediska Řehoře Mendla ho v sobotu 16. pro-

since přivezli z Vídně do Brna a o den později vlaky Českých 
drah rozvezli za pomoci dalších skautů po celé republice. Do 
Světlé nad Sázavou přivezli ten vzácný plamínek rychlíkem 
R 988 Doubrava, jedoucím z Brna do Prahy v neděli ráno krát-
ce po osmé hodině. Tentokrát se světlo nezastavilo ve Světlé, 
přijeli skauti z Ledče a Zruče nad Sázavou aby si ho odvezli též 
do svých měst. Plamínek z Betléma se stal nevšedním dárkem, 
kterým můžeme obdarovat své příbuzné a přátele. Dokáže roz-
zářit nejen náš slavnostně prostřený štědrovečerní stůl.

Text a foto: jiv

Betlémské světlo opět dorazilo do Světlé

Betlémské světlo přicestovalo vlakem  
z Brna do Světlé nad Sázavou

Skauti z Ledče a Zruče nad Sázavou před nástupem  
do „motoráčku“ směr Zruč

Jedno z poškozených 
vitrážových oken kostela 
s nápisem SV. RŮŽENA 

PANNA

Zcela zaplněný kostel sv. Víta během koncertu

Hudební skupina Diogenes z Čechtic, první zprava předseda 
Spolku Přátel Zahrádky Jan Čihák při zahájení koncertu
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Živý betlém, hra připomínající starý biblický příběh o narození 
Ježíše Krista v podání herců Základní školy Komenského a zpě-
váčků z folklorního souboru Škubánek, opět obohatil kulturní 
program vánočních svátků ve Světlé nad Sázavou. Představení, 
ve kterém nemohly chybět důležité postavy betlému Panna Ma-
rie, sv. Josef, Ježíšek, kterého si tentokrát zahrála maličká Rozálie 
Coufalová, tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, andělé a pa-

sáčci, se odehrálo před kostelem sv. Václava hned dvakrát v rámci 
programu Vánočního odpoledne ve středu 27. prosince. Tradiční 
společný večerní koncert křesťanské beatové skupiny NaPrášky 
ze Světlé a hudební skupiny Výkřik z Kališť byl vydařenou tečkou 
za svátečními dny Vánoc 2017. Text a foto: jiv

o vánocích opět nechyběl Živý betlém

Slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla 26. pro-
since v kostele sv. Václava hned dvakrát, tradičně v podání smí-
šeného pěveckého sboru Gaudeamus. Tentokrát za doprovodu 
mezinárodního orchestru, ve kterém si vedle domácích mu-
zikantů zahráli členové zvučných hudebních těles. Například 
z České filharmonie to byli violoncellista Josef Špaček a Kate-
řina Javůrková, která hrála na lesní roh, na violu hrál Josef Klu-

soň z Pražákova kvarteta. Ze zahraničí to byli hráč na kontrabas 
Luan Checchia Goncalves z Brazilie a na varhany Nina Leovac 
ze Srbska. Jak už bývá ve Světlé tradicí, bylo špičkové obsazení 
i na místech sólových zpěváků. Soprán si zazpívala držitelka 
mnoha cen z domácích i zahraničních pěveckých soutěží Lucie 
Kaňková, která účinkuje v opeře ve švýcarském Lucernu a je 
sólistkou prestižního švýcarského orchestru De Geneve-Lancy 

rybova česká mše vánoční

Sólisté Rybovy České mše vánoční. Zleva stojí Pavel Vančura, 
Tereza Papoušková, dirigent Jiří Trtík, Lucie Kaňková, Martin 

Šrejma, Kateřina Javůrková a Josef Špaček

Již třicet let vystupuje smíšený pěvecký sbor Gaudeamus 
s Rybovou Českou mší vánoční

Pasáčci se ohřívali u opravdového ohně

Beatová skupiny NaPrášky hraje křesťanské písně v rockové 
podobě a biblické žalmy ve vlastní úpravě. První zprava 

u kláves je frotman skupiny Jan Prášek.
Foto: T. Böhm ml.

Hru o narození Ježíška doprovodily svým zpěvem děti 
z folklorního souboru Škubánek

Závěrečná scéna Živého betlému s narozeným Ježíškem
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SPort
Zatímco světelští hokejisté mají svoji krajskou soutěž roze-

hranou v druhé polovině, fotbalisté FK Bohemia Světlá nad 
Sázavou si užívají zimní přestávky před jarními odvetami 
I.A třídy Kraje Vysočina. Rozhodně však je nečeká žádný zim-
ní spánek, naopak 1. místo v tabulce po podzimní části soutěže 
jim velí dobře se připravit na jaro a pokusit se vybojovat vytou-
žený postup do krajského přeboru. A jaká bude zimní příprava 
A mužstva, o tom se svěřil čtenářům Světelského zpravodaje 
jeden z trenérů Patrik Cenek. „V novém roce se poprvé sejdeme 
v pátek 12. ledna na umělé trávě v Komenského ulici. Na úvod 
seznámíme hráče s obsahem zimní přípravy a proběhne lehčí 
trénink. Celou zimní přípravu zaměříme především na rozvoj 
kondičních schopností. V první fázi budeme kombinovat fitko, 
posilovnu, terén a umělou trávu v Komenského ulici. Zpočátku 
to bude více vytrvalost a komplexní síla. Samozřejmě se bude-
me snažit o rozvoj kondice hlavně herní formou, proto budeme 
od začátku února dojíždět na velké hřiště s umělým trávníkem 
do Humpolce. To znamená, že druhá část zimní přípravy bude 
více herní na umělé trávě doma v Komenského ulici a v Hum-
polci. Naplánovali jsme si šest přípravných utkání, z toho dvě 
budou v rámci čtyřdenního soustředění, na které pojedeme 
8. března do Veletova u Kolína. Tam by nás již mělo čekat pří-
jemnější jarní počasí pro tréninky venku, než u nás na Vysočině. 
První naše přípravné utkání bude 10. února na umělce v Čásla-
vi s FC Bílé Podolí (I.B tř. Středočeského kraje), o týden pozdě-
ji na umělé trávě v Kutné Hoře se Spartou Kutná Hora (krajský 
přebor). 25. února bedeme hrát na umělce v Havlíčkově Brodě 
s FK Kovofiniš Ledeč n. S, potom přijdou dvě utkání na sou-
středění ve Veletově, s týmem Sokol Tři Dvory (okresní soutěž) 
a FK Čáslav B (I.B tř.).  Poslední herní přípravou bude utkání 

již na přírodní trávě v Hlízově s týmem Fotbal Hlízov (I.B tř.). 
Premiérové mistrovské utkání jara nás čeká v sobotu 24. břez-
na v Bedřichově s jedenáctým týmem soutěže. Na podzim jsme 
s tímto soupeřem hráli doma nerozhodně 4:4. Naše branky dali 
Jan Pohnětal 2 a po jedné Josef Novák a David Valenta.“ Na 
otázku, zda příjdou do týmu nějaké posily, zda se nerozšíří 
kádr mužstva, trenér Cenek před vánočními svátky odpověděl 
neurčitě. „Co se týče posil, jednáme s pěti hráči do pole a jed-
ním gólmanem. Uvidíme, s kým se nakonec dohodneme.“ První 
mistrovské utkání jara doma v Nádražní ulici sehrají fotbalisté 
Světlé o velikonoční neděli 1. dubna s osmým mužstvem tabul-
ky I.A třídy Slavojem Pacov. Na podzim zvítězili v Pacově 1:0, 
když gól vstřelil Luboš Rezek.

Text a foto: jiv

jaká bude zimní příprava fotbalistů?

Na snímku jsou tři hráči z té mladší generace mužstva. První 
zleva s míčem Martin Krajanský, třetí zleva Josef Novák 

a zcela vpravo Martin Muzikář

Dirigent Jiří Trtík Sólistky Lucie Kaňková a Tereza Papoušková

v Ženevě. Alt zpívala donedávna přední sólistka Dětské opery 
Praha a v současné době úspěšná studentka Pražské konzerva-
toře Tereza Papoušková. Tenorový part přednesl sólista Opery 
Národního divadla v Praze a Státní opery Praha Martin Šrejma, 
který v současné době účinkuje v Národním divadle v Prodané 
nevěstě v roli Jeníka a v inscenacích Mozartových oper Kou-
zelná flétna a Don Giovanni. Bas si již tradičně doma ve Světlé 

zazpíval držitel Ceny Thálie 
za rok 2009, sólista Opery 
Národního divadla v Praze 
Pavel Vančura. I on nyní účin-
kuje na jevišti pražského Ná-
rodního divadla v již zmíně-
ných operách W. A. Mozarta. 
Za dirigentským pultem stál 
a obě provedení České mše 
vánoční řídil bývalý sbormistr 
sboru Gaudeamus a v součas-
né době student prestižní hu-
dební univerzity Institute of 
Music v americkém Clevelan-

du Jiří Trtík. Oba koncerty dokázaly zaplnit kostel do poslední-
ho místa a že se líbily, to potvrzoval nekonečný potlesk na závěr 
každého z nich. Co bylo důležité, organizátoři opět věnovali 
vybrané dobrovolné vstupné z obou představení dětskému od-
dělení havlíčkobrodské nemocnice, tentokrát na zakoupení pří-
strojů pro sledování důležitých životních funkcí novorozeňat.

Text a foto: jiv
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Pořadí týmů hokejové Krajské ligy mužů Pardubického kra-
je po základní části: 1. HC Chrudim, 2. HC Kohouti Česká 
Třebová, 3. HC Chotěboř, 4. HC Hlinsko, 5. Slovan Moravská 
Třebová, 6. HC Spartak Choceň, 7. HC Světlá n. S., 8. HC 
Litomyšl, 9. BK Havlíčkův Brod B, 10. HC Spartak Polička. 
Oproti předešlým sezonám se hokejistům HC Světlá nad Sá-
zavou v základní části Krajské ligy mužů příliš nedařilo.  Po 
dvaceti kolech základní části skončili v tabulce až na 7. mís-
tě, a tak je v dalším pokračování ligy čekala B skupina, ve 
které bojují  týmy na 7. až 10. místě, opět každý s každým, 
o pořadí pro play off. Prvním utkáním B skupiny nadstav-
bové části soutěže hráli hokejisté Světlé v neděli 17. prosince 
doma v Pěšinkách proti Spartaku Polička. V tomto utkání se 
nehrálo pouze o body do tabulky B KLM, ale též o úspěch 
v dobročinné akci. Byl to tradiční Plyšákový večer, diváci již 
znali podmínky z předcházejících sezon. Každý měl možnost 
přinést s sebou na stadion nějakou plyšovou hračku a po prv-
ním gólu domácích ji vhodit na ledovou plochu. Úvodní gól 
sice vstřelili hosté, ale domácí nenechali diváky příliš dlouho 
čekat. V 5. minutě kapitán mužstva Ondřej Včela svým gólem 
dal povel zaplněným tribunám (435 diváků) a doslova smršť 
plyšáků se snášela na ledovou plochu. Plyšové hračky byly po-
tom darem pro děti z dětských domovů v Nové Vsi u Chotěbo-

ře a Humpolci. A nebyly to dary jediné. Již tradičně hokejový 
klub k tomu ještě přidal polovinu vstupného. Zástupci obou 
domovů tak před třetí třetinou přijali z rukou místopředsedy 
HC Světlá n. S. Jana Krajíčka šeky, každý s částkou 7 450 Kč. 
V samotném utkání měli po dvě třetiny navrch hosté, vždyť 
ještě v průběhu třetí třetiny vedli 4:2. V závěru utkání se do-
mácí vzepjali k vynikajícímu výkonu a skóre utkání otočili 
ve svůj prospěch. Zvítězili 6:4, když góly přidali Michal Do-
linský 2, Josef Štros, Jan Fibikar a Jakub Doležal. Bylo to 
vítězství několikanásobné, když si domácí připsali body za 
vítězství a další body za vydařenou dobročinnou akci ve pro-
spěch dětí z dětských domovů. Posledním soutěžním zápasem 
roku 2017 mužů v Pěšinkách bylo střetnutí HC Světlá n. S. – 
HC Litomyšl. Domácí měli hostům co vracet, neboť dva týdny 
před tím, ještě v základní části prohráli s tímto soupeřem na 
domácím ledě 2:4. Bylo to utkání vyrovnané, v základní hrací 
době skončilo 1:1 (vyrovnal Jakub Kořínek). Muselo se tedy 
hrát prodloužení tři na tři a v první minutě překlopil vítězství 
na stranu domácích Pavel Blažek po pěkné přihrávce Micha-
la Dolinského. Byla to tedy vítězná tečka hráčů HC Světlá 
n. S. za rokem 2017. Prvním utkáním v roce 2018 bude pro ho-
kejisty Světlé střetnutí v havlíčkobrodské kotlině proti B týmu 
BK Havlíčkův Brod v neděli 7. ledna.

Text a foto: jiv

hokejisté zakončili rok 2017 na vítězné vlně

Plyšáky z ledové plochy sbírají zleva č. 16 M. Dolinský,  
č. 23 M. Kopecký a č. 24 O. Špatenka

Místopředseda HC Světlá n. S. Jan Krajíček (první zleva) 
předal darovací šeky, každý s částkou 7 450 Kč, zástupcům 

Dětského domova Nová Ves u Chotěboře  
a Dětského domova Humpolec
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Milí sponzoři,
každý rok se těšíme na Vánoce a Mikuláš k nim rozhodně 

patří. Ve Světlé n. S. každoročně zahajuje vánoční atmosféru 
plnou očekávání a tajemství, kterou tak milujeme. Odpoledne 
bylo moc hezké a zábavné. Čerti v pekle nás příjemně postrašili, 
světýlka u kašny na nás dýchla svým kouzlem. Při zábavném 
pořadu na náměstí jsme se od srdce zasmáli a zazpívali jsme 
si koledy. Naši nám koupili něco dobrého na vánočních trzích 
a podívali jsme se, jak vznikají půvabné vánoční ozdoby, svíč-
ky a další věci. Ale nakonec ten krásný vánoční strom! Při jeho 
rozsvícení jsme vydechli údivem. Byla to nádhera, na kterou 
budeme zase celý rok vzpomínat.

Dozvěděli jsme se, že za celé tohle vydařené odpoledne vdě-
číme i Vám, a proto bychom Vám chtěli moc a moc poděkovat. 
Pomohli jste rozsvítit naše oči a dopřát nám nezapomenutelné 
zážitky.

Vaši malí i větší návštěvníci světelského Mikuláše.

KyTICe se připojuje s poděkováním sponzorům:
Autodoprava Luboš Mareš,  COOP družstvo HB, Ivana 
Těsnohlídková, Denní stacionář – Sociální centrum města 
Světlá nad Sázavou, Milan Brokl – Pekárna a cukrárna, 
Lion Products, s. r. o.

Foto: KyTICe
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V roce 2017 město Světlá n. S. proinvestovalo finanční částku 
v celkové výši 28 065 537,31 Kč, z toho byly poskytnuty formou 
dotací 3 123 951 Kč.

Oprava dřevěného mostku v parku
Oprava mostku spočívala v provedení kompletní výměny dře-

věných prvků. Celkové náklady opravy byly 89 298 Kč, dotace 
od Ministerstva kultury činila 48 000 Kč, náklady města Světlá 
n. S. byly 41 298 Kč.

Rekonstrukce fasády domu č. p. 986,  
náměstí Trčků z Lípy, Světlá n. S.
Byly provedeny stavební úpravy vnějšího pláště budovy Měst-

ské  restaurace,  které  spočívaly  především  ve  výměně  výplní 
otvorů obvodových fasád včetně vnitřních a vnějších parapetů. 
Část fasády objektu byla opatřena kontaktním zateplovacím sys-
témem. Střešní krytina zůstala stávající, došlo jen k úpravě kry-
tiny atik. Celkové náklady akce 3 577 579,11 Kč.

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká
Jedná se o výstavbu nového dvoupodlažního pavilonu se dvěma 

odděleními – oddělení pro 24 dětí ve věku 3–7 let a oddělení pro 
děti do 3 let. Nový pavilon bude s bezbariérovým přístupem a bude 
vybaven nábytkem a zařizovacími předměty. V parteru MŠ budou 
upraveny  plochy  pro  parkování,  příjezd 
a chodníky, budou pořízeny dětské herní 
prvky,  provedena  rekonstrukce  oplocení. 
V letošním roce byly proinvestováno cel-
kem 3 144 406,97 Kč, z toho dotace z Inte-
grovaného  regionálního  operačního  pro-
gramu byla ve výši 2 690 754,72, náklady 
města Světlá n. S. byly 453 652,25 Kč.

Odbahnění rybníka Dolní Dlužiny
Proběhlo odtěžení sedimentů z rybníka na pozemku parc. č. 22 

k.  ú. Dolní Dlužiny. Město Světlá  n. S.  zajistilo  odtěžení  sedi-
mentu, odvoz zajistila firma Agromilk, družstvo vlastníků. Ná-
klady města Světlá n. S. byly 60 227,50 Kč.

Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu – I. etapa
V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na ob-

novu a zprovoznění Tureckého pavilonu, nemovité kulturní pa-
mátky. Oprava pavilonu je rozdělena do tří etap. V první etapě 
proběhla oprava střešního pláště objektu, opravy tesařských kon-
strukcí, klempířské, pokrývačské, pasířské práce a hromosvod. 
Celkové náklady akce byly 964 935 Kč, z toho dotace Kraje Vy-
sočina dle Zásad Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na 
obnovu  kulturních  památek  byla  ve  výši  235 196 Kč,  náklady 
města Světlá n. S. byly 729 739 Kč.

Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě 
podnikatelské zóny, ulice Průmyslová, Světlá n. S.
Stavba řešila prodloužení inženýrských sítí (kanalizace, vodo-

vod, plynovod, veřejné osvětlení) a zpevněné plochy – podélná 
parkovací stání, vjezdy, obratiště a chodník včetně odvodu deš-
ťových/povrchových vod pro jižní část podnikatelské zóny. Cel-
kové náklady akce 3 971 230,00 Kč.

Přehled investičních akcí
realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2017

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká

Obnova a zprovoznění Tureckého 
pavilonu – I. etapa

Oprava dřevěného mostku v parku

Rekonstrukce fasády domu 
č. p. 986, náměstí Trčků z Lípy

Prodloužení inženýrských sítí 
v lokalitě podnikatelské zóny,  ulice 

Průmyslová – průběh prací

Odbahnění rybníka Dolní Dlužiny



Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu 
v ul. Komenského
Jednalo se o dokončení stavebních prací z roku 2016, v rámci 

kterých byly kompletně provedeny drenáže a konstrukční vrstvy 
pro hřiště na volejbal, basketbal a na běžeckém oválu. V letoš-
ním roce byly dokončeny povrchy hřišť – provedení výměny stá-
vajících sportovních povrchů atletické dráhy, hřiště na basketbal, 
volejbal a doskočiště pro skok daleký a ostatní příslušné stavební 
práce. Celkové náklady akce 2 826 347,93 Kč.

Fotbalový stadion – hybridní trávník
Oprava extrémně zatěžovaných míst v oblasti brankovišť na 

hlavní ploše hřiště použitím nové technologie spočívající v dopl-
nění rostlé trávy umělým trávníkem. Celkové náklady na opravu 
82 241,40 Kč.

Vybavení zahrady MŠ Na Sídlišti malým lanovým 
parkem
Do zahrady mateřské školy byl nainstalován malý lanový park 

–  kombinace Venuše,  jedná  se  o  řadu nízkých  lanových prvků 
vhodných  pro  děti  od  3  do  8  let.  Sestava  zahrnuje  následující 
typy: had, síť, hadice, věšák, tunel, hnízdo a jednomístná hrazda 
s výškou 1 m. Celkové náklady 122 209,00 Kč

Rekonstrukce hygienického zázemí MŠ Na Sídlišti, 
Světlá n. S.
Kompletní rekonstrukce hygienického zázemí dětí u dvou tříd 

v 1. NP a 2. NP v objektu školního pavilonu mateřské školy Na 
Sídlišti. Jednalo se především o provedení nových rozvodů vody, 
kanalizace, výměny obkladů, dlažeb a sanitárních zařizovacích 
předmětů. Celkové náklady akce 1 150 030,16 Kč.

Stavební úprava manipulačního objektu na 
rybníce p. č. 848/1 v k. ú. Dolní Březinka
Jedná se o provedení rozšíření hráze rybníka na pozemku parc. 

č. 848/1, k. ú. Dolní Březinka v místě výpusti z důvodu havarij-
ního stavu. Celkové náklady akce byly 235 539,81 Kč.

Ústředna ZŠ Lánecká
Dodávka  a  instalace  telefonní  ústředny  2N  Omega  Lite  do 

stávajících rozvodů, naprogramování, zaškolení obsluhy včetně 
zřízení vedení pro novou pobočku do strojovny výtahu v budově 
školy. Celkové náklady akce 41 296,00 Kč.

Veřejné osvětlení Sázavská ulice – garáže
Vybudování veřejného osvětlení v počtu 4 ks svítidel v prosto-

ru garáží v ul. Sázavská. Celkové náklady akce 220 220,00 Kč.

Rekonstrukce hygienického 
zázemí MŠ Na Sídlišti

Fotbalový stadion – hybridní trávník

Vybavení zahrady MŠ Na Sídlišti 
malým lanovým parkem

Stavební úprava manipulačního objektu 
na rybníce v k. ú. Dolní Březinka

Rekonstrukce hygienického 
zázemí MŠ Na Sídlišti

Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ul. Komenského



Veřejné osvětlení komunikace  
Mariadol–Františkodol
Na  základě  požadavku  osadního  výboru  došlo  k  instalaci  5 

nových sloupů veřejného osvětlení, které budou osvětlovat cestu 
od Františkodolu k Mariadolu. Náklady akce byly 212 490,67 Kč

Rekonstrukce plynové kotelny objektu 
příspěvkové organizace KyTICe
Byla provedena celková rekonstrukce plynové kotelny. Jedna-

lo se především o výměnu plynových kotlů včetně příslušných 
úprav  technických  zařízení  v  kotelně  a  související  stavební 
úpravy a sanační práce prostoru kotelny. Celkové náklady akce 
758 096,00 Kč.

Rekonstrukce ulice Školní
V rámci rekonstrukce byly provedeny stavební úpravy komu-

nikace  ulice  Školní,  a  to  včetně  úprav  napojení  sjezdů  k  okol-
ním nemovitostem. Vozovka o celkové délce cca 104 m a šířce 
5,5 m byla provedena s krytem z asfaltobetonu. V souběhu s no-
vou komunikací byl vybudován nový chodník  a dále byla pro-
vedena rekonstrukce stávajících chodníkových ploch. Na konci 
komunikace  bylo  vybudováno  obratiště  formou  miniokružní 
křižovatky,  které  zajišťuje  bezpečné  a  plynulé  otáčení  vozidel. 
Podél komunikace a podél venkovního schodiště u ZŠ Lánecká 
bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. Celkové náklady akce 
4 820 334,77 Kč.

Odvlhčení stravovacího objektu v ZŠ Lánecká 
a oprava kanalizace vně objektu
Jedná se o provedení  stavebních úprav – opravy  izolace pro-

ti  zemní vlhkosti objektu, výměny části venkovní areálové ka-
nalizace a výměny  lapače  tuků,  to vše za účelem zabezpečení 
odvlhčení suterénu stravovacího objektu. Celkové náklady akce 
1 509 735,99 Kč.

ZŠ Lánecká, rekonstrukce tělocvičny
Provedení výměny otopných těles včetně nových krytů radiá-

torů v tělocvičnách, oprava parketové podlahy v malé tělocvičně 
a celková rekonstrukce parketové podlahy (nový rošt, nová po-
chozí vrstva z parket) ve velké tělocvičně. Celkové náklady akce 
1 081 501,00 Kč.

Rekonstrukce systému vytápění v prostorách 
zázemí tenisu
Jednalo se o venkovní část nového plynovodu v celkové délce 

cca 110 m pro plynofikaci objektu a nový systém ústředního vy-
tápění s nuceným oběhem. Zdrojem tepla je plynový kondenzač-
ní kotel. Celkové náklady akce byly 588 700 Kč.

Dětské hřiště Dolní Březinka
V listopadu 2017 bylo v místní části Dolní Březinka vybudo-

váno nové dětské hřiště se šesti hracími prvky. Celkové náklady 
akce byly 341 362 Kč.

Rekonstrukce ulice Školní – průběh prací Rekonstrukce ulice Školní

Odvlhčení stravovacího objektu 
v ZŠ Lánecká – průběh prací

Dětské hřiště Dolní Březinka

Rekonstrukce ulice Školní



ZUŠ Světlá nad Sázavou, zahradní altán 
a zpevněná plocha
Výstavba  zahradního  altánku  (dřevěný  altán Hobby)  umístě-

ného na zpevněné ploše z betonové zámkové dlažby pro volno-
časové využití dětí přítomných v rámci výuky v ZUŠ. Celkové 
náklady akce 98 998,00 Kč.

Převlékárna u rybníka Sázavan
V letošním roce byla u rybníka Sázavan instalovaná dřevěná 

převlékárna. Náklady na zhotovení a instalaci převlékárny byly 
20 548 Kč.

Výsadba stromů v zámeckém parku
V listopadu 2017 bylo vysázeno v zámeckém parku 17 ks no-

vých stromů, celkové náklady byly 96 110 Kč.

Výsadba Na Bradle
V jarních měsících byly provedeny nové výsadby u chodníků 

a komunikací, které byly v minulém roce rekonstruovány. Jedna-
lo se o výsadby stromů, keřů a obnovu travnatých ploch. V pod-
zimních měsících byla doplněna alej jeřábů o 3 stromy. Celkové 
náklady byly 172 950 Kč.

Výsadba u kavárny u mostu
V  letošním  roce proběhlo osázení  svahu u kavárny u mostu 

na pozemku parc. č. 19/2 k. ú. Světlá n. S. Náklady akce byly 
50 537 Kč.

Výsadba u MŠ Na Sídlišti
V loňském roce byla realizována výměna oplocení u MŠ Na 

Sídlišti, v letošním byla povedena nová keřová výsadba o celko-
vých nákladech 21 792 Kč.

Oprava místní komunikace Radostovice
Jednalo se o opravu místní komunikace 140005c v místní části 

Radostovice. Byl opraven úsek začínající u křižovatky se silni-
cí II/347 o délce 115 m. Celkové náklady akce byly 382 286 Kč, 
z toho dotace z Fondu Vysočiny z programu Rozvoj vesnice či-
nila 150 000 Kč, podíl města Světlá nad Sázavou byl 232 286 Kč.

Územní studie propojovací komunikace  
Zámecká–Nádražní
Navazující prostory – budova ČD, křižovatka Nádražní, Jose-

fodolská. Celkové náklady územní studie 250 000,00 Kč.

Sportovní hala – projektová dokumentace
Architektonické  studie  změny  koncepčního  řešení  sportovní 

haly, projektová dokumentace změna stavby před dokončením, 
projektová dokumentace pro provádění stavby. Celkové náklady 
na dokumentaci 1 174 535,00 Kč.

Jana Vaňková
Ing. Gabriela Poulová
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