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Přímou cestu bez překážek i v roce 2019. Vaše redakční rada. Foto: Jan Šafránek
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V roce 2018 město Světlá nad Sázavou proinvestovalo fi nanční 
částku v celkové výši 49 224 788,87 Kč, z toho bylo poskytnuto 
formou dotací 17 163 905,00 Kč a náklady města Světlá nad Sá-
zavou byly ve výši 32 060 883,87 Kč.

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S.
Dokončení výstavby nového dvoupodlažního pavilonu se 2 

odděleními – 1 oddělení pro 24 dětí ve věku 3-7 let a 1 odděle-
ní pro děti do 3 let. Vybavení pavilonu nábytkem a zařizovacími 
předměty. V parteru MŠ byly upraveny plochy pro parkování, 
příjezd a chodníky, byly pořízeny dětské herní prvky, provedena 
rekonstrukce oplocení. V roce 2018 bylo proinvestováno celkem 
20 912 110,79 Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu byla v roce 2018 ve výši 14 979 924,65 Kč, 
náklady města Světlá nad Sázavou byly 5 932 186,14 Kč. Celkové 
náklady na výstavbu pavilonu MŠ včetně parteru a vnitřního vyba-
vení byly 24 755 857,76 Kč, z toho dotace celkem 17 670 679,37 Kč, 
náklady města Světlá nad Sázavou 7 085 178,39 Kč.

Projekt „Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sáza-
vou“ je spolufi nancován Evropskou unií.

Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu
– II. etapa
V druhé etapě proběhla obnova kamenného ochozu včetně 

kamenných nástupních schodů a kamenné podezdívky. Celko-
vé náklady akce byly 500 365 Kč, z toho dotace Kraje Vysočina 
dle Zásad Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na obnovu 
kulturních památek byla ve výši 225 791 Kč, náklady města Svět-
lá nad Sázavou byly 274 574 Kč.

Oprava kapliček v místních částech
Jedná se o celkovou opravu kaplí v místních částech Leštin-

ka, Lipnička a Žebrákov. Provedena byla oprava omítek, střech, 
oken, dveří a nátěry fasád.

Náklady na obnovu jednotlivých kaplí:
• kaple Leštinka – 85 979,94 Kč
• kaple Lipnička – 471 738,39 Kč
• kaple Žebrákov – 323 505,16 Kč

Celkové náklady na opravu byly 881 223,49 Kč, z toho dotace 
ministerstva zemědělství z programu na údržbu a obnovu kul-
turních a venkovských prvků ve výši 491 100 Kč, náklady města 
Světlá nad Sázavou byly 390 123,49 Kč.

Přehled investičních akcí
realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2018

Oprava kapliček v místních 
částech, Lipnička

Obnova a zprovoznění Tureckého 
pavilonu, II. etapa

Oprava kapliček v místních 
částech, Leštinka

Oprava kapliček v místních 
částech, Žebrákov

Obnova a zprovoznění Tureckého 
pavilonu, II. etapa

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká



Okénko 
vzpomínek

Již trochu novější pohledy do původního náměstí

Představa našich předků, jak by město mělo nyní vypadat
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Úvodní slovo

Vážené Světelačky, vážení Světeláci,
neodbytný čas opět otočil další stránku a přinutil nás zvykat 
si na novou číslici na konci označení aktuálního roku.

Máme za sebou rok plný významných výročí, díky nimž jsme 
si oživili povědomí o důležitých uzlech našich moderních dě-
jin. I letos nás čeká připomenutí jednoho důležitého zvratu 
v našich životech – uplyne třicet let od listopadových událos-
tí v roce 1989. I když se v následujících obdobích třeba něco 
úplně nepovedlo, podstatné je, že se můžeme radovat z ně-
čeho velmi cenného – ze svobody. K čemu by nám bylo to, že 
se nám poslední dobou ekonomicky daří čím dál lépe, pokud 
by nám scházel prostor pro vlastní názor, nemohli bychom 
cestovat, kam se nám zachce, nemohli bychom studovat, co 

chceme, pokud bychom si nemohli zvolit, koho chceme, po-
kud bychom nemohli žít bez strachu z pronásledování. My-
slím, že právě letošní rok bychom si měli více uvědomovat 
v našich dějinách relativně ojedinělou možnost žít ve zcela 
svobodném světě.

Chtěl bych Vám do roku 2019 popřát hodně štěstí, lásky, kte-
rá je tak nezbytným kořením života každého z nás, odvahu 
v okamžicích důležitých rozhodnutí, přeji Vám, ať jste schop-
ní si vždy nalézt čas sami na sebe i své blízké a ať neztratíte 
schopnost zastavit se a  přemýšlet nad drobnými krásami 
života.

Jan Tourek, starosta

Z radniCe
Rada města:

 1. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního 
daru ve výši 3 000 Kč od firmy BOHEMIA MACHI-
NE, s. r. o. Finanční dar bude přijat prostřednictvím 
Domu dětí a mládeže Světlá n. S. a bude výhradně vyu-

žit na činnost DDM – dovybavení kroužku „Tancujeme 
s Luckou“ dresy a kostýmy.

 2. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
ve výši 35 tis. Kč od města Golčův Jeníkov. Finanční dar 
bude přijat prostřednictvím Domu dětí a mládeže Světlá 
n. S. a bude výhradně užit na dovybavení dvou krouž-

ků – částka 29 000 Kč je určena pro „Mažoretky a Street 
Dance“ k pořízení dresů a kostýmů – částka 6 000 Kč je 
určena pro „Baby cvičení, Hrátky s batolátky“ k zakou-

pení motorických pomůcek.
 3. Schválila Smlouvu o poskytnutí služeb v oblasti media-

ce a psychologického poradenství mezi městem Světlá 
n. S. a psychologickou ambulancí PhDr. Sojka, s. r. o.

 4. Schválila Smlouvu o poskytnutí odborných služeb zajiš-

ťovaných PhDr. Vlastimilem Sojkou pro referenty orgá-

nu sociálně-právní ochrany dětí v předloženém znění.
 5. Schválila poskytnutí finančního daru paní M. M. ve výši 

1 500 Kč pro místní část Lipnička na akci Mikulášská na-

dílka.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru paní M. T. ve výši 

1 500 Kč pro místní část Josefodol na zakoupení drobných 
dárků pro děti na akci „Rozsvícení stromku v Josefodole“.

 7. Schválila Smlouvu o veřejných službách číslo 115/2019 
mezi městem Světlá n. S. a ICOM transports, a. s.

 8. Schválila ukončení smlouvy o užívání kovového zá-

bradlí nacházejícího se na části pozemku parc. č. 19/2, 
k. ú. Světlá n. S. ze dne 18. 5. 2017 uzavřené mezi měs-

tem Světlá n. S. (jako poskytovatelem) a paní M. Š. (jako 
uživatelem) dohodou k datu 16. 11. 2018.

 9. Schválila pronájem nebytových prostorů v ulici Lánecká 
č. p. 59 ve Světlé n. S. o výměře 43 m2 od data 1. 1. 2019 
za cenu 800 Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu Z. V., 
Světlá n. S., za účelem zřízení designového studia.

 10. Schválila aktualizaci Sazebníku cen za pronájem, pacht 
nemovitostí, rybníků a nebytových prostor ve vlast-
nictví města Světlá n. S. dle odborného posudku 
č. 2524/481/2018 ze dne 16. 11. 2018 a dle dodatku k od-

bornému posudku č. 2524/481/2018 ze dne 28. 11. 2018 
vyhotoveného znalcem pro základní obor Ekonomika – 
odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemo-

vitostí panem Milošem Šimkem, Přibyslav, s platností od 
1. 1. 2019. Ostatní sazby za pronájem nebytových pro-

stor neuváděné v odborném posouzení zůstávají ve stejné 
výši jako doposud.

 11. Souhlasila s realizací výsadeb v areálu MŠ Lánecká v roce 
2019 a se zadáním zakázky Výsadby v areálu MŠ Lánec-

ká panu Ing. Liboru Votavovi, Puklice.
 12. Schválila podání žádosti o dotaci na akci „Technická in-

frastruktura Pod Vodárnou, II. etapa, 6 RD“ z programu 
ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení, podpro-

gramu Technická infrastruktura 2019.
 13. Schválila dotace u projektu „Snížení energetické nároč-

nosti ZŠ Lánecká“ z důvodu realizace stavby Sportov-

ní hala Světlá nad Sázavou v celkové výši 368 906,14 Kč 
v souladu se žádostí o vrácení části dotace vydané Stát-
ním fondem životního prostředí ČR dne 5. 11. 2018.

 14. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Rekon-

strukce a dostavba domu č. p. 23, náměstí Trčků z Lípy, 
Světlá n. S., projektová dokumentace“ mezi městem 
Světlá n S. a firmou TAPA projekt, s. r. o., Havlíčkův 
Brod.

 15. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na „Využití po-

zemku parc. č. 549/61, k. ú. Světlá n. S. – projektová do-

Schůze rady 3. prosince
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kumentace“ mezi městem Světlá n. S. jako objednatelem 
a firmou TRANSCONSULT, s. r. o. Hradec Králové.

 16. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 745/1 o výměře 
60 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. paní J. G. s platností od 
1. 1. 2019 za účelem užívání části pozemku jako zahrád-

ka za celkovou cenu nájemného ve výši 480 Kč/rok.

 17. Odvolala v působnosti Valné hromady společnosti Spor-
tovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o., člena dozorčí 
rady Jana Koláře ke dni 3. 12. 2018.

 18. Souhlasila se změnou pojistitele u pojistné smlouvy uza-

vřené za účelem pojištění flotily vozidel města Světlá n. S.
Jan Tourek, starosta města

Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo pana starostu Mgr. Jana Tourka pro celé funkč-

ní období 2018–2022 jako určeného zastupitele pro všech-

ny případné změny územního plánu Světlá n. S., pro spolu-

práci s úřadem územního plánování při zpracování Zprávy 
o uplatňování územního plánu Světlá n. S. a pro spolupráci 
při související územně plánovací činnosti.

 2. Zřídilo osadní výbory v místních částech města Světlá nad 
Sázavou: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Hor-
ní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, 
Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovice, Závidkovice 
a Žebrákov.

 3. Schválilo vyřazení a následný prodej za nejvýhodnější nabíd-

ku dlouhodobého hmotného majetku – vozidlo Ford Transit 
v pořizovací hodnotě 418 931 Kč, v zůstatkové hodnotě 0 Kč, 
který je vedený v evidenci majetku TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o. Vyřazení majetku bude provedeno k datu 31. 12. 2018.

 4. Schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní ko-

munikace V Polích“ z podprogramu ministerstva pro místní 
rozvoj Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli.

 5. Schválilo prodloužení termínu kolaudace stavby na pozem-

ku parc. č. 370/34 v k. ú. a obci Světlá n. S. v podnikatel-
ské zóně Na Rozkoši do data 31. 12. 2019 společnosti, MPA 
servis, s. r. o., bez uplatnění sankce v režimu veřejné podpory 
de minimis.

 6. Nesouhlasilo s přijetím nabídky bezúplatného převodu – da-

rování pozemku parc. č. 965/9 v obci a v katastrálním úze-

mí Světlá n. S. a pozemku parc. č. 1026/12 v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Dolní Březinka na základě žádosti vlastníků 
pozemků.

 7. Schválilo přijetí daru pozemku parc. č. 737/1 o výměře 6 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. z vlastnictví paní L. O., a paní 
M. M. do vlastnictví města Světlá n. S.

 8. Schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 
2189 o výměře 2 m2, druh pozemku – zastavěná plocha 
v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu obvyklou v daném čase 
a místě ve výši 800 Kč/m2 plus DPH 21 %, tj. 1 936 Kč.

 9. Schválilo prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 613/27 
o výměře 10 m2 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 613/28 
o výměře 1 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S. za cenu obvyklou sjednanou k datu 6. 3. 2017 ve 
výši 380 Kč/m2, tj. celkem 5 058 Kč, vč. DPH.

 10. Schválilo právo umístit stavbu „IV-12-2017642/VB/001, 
„Světlá n/S., sport. hala, kabel vedení nn“ na pozemcích parc. 
č. st. 1074 a parc. č. 745/1, vše v k. ú. a obci Světlá n. S. ve 
vlastnictví města Světlá n. S.

 11. Schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019.
 12. Schválilo smlouvu o zápůjčce mezi městem Světlá n. S. a HC 

Světlá n. S., z. s., ve výši 250 tis. Kč.
 13. Schválilo smlouvu o zápůjčce mezi městem Světlá n. S. a Spor-

tovním zařízením města Světlá nad Sázavou, s. r. o., ve výši 
800 tis. Kč.

 14. Schválilo rozpočet 2. oblasti na rok 2019 – výstavba, správa 
a údržba majetku města.

 15. Schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2021.
 16. Schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018 ZM.
 17. Schválilo termíny řádných zasedání ZM pro rok 2019 ná-

sledovně: 30. 1. 2019, 27. 2. 2019, 24. 4. 2019, 26. 6. 2019, 
25. 9. 2019, 11. 12. 2019.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 12. prosince

Rada města:
 1. Schválila Smlouvu o veřejných službách mezi městem 

Světlá nad Sázavou a ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s.
 2. Schválila poskytnutí finančního daru HC Světlá nad Sáza-

vou ve výši 10 000 Kč na charitativní akci Plyšákový večer.
 3. Schválila poskytnutí finančního daru Akademii bojových 

umění Světlá nad Sázavou, z. ú., ve výši 6 870 Kč na vyba-

vení sportovními pomůckami.
 4. Schválila investiční záměr – pořízení 10 ks velkoobjemo-

vých kontejnerů s využitím dotace od ministerstva život-
ního prostředí.

 5. Schválila uzavření darovací smlouvy za účelem darování ob-

razu mezi městem Světlá n. S. a panem Milanem Lepeškou.
 6. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci sa-

dových úprav akce „MŠ Lánecká – sadové úpravy“ mezi 
městem Světlá n. S. a panem L. V.

 7. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky „III/34731 Světlá 
nad Sázavou, ul. V Polích“ účastníku zadávacího řízení 
umístěnému na prvním místě dodavateli Porr, a. s.

 8. Souhlasila se zahrnutím opravy chodníku podél silnice 
II/150 do projektové dokumentace v rámci připravované 
opravy mostu a krytu vozovky II/150.

 9. Schválila smlouvu o poskytování účetního a daňového po-

radenství mezi městem Světlá n. S. a Ing. Věrou Suchodo-

lovou.
 10. Schválila smlouvu o poskytování právních služeb mezi 

městem Světlá n. S. a advokátem JUDr. Ondřejem Mál-
kem.

 11. Schválila poskytnutí finančního daru panu P. T. ve výši 
20 000 Kč na pořádání charitativních vánočních koncertů.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 17. prosince
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Parkovací automaty ve Světlé nad Sázavou
Neutěšená situace s parkováním na náměstí si vynutila řešit 

problém instalací parkovacích automatů.
O instalaci parkovacích automatů v prostorách náměstí roz-

hodlo vedení města v roce 2010.
Ohledně výše zpoplatnění parkování proběhla anketa mezi 

obyvateli města, ve které se většina občanů vyslovila pro zpo-

platnění parkování na náměstí.
Na začátku září 2011 byl proto nainstalován první parkovací 

automat v prostorách náměstí.
Placená parkovací místa byla vymezena na náměstí Trčků 

z Lípy před prodejnou COOP a protilehlé straně před radnicí.
Celkem je zpoplatněno 40 parkovacích míst.
V listopadu 2011 byl nainstalován druhý parkovací automat.
Pro ilustraci finančního přínosu pro rozpočet města je uvede-

na výše tržeb v letech 2013–2018 (viz tabulku).
Parkovací automaty na náměstí plní svoji regulační úlohu. 

Množství vybraných finančních prostředků napovídá, že denně 
se v těchto prostorách vystřídá kolem 700–800 vozidel.

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Přehled tržeb z parkovacích automatů  
na náměstí Trčků z Lípy v letech 2014–2018

měsíc 2013 2014 2015 2016 2017 2018

leden 12 800 13 708 14 915 10 242 13 689 14 787

únor 12 205 9 345 10 713 15 445 14 258 13 123

březen 13 996 17 030 18 857 13 260 17 155 15 306

duben 15 212 14 511 16 892 17 046 13 656 15 173

květen 17 713 11 151 10 516 11 847 16 433 15 984

červen 14 232 15 976 16 171 20 941 16 891 16 692

červenec 15 036 17 057 16 172 22 275 15 798 18 829

srpen 17 664 23 690 23 850 19 976 20 068 18 821

září 12 354 11 267 11 369 12 679 12 266 13 800

říjen 15 311 11 435 16 110 15 078 15 966 16 731

listopad 12 319 11 727 10 227 15 230 15 053 16 159

prosinec 13 418 16 296 16 148 15 126 15 115

Celkem 172 260 173 193 181 940 189 145 186 348 175 405

Na konci roku 2018 příspěvková organizace města TBS Svět-
lá nad Sázavou zakoupila sady tašek na tříděný odpad. Sada 
tašek obsahuje tašku na plast, papír a sklo. Tašky jsou omy-

vatelné a mohou být spojené suchým zipem. Tašky si mohou 
občané města a místních částí vyzvednout zdarma na pokladně 

Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou při placení poplatku za 
komunální odpad.

Celkové náklady byly 58 367 Kč, z toho dotace Kraje Vy-

sočina z grantového programu Fondu Vysočiny byla ve výši 
28 016 Kč, vlastní náklady 30 351 Kč.

tašky na tříděný odpad

Upozornění

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad 
pro letošní rok ve výši 540 Kč za osobu – platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen k trva-
lému pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo v místních částech. 
Majitelé chat a  rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 
540 Kč za každou stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatek je splatný dle Vyhlášky města Světlá nad Sázavou 
do 31. 3. 2019 a lze ho hradit v hotovosti nebo platební kar-
tou v pokladně Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, dále 
bankovním převodem na číslo účtu: 19-0002621521/0100, va-
riabilní symbol je nutné uvést – jedná se o symbol poplatníka.

Upozorňujeme občany, že za včas nezaplacený poplatek vy-
hláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek z psů pro rok 2019

Oznamujeme držitelům psů,  že dle Vyhlášky o  místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek do 30. 6. 2019. 
Dále je velmi důležité všechny změny (týkající se nároku na 
osvobození platby, či týkající se držení psa) ohlásit do 15 dnů 
od nastalé skutečnosti na pokladně městského úřadu.

Děkujeme a přejeme krásný nový rok 2019

Volby do osadních výborů
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou na svém zasedání dne 

12. 12. 2018 schválilo zřízení osadních výborů ve svých místních 
částech. Osadní výbor má nejméně 3 členy, počet členů určuje 
zastupitelstvo města. Členy osadních výborů jsou občané s trva-

lým pobytem v místní části města, kde se osadní výbor zřizuje. 
Předsedu osadního výboru zvolí ZM z řad členů osadního vý-

boru.

Jelikož vstoupilo v platnost nařízení EU č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, není možné zachovat 
systém voleb do osadních výborů, který byl aplikován při volbách 
minulých. Nařízení nám již neumožňuje zasílat seznamy obyvatel 
místní části.

Pokud má někdo zájem být členem osadního výboru místní 
části, ve které má trvalý pobyt, žádáme uchazeče o zaslání při-
hlášky na adresu města Světlá nad Sázavou, kontaktní osoba: 

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Gabriela Poulová, odbor majetku, investic a regionálního rozvo-

je, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, e-mail:  
poulova@svetlans.cz, nejpozději do 31. 1. 2019. Pokud se ve Vaší 
místní části najdou alespoň 3 uchazeči, bude osadní výbor zřízen.

1. Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat ZM, RM a výborům návrhy týkající se rozvoje 

části města a rozpočtu města,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhod-

nutí, pokud se týkají dané místní části města,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným ob-

čany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v dané míst-
ní části orgánům města.

2. Požádá-li předseda osadního výboru na ZM o slovo, musí mu 
být uděleno.

Ing. Gabriela Poulová, úředník OMIRR

Aktualizace žádostí o nájem bytu v domě 
s pečovatelskou službou (DPS)
Jednou z agend odboru sociálních věcí Městského úřadu Světlá 

nad Sázavou je evidence žádostí o nájem bytu v domě zvláštního 
určení – dům s pečovatelskou službou, U Rybníčků 1044, Světlá 
nad Sázavou. Tyto žádosti jsou posuzovány dle kritérií schvále-

ných Radou města Světlá nad Sázavou a podle získaného bodo-

vého ohodnocení doporučovány komisí sociální, zdravotní a pro 
výběr obyvatel do DD k uzavření nájemní smlouvy. Při hodno-

cení není tedy rozhodující termín podání žádosti, ale údaje uve-

dené žadatelem (popřípadě i ověřené úřadem), aktuální sociální 
situace žadatele a potřebnost poskytování sociálních služeb – tedy 
např. úkony, které žadatel bude využívat při získání bytu.

Protože není požadováno každoroční obnovování žádostí o ná-

jem bytu v DPS tak, jako je to u žádostí o ostatní byty v majetku 
města, jsou v evidovaných žádostech údaje již zastaralé či neúpl-
né, které je potřeba aktualizovat, aby výsledné bodové hodnocení 
bylo co nejvíce objektivní. V letošním roce také nastaly změny 
v ochraně osobních údajů (obecné nařízení EU GDPR), a protože 
dbáme na ochranu soukromí a osobních údajů klientů, bylo ne-

zbytné tyto změny promítnout do tiskopisů žádostí a seznámit ža-

datele s rozsahem a způsobem zpracování chráněných dat.
Rada města Světlá nad Sázavou svým usnesením č. R/425/2018 

ze dne 24. 9. 2018 souhlasila s aktualizací žádostí o byt v DPS 

a rozesláním nových tiskopisů, jejichž součástí je souhlas se zpra-

cováním osobních údajů.
Na základě toho bylo obesláno 94 evidovaných zájemců o byt 

v DPS s žádostí o doložení aktualizovaných údajů do 30. 11. 2018 
a s nabídkou pomoci s vyplněním (Bc. Jana Cípová, odbor sociál-
ních věcí, MěÚ Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 
Světlá nad Sázavou, tel: 569 496 690, cipova@svetlans.cz, kancelář 
č. 307 – druhé patro, proti výtahu). Z obeslaných zájemců nepře-

vzalo doporučené psaní 13. Do 7. 12. 2018 se vrátilo 47 aktualizo-

vaných žádostí. Ty, které nebyly aktualizovány, v nejbližší době 
vyřazeny nebudou, ale nebudou moci být zařazeny do užšího vý-

běru ke schválení uzavření nájemní smlouvy, o kterém rozhoduje 
Rada města Světlá nad Sázavou.

Doporučujeme těmto evidovaným žadatelům a jejich rodin-

ným příslušníkům, aby věnovali aktualizaci náležitou pozornost 
a v případě, kdy budou potřebovat s vyplněním pomoci či coko-

liv vysvětlit, se obrátili na Bc. Cípovou. Dále doporučujeme spíše 
osobní předání aktualizací s kontrolou vyplněných údajů než pou-

hé zaslání poštou. Pokud bude tiskopis neúplný, platí totéž, jako 
kdyby aktualizace nebyla dodána.

O vyřazení neaktualizovaných žádostí se bude rozhodovat v ná-

sledujícím období. V případě vážného zájmu o byt v DPS mohou 
vyřazení žadatelé podat žádost opětovně.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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Na počátku loňského roku se představitelé města rozhodli, 
že pořídí u příležitosti stého výročí vzniku Československé 
republiky nějaké dílo, které by připomínalo toto jubileum 
příštím generacím. Proto se obrátili na malíře Milana Lepeš-
ku, kterého zná veřejnost ze světelských výstav neprofesi-
onálních výtvarníků a smostatných výstav v několika galeri-
ích, zda by namaloval současné město ze stejného místa na 
Kalvarii jako kdysi náš významný malíř Antonín Mánes, jehož 
obraz Světlé nad Sázavou je v Národní galerii Anežský kláš-

ter v Praze. Milan Lepeška souhlasil a obraz skutečně nama-
loval a  co víc, rohodl se ho věnovat městu jako dar. Proto 
v pondělí 17. prosince loňského roku proběhl v zasedací síni 
radnice slavnostní akt, během kterého malíř Milan Lepeška 
svůj velkoformátový obraz Světlé nad Sázavou na plátně 
předal za přítomnosti členů rady města.

Text a foto: jiv

Město Světlá nad Sázavou má nový obraz

Starosta Jan Tourek převzal od Milana Lepešky  
jeho obraz jako dar městu

Společné foto členů rady města s autorem. Milan Lepeška 
první zprava a vedle něj stojí jeho manželka

Statistika kontrol provedených obecním živnostenským 
úřadem Světlá nad Sázavou za rok 2018
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor správní, školství 

a živnostenský (dále jen „obecní živnostenský úřad“), v roce 
2018 navázal na předchozí období a pokračoval s kontrolou 
podnikatelů, kteří svou podnikatelskou činnost zahájili na 
samém začátku devadesátých let. Z obsahu spisů, které jsou 
vedeny v našem archivu, bylo zřejmé, že se s největší pravdě-

podobností podnikáním již nezabývají. Tito podnikatelé byli 
pozváni ke kontrole, která skončila ve 23 případech zrušením 
živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

V období od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018 bylo provedeno cel-
kem 83 kontrol, přičemž více než polovina z nich byla pro-

vedena v provozovnách. Porušení zákona bylo zjištěno v 27 
případech a obecní živnostenský úřad za ně uložil pokuty 
v celkové výši 46 000 Kč. Kontrola je někdy prováděna i na 
základě podnětů a „udání“. Ve sledovaném období obdržel 
obecní živnostenský úřad jeden takový podnět, přičemž po 
provedeném šetření na místě musel živnostenský úřad kon-

statovat, že k porušení zákona o živnostenském podnikání 
v tomto případě nedochází.

Obecní živnostenský úřad dále ve sledovaném období 
zahájil 9 řízení o zrušení živnostenských oprávnění z dů-

vodu neprokázání vlastnického nebo užívacího práva k síd-

lu. Ve všech devíti případech bylo o zrušení živnostenských 
oprávnění pravomocně rozhodnuto.

V jednom případě uložil obecní živnostenský úřad pokutu 
podle „kontrolního řádu“, neboť podnikatel přesto, že veškeré 
písemnosti osobně převzal, s kontrolním orgánem nekomu-

nikoval.
Na konec pro zajímavost uvádíme pár čísel vztahujících se 

ke sledovanému období:
1) Největší uložená pokuta byla 15 000 Kč
2) Nejčastěji uložená pokuta byla 1 000 Kč
3) Nejčastější závada spočívala v pochybení v označení pro-

vozovny nebo sídla
Z tohoto důvodu bychom chtěli připomenout podnikate-

lům, že povinnosti vztahující se k provozovnám jsou uvedeny 
v § 17 zákona o živnostenském podnikání a povinnosti podni-
katele jsou uvedeny v § 31 téhož zákona.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás můžete 
obrátit prostřednictvím telefonu, mailu nebo osobně.

Kontakty:
• Zuzana Mrkvičková, tel. 569 496 670,  

e-mail: mrkvickova@svetlans.cz, 
• Lenka Smítková, tel. 569 496 673,  

e-mail: smitkova@svetlans.cz 
• Jan Coufal, tel. 569 496 672, 778 476 106,  

e-mail: coufal@svetlans.cz.
Jan Coufal, DiS.
úředník OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského
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Vážení občané Světelska,

na začátku mého článku bych chtěl poděkovat všem, kteří 
našemu PRO Světelsko dali svůj hlas. Nesmírně si Vašeho 
rozhodnutí vážíme a  slibuji, že Vaši důvěru nezklameme. 
Vzpomínám na první měsíce na radnici, kdy jsem uspořádal 
výstavu připravených studií a projektů a v anketě jste se 
měli rozhodnout, kterému z 15 návrhů byste dali přednost. 
Tato březnová anketa z roku 2015 byla podkladem pro vy-
tvoření strategického plánu na dalších 8 roků. Vaše anketa 
jen podpořila naše představy, kterým směrem bychom se 
měli dát. V některých Vašich i našich představách jsme na-
razili na nečekané problémy. Přiznám se, že i  já sám jsem 
měl trochu naivní představu, že všechno půjde snadněji. 
Různé vyhlášky, zákony a  administrativa nám všem kom-

plikuje život. Proto bych Vás chtěl ubezpečit, že Vám za-
městnanci úřadu nekomplikují život svojí nevolí, ale oni 
musí plnit jen to, co mají v předpisech a nařízeních. Jako 
příklad Vám uvedu jen to, že pokud sledujete naše zákono-
dárce, kolikrát se mění a  různě upravují a přepracovávají 
jejich rozhodnutí! Bohužel mnohdy i k horšímu. Ale vraťme 
se zpět a ohlédněme se trochu zpět. V našem Světelském 
zpravodaji jste se každý rok v  lednovém vydání seznamo-
vali s  tím, co se za předchozí rok podařilo. Také v  tomto 
čísle máte přehled o  akcích z  roku 2018. Jsem velice rád, 
že rozpracované naše společné plány můžeme postupně 
realizovat. Město nyní čekají v  dalším čtyřletém období 
administrativně připravené velké stavební akce, které se 
snažíme financovat s podporou dotací, pokud je to možné. 
Příkladem je nově vybudovaná mateřská škola, na kterou 
jsme získali dotaci 19 mil. Kč a  město stála cca  3 mil. Kč. 
Jenže nejvíc dotací je směřováno do projektů vzdělání, ale 
tzv.  dotace na stavby jsou minimální. Přesto nemůžeme 
čekat na případné dotace, tak jsme se rozhodli plnit, co 
jsme slíbili. Takže začala výstavba sportovní haly v hodno-
tě 90 mil. Kč, 10 mil. Kč nám přislíbil krajský úřad, 70 mil. 
Kč jsme si vzali úvěr, který budeme splácet po 6 mil. Kč 
ročně 10 let. Zbytek dáme z vlastního rozpočtu. Dodávám, 
že předchozí vedení si bralo úvěry a my budeme ve stejné 
výši splácet úvěr do roku 2019. Bez úvěrů by se projekty 
podobné velikosti jinak nedaly realizovat. V roce 2020 za-

hájíme revitalizaci náměstí, která bude realizována ve 3–4 
etapách, abychom nezatížili občany Světlé nad Sázavou 
omezením dopravy. Tato akce by měla obnášet náklady 
ve výši cca 90 mil. Kč, z toho 35 mil. Kč tvoří přeložky sítí 
(voda, elektřina, plyn, odpady). Máme snahu o  výstavbu 
betonového mostu v  lokalitě mezi sklárnami a  nádražím. 
Máme vyhledávací studii, začínáme vykupovat pozemek, 
ale bude záležet na vedení krajského úřadu, zda podpoří 
toto propojení Světlé nad Sázavou na Habry. Věříme, že 
tento problém s přemostěním za pomoci krajského úřadu 
a SFDI zvládneme. Další rozpracovanou akcí je vykoupení 
budovy bývalého „Plavečáku“ (pozemek jsme již vykoupili) 
a připravit projektovou dokumentaci pro vytvoření přírod-
ního koupaliště v Pěšinkách, případně ho i realizovat (do-
tace?). No a  dlouho řešená cyklostezka. Tady se objevilo 
mnoho problémů k úspěšnému dokončení této akce. Najít 
shodu s KÚ – životní prostředí k celému projektu, ale nej-
víc nám brání různí aktivisté, kteří kážou vodu a pijí víno 
v neobjektivních pohledech na přínos pro člověka. Tento 
krásný úsek krajiny by měl být přínosem pro lidi a ne pro 
přemnožené vydry.

Ale čeká nás také postupná revitalizace parku. Naučná 
stezka, dětské přírodní hřiště a další změny v oživení kvě-
tinové výsadby. A také využití parku pro okénko z výsled-
ků práce více jak 600 studentů umělecké akademie.

Máme ale i problémy s úbytkem vody v regionu a ty musí-
me řešit přednostně.

Na závěr mého povídání bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se snaží našemu městu jakkoliv prospět. Nedá se vyjme-
novat všechno a poděkovat všem, ale z těch mnoha bych 
chtěl poděkovat zaměstnancům městského úřadu, kteří 
se snaží pomoci Vám občanům, ale také připravují veškeré 
podklady pro nás, kteří se je snaží realizovat. Poděkování 
patří ale také zaměstnancům všech našich organizací.

Do nového roku bych Vám čtenářům chtěl popřát všechno 
jen a jen dobré, ale hlavně dobré zdraví fyzické i psychické 
a hodně štěstí a radostných okamžiků.

Josef Hnik, místostarosta

Slovo místostarosty

Rekodifikace stavebního práva
V loňském roce byla přijata novela stavebního zákona (zá-

konem č. 225/2017 Sb.), která přinesla sice podstatné, leč dílčí 
změny v oblasti výstavby. V průběhu jejího projednávání se 
naplno projevila potřeba zásadní změny celého veřejného sta-

vebního práva v České republice. Aby byla nová právní úprava 
efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy 
a povolovacích procesů staveb, je třeba připravit nejen nový sta-

vební zákon, ale navrhnout a přijmout i zásadní úpravy mnoha 
souvisejících zákonů a provést též podstatnější reformu veřejné 
správy v České republice, spočívající ve zjednodušení struktu-

ry a roztříštěnosti stavebních úřadů na úrovni obcí, krajů a re-

sortů.
V Programovém prohlášení Vlády ČR je kromě jiného sta-

noveno, že vláda podpoří a zrychlí výstavbu v České republice, 
prosadí rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednoduší 
a zkrátí přípravu staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Dle kompetenčního zákona je ministerstvo pro místní roz-

voj (MMR), kromě jiného, ústředním orgánem státní správy ve 

věcech územního plánování a stavebního řádu, to znamená, že 
plně zodpovídá za tyto dvě oblasti, včetně legislativy.

V říjnu 2018 MMR a Hospodářská komora ČR zveřejnily 
zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, 
který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři 
roky, tedy v roce 2021. Hospodářská komora ČR byla do tohoto 
procesu zapojena jakožto odborný partner a největší předsta-

vitel malých i velkých podnikatelů. Na přípravě se má podílet 
mimo jiné také Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnic-

tví nebo Česká společnost pro stavební právo. Mimo jednání 
odborných pracovních skupin připravuje Hospodářská komora 
také otevřenou kontinuální konferenci, kdy bude moci laická 
i podnikatelská veřejnost zasílat k rekodifikaci stavebního prá-

va prostřednictvím webových stránek komory svoje podněty či 
připomínky k postupně zveřejňovaným pracovním návrhům.

Cílem celého procesu by mělo být skutečné zrychlení povolo-

vání staveb, princip jednoho razítka, jednoho úřadu a jednoho 
rozhodnutí.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Rok v lese – leden
V roce 2019 bude odbor životního prostředí mimo jiné sezna-

movat čtenáře o tom, co se děje v lese v jednotlivých ročních 
obdobích a měsících. Začněme tedy prvním dílem tohoto seri-
álu – lednem.

Všechny stromy mají vegetační klid. Vegetačním klidem ro-

zumíme období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v pří-
rodě zpomalují (téměř až zastavují). Přesné časové ohraničení 
vegetačního klidu nelze stanovit, neboť je ovlivněn přírodními 
vlivy, zejména počasím (obvykle bývá vymezen měsíci listo-

pad – březen včetně).
U lišek začíná doba kaňkování (tj. doba jejich námluv a páře-

ní). V době kaňkování se lišky ozývají protáhlým chraptivým 
štěkotem. V lednu probíhá též rozmnožování (tok) výra velkého.

Lesníci sbírají šišky smrku, borovice, modřínu, semínka ja-

sanu, lípy a akátu. Provádějí mýtní úmyslnou těžbu listnatých 
dřevin. Využívají sněhové pokrývky k těžbě dřeva v porostech, 
kde je nutno chránit přirozené zmlazení. Kontrolují ochranu 
dřevin proti okusu zvěří a funkčnost oplocení mladých kultur. 
Těží smrky napadené kůrovcem, aby byly zpracovány nebo 
asanovány nejpozději do 31. května; v lesních porostech, které 
alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výš-

ky, do června běžného roku.
Pro myslivce je leden především měsícem intenzivní péče 

o zvěř – důležité je zajistit dostatečné přikrmování zvěře (zejm. 
senem, obilím) a klid v honitbě. Celoročně loví zvěř černou 
(prase divoké) a škodnou (např. liška).

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí

Registrace dovezených vozidel ze zahraničí
V končícím roce 2018 Vás chci seznámit se statistikou doveze-

ných a přihlášených motorových vozidel na ORP Světlá nad Sá-

zavou. K 30. 11. 2018 bylo přihlášeno na registru vozidel 294 mo-

torových vozidel dovezených ze zahraničí. Převažují samozřejmě 
vozidla značky Škoda. Nejvíce dovezených vozidel bylo ze SRN 
(210), dále následuje Polsko a Rakousko (19 vozidel). Na druhé 
straně žebříčku je Španělsko, Švédsko a Maďarsko (po 1 vozidle).

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD
Dana Morávková, DiS., referent OD

Z odboru dopravy 

Za rok 2018 294

SRN 210

Polsko 19

Rakousko 19

Itálie 13

Francie 11

Belgie 4

Dánsko 4

Holandsko 3

USA 3

Slovensko 3

Švýcarsko 2

Maďarsko 1

Španělsko 1

Švédsko 1

Celková registrace dovezených motorových vozidel  
od roku 2013 do roku 2018

Krádež starožitností z rekreační chalupy
Dne 11. 12. v dopoledních hodinách vyjížděli policisté OOP 

Světlá nad Sázavou k nahlášenému případu krádeže starožit-
ností z rekreační chalupy v obci Kunemil. Dosud neznámý pa-

chatel v době od 17:00 hodin dne 15. 10. do 10:00 hodin dne 
11. 12. nezjištěným způsobem vnikl na zahradu rekreační cha-

lupy a dále nezajištěným oknem vnikl do chalupy, kde odcizil 
různé starožitné předměty v celkové hodnotě nejméně 6 500 Kč. 
Neznámý pachatel se dopustil přečinů krádeže a porušování 
domovní svobody, za což mu v případě zjištění a prokázání 
viny hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti, 
popř. propadnutí věci.

Krádež peněz z bytu
Dne 11. 12. byla v 11:30 hod dále nahlášena krádež finanč-

ní hotovosti z bytu ve Světlé nad Sázavou, ul. Na Bradle. Na 
místě bylo hlídkou Policie ČR zjištěno, že v tu chvíli neznámý 
pachatel v době od 00:00 hod. dne 25. 11. do 18:00 hod. dne 
3. 12. odcizil v obývacím pokoji v bytě v přízemí panelové-

ho domu bez užití násilí z trezoru finanční hotovost ve výši 
60 000 Kč, přičemž k poškození zařízení bytu ani trezoru ne-

došlo. 
Na základě získaných poznatků byl ve spolupráci s krimi-

nální policií ÚO Havlíčkův Brod zjištěn pachatel, jedná se 
o mladistvou osobu z Havlíčkobrodska.

Zpráva policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc prosinec 2018
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▶

Z hiStorie

Z činnosti městské policie

Městská policie v listopadu 2018 řešila celkem 30 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 27 
přestupků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních 
orgánů. 

Provedli jsme odchyt 1 psa, ten byl předán majiteli. V odchytovém zařízení nemáme k 30. 11. žádného pejska. Provedli 
jsme jedno měření rychlosti vozidel. 

Dne 20. listopadu jsme se zúčastnili akce ,,TOXI“, kterou organizovala policie ČR. Ta byla zaměřena na podávání alkoholu 
osobám mladším 18 roků. 

Dne 27. listopadu strážníci v ranních hodinách přijali tel. oznámení – v místní části Dolní Březinka leží u komunikace muž. 
Po příjezdu na místo poskytli první pomoc a následně muže po příjezdu ZS předali do péče lékaře. 

Zdeněk Novák 
velitel MP

Zanedbání povinné výživy
Dne 12. 12. byly policejním orgánem dle § 158/3 trestního 

řádu OOP Světlá nad Sázavou zahájeny úkony trestního řízení 
ve věci zanedbání povinné výživy, kterého se měl dopustit čtyři-
ačtyřicetiletý občan, který v období od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2017 
zcela nebo částečně neplní svoji vyživovací povinnost na své 
nezletilé děti, přičemž za uvedené období dluží oprávněné celko-

vou částku 74 000 Kč. Podezřelému za tento trestný čin v případě 
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

Podezření z trestné činnosti při prodeji vozidla
Dne 18. 12. v 15:10 hod. byl na služebnu OOP Světlá nad Sá-

zavou oznámen případ podezření z trestné činnosti jedenačtyři-

cetiletého muže z Pardubicka při prodeji osobního motorového 
vozidla Škoda Fabia, neboť tento měl vědomě zamlčet skuteč-

nosti o soudní blokaci prodávaného vozidla a poškozenému bylo 
předmětné vozidlo soudním exekutorem následně dne 18. 12. za-

baveno. Tím byla současnému majiteli vozidla způsobena škoda 
ve výši nejméně 53 000 Kč. 

Věc je v současné době policejním orgánem prověřována dle 
ust. § 158/1 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu 
podvodu.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Část I. Voda, vítr, sníh a mráz
Ve starých zápisech a kronikách se o radostných okamžicích 

v životě obyvatel dočteme jen málo. Nepříjemné, někdy katastro-

fické události bývají však zaznamenány dosti přesně. A tak se tyto 
prameny hemží povodněmi, požáry, vraždami, válkami, dranco-

váním, epidemiemi a jinými hrůzami, až to někdy připomíná zpra-

vodajství některých komerčních televizí.
Ve třech pokračováních si přečteme, co všechno museli dávní 

obyvatelé Světelska prožít v průběhu věků. Jako prameny nám pro 
první dvě části poslouží pro nejstarší období, t. j. od 13. století do 
80. let 19. století, Seidlerova „Kronika města Světlé od roku 1207-
1886.“, při popisu událostí od konce 19. století do Velké války se 
budeme držet „Pamětní knihy děkanátu ve Světlé n. S.“ a informa-

ce o událostech v období první republiky budeme čerpat hlavně 
z obecních či školních kronik. Někdy nám poskytne potřebné in-

formace i soudobý tisk.
Karel Seidler1 se vývoji počasí a různým katastrofám věnuje 

dosti pečlivě, i když lze úspěšně pochybovat o spolehlivosti někte-

rých jeho údajů. Většinou se odvolává na texty Neplachovy, Scha-

llerovy a Lupaciovy.2 Jeho Pamětní kniha uvádí první informaci 

tohoto druhu hned k roku 1250, kdy mělo dojít k silnému krupobití 
a následné povodni na Sázavě. Podobné události zmiňuje i v letech 
1272, 1273 a 1280. Naopak katastrofální sucho, které způsobilo 
zničení úrody, mělo být v letech 1307, 1315 a 1341. První infor-
mace o stržení mostu velkou vodou (byl-li zde v té době vůbec 
nějaký) patří k roku 1367. Povodně pak uvádí i v letech 1373, 1375, 
1392, 1431, 1432, 1480, 1481 a 1501. V roce 1511 mělo ve Svět-
lé dojít dokonce k zemětřesení. Pak se v Seidlerových zápiscích 
povodně objevují sporadičtěji, a to v letech 1537 a 1675. 2. dub-

na 1713 a 19. července 1736 měla řádit „strašlivá povodeň ve Světlé 
následkem průtrže mračen.“

Je zvláštní, že se Seidlerova kronika vůbec nezmiňuje o nejhorší 
povodni, která naše město postihla ve dnech 31. července a 1. srp-

na 1714. Musíme tedy sáhnout po jiných pramenech. Onoho osud-

ného červencového dne došlo k obrovské průtrži mračen na Žďár-
sku, Polensku a Havlíčkobrodsku, došlo k protržení hrází rybníků 
(snad až sedmdesáti) v horním Posázaví a následně k rychlému 
vzestupu hladiny Sázavy a také jejího přítoku Šlapánky. Až tři me-

try vysoká povodňová vlna se hnala údolím Sázavy a ničila a za-

bíjela od Žďáru až po Kácov. Trvalo to celou noc z 31. července na 

Přírodní katastrofy a jiné smutné události
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▶ 1. srpna. Následky povodně byly v našem městě katastrofální. 73 
lidé se utopili, byl zdemolován mlýn, špitál, panský pivovar a 24 
domy Na Páchu. Most voda odnesla. Poškozen byl i zámek a park. 
V celém Posázaví povodeň zabila cca 240 osob, nejvíce ve Světlé. 
Jenom mlýnů rozbouřená Sázava odnesla 14. Ve světelské matrice 
zemřelých je následující zápis z tohoto roku: „Anno 1714 při tý 
nešťastný, nenadálý a nikdy neslýchaný povodni, která se potrefi-
la roku vejš podotčeného dne 31. Julii na sv. Ignácia, zakladatele 
tovaryšstva Ježíšova, okolo hodiny desáté v noci ze sedmdesáti 
osmi lidí mladých a starých (ve 23 domích) mimo těch, kteří se 
naforotili anebo přespolní, utonuli a následující jsou pochováni 
křesťanským způsobem; vostatní ani se neví, kam přišli.

1. Augusti pohřben jest Tomáš Zmrhal ze špitálu věku svého 80 
a několik let. 2. Augusti při mši svatý jest pochován mládenec Vác-
lav Voborník věku 26 let. Item z Dobrý mlynář 56 let stáří a s ním 
jiný z Babic v jeho stáří, oba odpočívají u sv. Jana. U Božích muk 
k Nové Vsi je pochováno pět nemalých. 3. Augusti Václav Tkadle-
ček s dcerou svou mladou věku svého 52 léta. 4. Augusti Šrámko-
vá s dcerou svou a jeden syn dobrskýho mlynáře věku svého přes 
40 let; též malý chlapeček zafačovaný, jako by z Brodu byl. Václav 
Hradecký (s neznámým chlapcem) věku svého 40 let; ponocnýho 
dcera světelskýho 10 let stáří; Kateřina Jakuba Voborníka man-
želka 24 let. Pět lidí neznámých leží u Božích muk, co se jde k Nový 
Vsi. 5. Augusti Vít, zedník z Lípy 24 léta. Dorota stará Šemberka 
46 let a synáček nebožtíka barvíře 5 let. Nějaký cihlář 24 let z Bro-
du. Item děvečka z Babic 18 let stáří. Někteří, kteří se později našli 
pod Mrzkovicemi, Leštinkou a Vilimovici, odpočívají a ještě jeden 
neznámý u sv. Jana leží.“ Smutná bilance.

Další povodeň přišla v roce 1740. Roky 1769 a 1770 byly po-

dle Seidlerovy kroniky tak mokré, že nebyla téměř žádná úroda. 
O rok později způsobilo tání sněhu, že 17. března vystoupila voda 
až ke špitálu. 17. června toho roku prý padal sníh.

Kronikářův zápis k roku 1784 říká, že 28. února vystoupila voda 
tak, že „most přes Sázavu byl z velké části odplaven, druhá velká 
voda byla 28. března.“ O pět let později byl most poškozen znovu.

K roku 1795 se v kronice píše, že „bylo veliké sucho až do polo-
viny června, načež následovaly denní lijáky a bouřky, které až do 
srpna trvaly a veliké povodně způsobily.“ O rok později „27. ledna 
a 28. února bylo tak teplo, že lidé bosi venku chodili; v březnu zato 
napadlo množství sněhu, který zůstal ležeti až do května.“ Zdá se 
tedy, že i tehdejší počasí mělo své vrtochy.

Část mostu byla znovu odplavena v únoru 1799 a pak opět 1814. 
V červenci 1803 zničilo krupobití veškerou úrodu. Škody i tehdy 
způsobovaly vichřice, jako byla ta v roce 1797 a 1804. Silná krupo-

bití přicházela většinou v červnu. Stalo se tak v letech 1806, 1807, 
1809, 1812, 1824, 1825.

V některých letech se nečekaně objevoval sníh, např. v říjnu 
1809 nebo v květnu a říjnu 1820, kdy byla ale následující zima 
zcela beze sněhu. V říjnu 1829 napadlo 5 stop3 sněhu, který padal 
i v červnu 1840.

V roce 1831 měli Světeláci dost neustálého opravování celodře-

věného mostu. Jeho pilíře byly nahrazeny kamennými, které lépe 
odolávaly nárazům ledových ker v době jarního tání.

Kronikář zaznamenal i velké sucho v roce 1842, kdy „od dubna 
do srpna pršelo jen třikrát, a to nepatrně.“ V červnu 1844 zaplavi-
la voda zámecký park, v březnu následujícího roku znovu. V roce 
1846 bylo počasí mimořádně extrémní: „V měsíci lednu, únoru 
a březnu bylo mnoho dešťů a v měsíci dubnu, květnu, červnu, čer-
venci a srpnu velká parna a bouřky. V únoru byla velká voda a dne 
29. března vichr způsobil velikých škod v lesích.“

Bouře a krupobití zničily úrodu i 18. července 1856. V roce 1862 
mokré léto postihlo úrodu brambor. O rok později se podobná si-
tuace opakovala.

Velké škody v lesích způsobily vichřice v roce 1867 a 1870.
Rok 1874 byl mimořádně suchý. Celé léto nespadla ani kapka, 

pokud nepočítáme časté přívalové deště doprovázené krupobitím, 
jež ničilo i tak ubohou úrodu. Zasažena byla řada oblastí hlavně 
v Čechách. Jak napsaly 2. 7. 1874 „Národní listy“, poslední červ-

novou neděli řádily bouřky v mnoha okresech, „v okresu ledeč-
ském postiženy Trpišovice a Chonkovice (Koňkovice)…“

V červenci 1877 byla řada okresů v Čechách postižena niči-
vým krupobitím. Ledečský okres patřil mezi ty nejvíce zasažené 
a Světlá nebyla výjimkou (viz rubrika „Psalo se“ v tomto čísle SZ).

Krutá zima přišla na konci roku 1879, v prosinci klesla rtuť tep-

loměrů až na – 32 °C. O dva roky později, 11. června 1881, nastala 
osm dní trvající zima, která způsobila úhyn ptactva, hlavně vlaš-

tovek.
K roku 1882 Karel Seidler zapsal: „30. května mezi Světlou a Zá-

vidkovicemi spadlo tolik vody, že její příval strhl stodolu a pobořil 
část zdi židovského hřbitova.“4 O tom, co příroda dokáže, svědčí 
epizoda, kterou zaznamenal v kronice světelské obecné školy řídí-
cí učitel František Štirský k roku 1884: „Dne 1. máje mezi 2.–3. ho-
dinou odpolední stihlo Světlou a okolí nesmírné krupobití, čímž 
veškerý květ ovocný za své vzal. Jelikož téhož dne bylo úplně jasno 
a teplo, dostavily se dítky vesměs v letním obleku do školy. Štěstí 
veliké, že přikvačily kroupy v době, kdy dítky ještě byly ve škole, 
jinak by zajisté mnohé na cestě zahynulo. Napadloť krup nesmírné 
množství, takže někde na ½ metru leželo. Dítky podrženy ve škol. 
budově, až si rodiče pro ně došli. Na 7 dítek z vesnic nejvzdále-
nějších, zvláště z Leštinky, ponecháno ve školní budově přes noc.“

Seidlerova kronika končí rokem 1886. Pamětní kniha děkanátu 
se zmiňuje o velké povodni v roce 1891: „3.-5. března pršelo, Sá-
zavka strhla most u továrny v Karlově, voda vystoupila až k božím 
mukám, parní pila byla 2 m pod vodou, obyvatelé se zachránili 
útěkem do horních místností. Spojení k nádraží přerušeno. Sázava 
stoupla po hnutí ledů, které přerazily zábradlí na mostě. Obyvate-
lé se stěhovali od řeky za pomoci hasičů. Voda zaplavila nádvoří 
zámku, mlýn…“ O dva roky později bylo město ohroženo znovu: 

„24. a 25. února 1893 přišla obleva, ledy od Okrouhlice a Dobré se 
nakupily nad jezem a ohrožovaly parní pilu a mlýn. Telegrafová-
no na místodržitelství do Prahy o poslání několika mužů (myšleno 
vojáků), kteří by ledy dynamitem roztrhali, což se 27. února stalo.“

V Pamětní knize děkanátu najdeme i lakonickou zmínku o tom, 
že „19. července 1903 bylo hrozné krupobití ve Světlé.“ V tomto 
případě se ovšem jednalo o zcela mimořádnou přírodní katastrofu. 
Krupobití těžce postihlo cca 40 okresů hlavně v jižních Čechách 
a na Vysočině. Jen v okrese Ledeč n. Sáz. bylo postiženo 19 obcí, 
mezi nimi také Světlá a její bezprostřední okolí. Události věno-

val mimořádnou pozornost tehdejší tisk, který ještě mnoho dní 
po ní informoval o jednotlivých regionech (viz rubrika „Psalo se“ 
v dnešním čísle SZ). Dolnoměstská kronika podotýká, že „toho 
roku a následujícího povoleny slevy na daních. Roku 1904 pod-
niknuty okresem stavby silnic.“ Byla to kompenzace státu nejíce 
postiženým oblastem.

Nepřízeň počasí postihla náš kraj i v následujícím roce. Velké 
sucho způsobilo, že sklizeň obilí byla velmi slabá. „Nepršelo od 
Božího těla až do září“, zaznamenal dolnoměstský kronikář.

V obecních kronikách, které se začaly vést až ve 20. letech 
20. století, najdeme jen málo zmínek o rozmarech počasí. K roku 
1926 zaznamenal pisatel „Pamětní knihy města Světlé“: „15. červ-
na následkem prudkých a stálých dešťů stoupla voda v řece Sá-
zavě i Sázavce tak vysoko, že není pamětníka.“ „Pamětní kniha 
obce Benetice“ zaznamenala, že „4. července 1929 dostavila se 
taková bouře, jakou nikdo nepamatuje. Přišla vichřice s bouřkou 
a deštěm. Pokácela zalesněné plochy, vyvrátila ovocné stromy. 
V Opatovicích (ty byly v té době osadou obce Benetice) shodila 
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vysvětlivky

1  Karel Seidler (1839-1911) byl nejprve správcem důchodu 
a pak celého světelského panství.

2  Neplach (1322-1371) byl opatem kláštera benediktinů 
v Opatovicích nad Labem.

 Prokop Lupáš z Hlaváčova zvaný Lupacius (1530-1587) byl 
humanistický básník a historik.

 Josef František Jaroslav Schaller (1738-1809) byl piaristic-
ký kněz a topograf.

3  Stopa byla jednotka délky, která v Čechách měřila 29,6 cm. 
4 Židovský hřbitov ve Světlé se v letech 1742-1886 rozkládal 

na Malé straně.

▲ V „Národních listech“ vyšel 21. 8. 1877 přehled obcí 
postižených krupobitím. Nejdeme mezi nimi i Světlou 

a Ovesnou Lhotu.

„Národní politika“ uveřejnila 28. 7. 1903 zoufalou prosbu ▶ 
o pomoc po katastrofálním krupobití 19. července 

 Psalo se

nově vystavěný štít a střechu obytného stavení pana Pecy. Panu 
Výbornému vzala vichřice kůlnu i s řezačkou a odnesla na luka.“

Většina kronik zmiňuje mimořádně tuhou zimu 1928-1929. Ci-
tujme za všechny kroniku obecné školy v Ovesné Lhotě: „Zima 
v roce 1928-29 byla katastrofální. Sněhu napadlo velice mnoho, 
takže při silnici vyčnívaly jenom koruny stromků. Nejnižší teplotu 
u nás ukazoval teploměr 12. února 1929 (-32 °C). Ve Světlé klesl 
teploměr až na -42 °C. Největší škodu způsobily mrazy na ovoc-
ných stromech. I mnoho zvěře zahynulo.“ „Pamětní kniha města 
Světlé nad Sázavou“ údaj z lhotské kroniky potvrzuje: „10. února 
byl mráz -42 °C. Není vůbec pamětníků tak kruté zimy. Řeka Sáza-
va i přítoky jsou z větší části promrzlé až ke dnu.“

Po děsivé zimě přišlo abnormální sucho. Takto se o něm píše 
v kronice obecné školy ve Vlkanově: „U nás i v celé Evropě pa-

novala v měsíci červnu a počátkem července vedra 30-50 stupňů. 
Všude se jevil veliký nedostatek vody.“ Kronika obecné školy ve 
Světlé uvádí více detailů: „Nedostatek sněhu a suché počasí mělo 
za následek značný nedostatek pitné vody a řeka Sázava byla tak 
vyschlá, že bylo lze suchou nohou ji přejíti. Koupání bylo nebez-
pečné vzhledem k možnostem vzniku epidemických nemocí a bylo 
na čas zemským úřadem zakázáno.“

A nakonec ještě jednu příjemnou anomálii, o které se zmiňuje 
kronika obce Mrzkovic k roku 1934. „Tento rok byl nepamětně 
úrodný na houby, a sice na hřiby. Od poloviny července rostlo 
takové množství hřibů, že jedna osoba měla možnost nasbírat až 
35 kg za jeden den. Ještě 18. listopadu se našly čerstvé lišky.“

Josef Böhm
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 ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Petra Hanousková, tel. 776 340 936 
Jana Jursíková, tel. 773 620 007

Program

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

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

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

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

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

Na podzim jsme uskutečnili několik soutěží a akcí. O pod-

zimních prázdninách jsme s dětmi navštívili bazén ve Žďáře 
nad Sázavou. Ve dnech 9. a 23. listopadu proběhly tradiční 
deskovky, tedy okrskové i krajské kolo soutěže v deskových 
hrách. Pěvecká soutěž Světelské DO-RE-MI se konala v pá-

tek 16. listopadu ve světelském kinosále a zúčastnilo se jí 36 
zpěváků nejen z Havlíčkobrodska. V pondělí 3. prosince se 
v DDM konaly tradiční závody v atletice. Také děti z dalších 
sportovních kroužků navštívily své první sportovní turnaje. 
Ve středu 5. prosince se DDM již třetím rokem zúčastnilo 

akce Mikulášský den pořádané kulturním zařízením KyTICe, 
kde vystoupily děti z kroužku Aerobic s Alčou. Kroužky pro 
naše nejmenší – Baby cvičení GJ a Hrátky s batolátky – za-

hrnuly do svého programu halloweenskou party i mikulášské 
besídky. V sobotu 8. prosince vyjely děti z rybářského krouž-

ku spolu s vedoucími a rodiči do Vodňan, kde měly připra-

venu exkurzi o rybářství, odborném rybářském školství, atd. 
V naší keramice se čile tvoří a děti z tanečních kroužků již 
nacvičují své první formace, aby je ve druhém pololetí mohly 
veřejně předvést.

Co nás čeká dál? V sobotu 19. ledna 2019 
je to tradiční karneval DDM v tělocvičně 
Akademie (vedle kurtů u řeky) od 14 hodin. 
Ve středu 13. 2. proběhne v klubovnách 
sportovního zařízení v Pěšinkách okrsko-

vé kolo soutěže v dětské recitaci. Na konci 
ledna a během února zveřejníme nabídku 
letních táborů včetně několika příměst-
ských táborů. Na březen chystáme velkou 
taneční soutěž „Světlá tančí“.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kte-

ří činnost DDM podporují a spolupracují 
s námi, a to například formou účasti svých 
dětí v kroužcích, anebo zajištěním prostor 
a dalšího zázemí pro naše aktivity. Děkuji 
všem vedoucím kroužků světelského DDM 
za jejich práci s dětmi. Dělají to mimo své 
hlavní zaměstnání, na úkor vlastního vol-
ného času, a to se jinak než srdcem zkrátka 
dělat nedá. Všem přeji pohodové a zdravé 
vykročení do nového kalendářního roku.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

Co se děje v ddM
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Musíme přiznat, že na konci velkých letních prázdnin 
jsme měli trochu strach z toho, co nás čeká… (Jsme totiž 
úplně nově vzniklá třída „Koťátka“ pro dvou až tříleté děti 
v přístavbě mateřské školy v Lánecké ulici.)

Ale už během prvních pár dní na začátku září jsme vytu-

šili, že budeme s dětmi i jejich rodiči PRIMA parta do nepo-

hody. Zatím nám do „Koťátek“ dochází průměrně nejvíce 10 
dětí, ale to je vzhledem ke sníženému maximálnímu počtu 
16 dětí na naší třídu „na rozjezd“ akorát. (Do plného stavu se 
dostaneme během prvních měsíců nového roku, protože děti 
k nám nastupují při dovršení 2 let svého věku.)

A protože se nám sešly ve třídě opravdu velmi šikovné děti, 
které milují mimo jiné i vyrábění a tvoření, využili jsme 
toho a pozvali jsme si je i s jejich rodiči ve středu 21. listo-

padu odpoledne na předadventní posezení s Mikulášským 
tvořením. 

Společně se svými rodiči si děti originálně nazdobily taš-

ky na mikulášskou nadílku, ochutnaly při tom spoustu nej-
různějších dobrot, které si připravovaly pro sebe i pro nové 

kamarády ze školky s rodiči doma a rodičům byl odměnou 
za jejich snahu, odvahu, ochotu a trpělivost krátký program, 
který jsme pro ně s našimi „Koťátky“ připravili. 

Domů jsme se z tak trochu netradiční besídky vyprovo-

dili společným zpěvem písně „Mik-, Miku-, Mikuláš“ a za-

pálením prskavek před školkou, díky čemuž jsme si každý 
z nás přenesl symbolický první kousek Vánoc 2018 do svého 
domu…

Touto cestou tedy chceme moc pochválit všechna naše 
„Koťátka“, že se velice rychle adaptovala v novém prostředí 
školky a slziček bylo opravdu jen hodně málo a že už krásně 
zvládají běžný režim mateřské školy.

A samozřejmě velmi děkujeme i všem rodičům, bez jejichž 
bezvadné spolupráce by toto nebylo možné a přejeme všem 
hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2019 a těší-
me se na další příjemné shledání ve třídě „U Koťátek“.

Kristýna a Zdeňka, učitelky MŠ
a chůva Ilona

„koťátka“ se představují

11. 12. proběhly v naší škole vánoční dílny pro mateřské 
školy. Připravovali jsme se týden dopředu. V úterý bylo ve 
škole velice rušno, protože přišlo hodně dětí. Paní asistent-
ka přivedla nejdříve pětileté děti a potom dvouleté. Nejdří-
ve jsme s nimi vyráběli stromečky a poté hledaly po třídě 
obrázky vztahující se k Vánocům. Některé děti stihly i jiné 
zábavné úkoly, které připravila naše paní učitelka. Také 
jsme jim zpívali vánoční písničky, recitovali básničky a ří-
kali pranostiky. Hrála jsem i na klavír a děti mě doprovázely 
zpěvem.

Odpoledne jsme se sešli s rodiči před budovou světelského 
gymnázia a dovedli jsme je do auly, kde se od 16.00 měl ko-

nat vánoční koncert dětí z prvního stupně. Rodiče se posadi-
li a my jsme se mezitím připravili. Měla jsem štěstí a mohla 
to uvádět. Při vystoupení se zpívalo, recitovalo a hrálo na 
hudební nástroje. Byli jsme rádi, že jsme mohli posluchačům 
navodit vánoční atmosféru. Celý den se mi velmi líbil a tě-

ším se na další vystoupení v příštím roce.
Elena Hrubá, 4. třída, ZŠ Komenského
Foto: Hana Štercová, Iveta Neuvirtová

vánoční dílny a vánoční koncert v ZŠ v Jelenově ulici
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Již potřetí se žáci druhého stupně ZŠ Komenského sezna-

movali pod vedením odborně vyškoleného lektora se zásada-

mi zdravého stravování. Letošní program probíhal ve cvičné 
kuchyňce, kde na děti čekalo překvapení v podobě THAJSKÉ 
KUCHYNĚ. Vařilo se menu o třech chodech. Thajská polévka 
z červené čočky a kokosového mléka, domácí pizza a pečená 

jablka s tvarohovým dipem. Praktickou výuku doplnily infor-
mace o složení výživového talíře a informace o důležitosti vý-

živy pro zdravé tělo. Skvělou dvouhodinovou párty zakončila 
ochutnávka uvařených a upečených chodů.

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Mgr. Jan Prášek

Párty se Zdravou 5

Také v novém roce se na návštěvu dětí a mladých lidí ve Svět-
lé nad Sázavou těší eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. eNCéčko za pod-

pory města působí ve Světlé už od roku 2006 a od té doby se jako 
sociální služba podílí na prevenci rizik spojených s dospíváním.

Nízkoprahové centrum je otevřené každý pracovní den pro 
zájemce ve věku od 10 do dovršení 21 let. V pondělí, úterý a ve 
čtvrtek od 12 do 13 hodin je otevřeno pro individuální rozhovory – 
jen mezi sociálním pracovníkem a klientem. Mladí lidé mají tak 
šanci probrat své starosti v soukromí, přičemž pracovník každého 
z nich vede k hledání adekvátního řešení. „Klienty často trápí na-
příklad problémy s rodiči, nedorozumění mezi kamarády, neshody 
s partnery, špatný prospěch ve škole nebo nenaplněný volný čas. 
Často také nevědí, na koho se s prosbou o radu obrátit, což může 
vést k nabalování dalších potíží a probouzení pocitu bezvýchod-
nosti dané situace,“ varovala před podceňováním problémů mla-

dých lidí vedoucí světelského nízkoprahu Bc. Aneta Strachotová.

eNCéčko se zaměřuje právě na pomoc a podporu klientů formou 
rozhovorů na nejrůznější témata, přičemž pracovníci jsou vázáni 
mlčenlivostí. Služba je navíc anonymní, mladí lidé do centra do-

chází s přezdívkou, kterou si sami vyberou. Vedle toho jsou sezna-

mováni s jasnými pravidly, která musí všichni dodržovat. Kromě 
individuálních rozhovorů je v eNCéčku v provozu takzvaný klub. 
V pondělí má otevřeno od 13 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 
13 do 18 hodin a ve středu a v pátek od 12 do 15.30 hodin. „Klienti 
u nás mohou využít třeba i nabídku pomoci se školní přípravou. 
Také si u nás zahrají řadu deskových i karetních her, stolní tenis, 
kulečník, šipky nebo stolní fotbálek. Rovněž si mohou zapůjčit 
sportovní vybavení jako míč, florbalové hokejky a podobně. Pro 
naše návštěvníky připravujeme různé preventivní, znalostní, po-
hybové i tvořivé programy. A nechybí ani organizace herních tur-
najů,“ vyjmenovala Aneta Strachotová.

Více informací o eNCéčku je k dispozici na webu www.hb.
charita.cz. Centrum má také vlastní facebookovou stránku, a to 
eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Svět-
lé nad Sázavou. Sídlí na adrese Sázavská 598 a kontakty jsou: 
tel.: 777 736 040, e-mail: encecko@charitahb.cz

Provozní doba
Den Individuální rozhovory Klub
Pondělí 12:00–13:00 13:00–17:00
Úterý 12:00–13:00 13:00–18:00
Středa 12:00–15:30
Čtvrtek 12:00–13:00 13:00–18:00
Pátek 12:00–15:30

Pro více informací se můžete obracet na:
Aneta Slavíková, PR 
tel.: 777 736 063, e-mail: slavikova@charitahb.cz
web: www.hb.charita.cz
Oblastní charita Havlíčkův Brod

S řešením problémů v dětství a dospívání pomáhá enCéčko

Součástí rozmanitých preventivních aktivit v eNCéčku jsou 
i otevřené besedy na různá společenská témata.  

Foto: archiv OCH HB
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Velký úspěch studenta Uměleckoprůmyslové akademie 
ve Světlé nad Sázavou Petra Kubína z Pelhřimova 
na 22. ročníku točířské soutěže v Bechyni
Ve dnech 8.–9. listopadu 2018 se na Střední uměleckoprůmys-

lové škole v Bechyni (dříve SPŠ keramická) konal již 22. ročník 

tradiční točířské soutěže. Tato akce se pořádá pro studenty střed-

ních škol, které mají ve svém vzdělávacím programu výuku kera-

mických oborů s maturitní zkouškou. V tomto ročníku se soutěže 
zúčastnily pouze tři školy, a to místní SUPŠ Bechyně se dvěma 
účastnicemi, SOŠ Luhačovice též se dvěma účastnicemi a Umě-

leckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou s jediným želíz-

kem v ohni, žákem čtvrtého ročníku Petrem Kubínem z Pelhři-
mova. Petr byl do této soutěže nominován jako jediný ze světelské 
školy, ale zato již po třetí, jelikož jeho točířské schopnosti jsou již 
dlouho mezi žáky v keramických oborech na nejlepší úrovni. Le-

tos se zdálo, že konkurence na bechyňské točířské soutěži nebude 
příliš vysoká, ale skutečnost se ukázala být jinou. Účastníků bylo 
sice jen pět, ale síly byly neobvykle vyrovnané.

V samotné soutěži byly vyhlášeny dva soutěžní úkoly. V prvním 
se jednalo o vytváření džbánu a mísy dle výkresu a o volnou část, 
kde bylo úkolem vyrobit nádobu zvířecího motivu dle vlastního 

návrhu. V konečném hodnocení byl bodový rozdíl mezi prvním 
a posledním soutěžícím pouhých 7 bodů. Petr se nakonec umístil 
na druhém místě s odstupem pouhého jednoho bodu za student-
kou ze SUPŠ v Bechyni.

Druhým úkolem byla „Maxiroura“, za 60 minut museli soutěžící 
vytočit ze 3 kilogramů hlíny co nejvyšší hliněnou „kachlici“. I zde 
Petr skončil na druhém místě s rourou vysokou 48,2 cm.

Hodnotící komise byla sestavena z odborných pedagogů jed-

notlivých zúčastněných škol a z nezávislého předsedy. Světelská 
akademie byla zastoupena Mgr. Alenou Ratajovou, učitelkou od-

borných výtvarných předmětů. Celá soutěž byla zorganizována 
vynikajícím způsobem, za celou dobu se nevyskytl jediný zádrhel.

Pokud bude v silách školy, ale hlavně v silách žáků a podaří se 
najít podobného točíře jako je Petr, tak se bechyňské soutěže bude 
určitě účastnit i nadále.

Petrovi přejeme do budoucího „keramického“ života mnoho 
krásných a zajímavých výrobků a děkujeme za skvělou reprezen-

taci školy. A v letošním školním roce ještě mnoho štěstí k maturit-
ní zkoušce.

Mgr. Alena Ratajová, vedoucí učitelka VOŠ a SOŠUP 
Akademie ve Světlé nad Sázavou

Co se děje v Uměleckprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

ing. Jan Michek 

* Je absolventem Gymnázia ve Světlé nad Sázavou, 
kde v roce 2004 odmaturoval s vyznamenáním.

* Dále pokračoval ve studiu na Dopravní fakultě 
ČVUT v Praze, obor provoz a řízení letecké dopra-
vy. Pátý ročník absolvoval na ENAC (Ecole natio-
nale de l áviation civile) ve francouzském městě 
Toulouse. V roce 2010 promoval a získal titul Ing.

* Po ukončení vysokoškolského studia pracoval 
v Paříži na letišti v Orly, v Londýně na letišti Farn-
borough a ve Švýcarsku na ženevském letišti.

* Nyní žije s rodinou ve Švýcarsku a v současné době skládá 
sérii závěrečných zkoušek na dopravního pilota.

A jak sám vzpomíná na středoškolská léta?

„Na světelském gymnáziu jsem strávil osm bezstarostných 
a pohodových let, během kterých jsem načerpal dostatek 
znalostí k dalšímu studiu na vysoké škole u nás i v zahrani-
čí. Mým dětským snem vždycky bylo stát se pilotem. V roce 
2016 jsem získal licenci soukromého pilota a nyní absolvuji 
přípravu na kvalifikaci profesionálního dopravního pilota.“

Ze švýcarského Fribourgu vás zdraví  Jan Michek

Předvánoční tvoření na uměleckoprůmyslové akademii
Předvánoční čas si u nás na Uměleckoprůmyslové akademii 

zpříjemnili žáci 4. B Základní školy Lánecká. Se svým třídním 
učitelek panem Sýkorou navštívili dílnu oboru aranžér-propa-

gační grafik, kde si mohli vyrobit drobné vánoční dekorace, 
pískované svícny a modelovat z keramické hmoty. Po dvou ho-

dinách vznikla spousta krásných a zajímavých výrobků, kte-

ré budou děti prodávat dne 13. 12. 2018 na školním jarmarku 
v budově Základní školy Lánecká. Těšíme se na další návštěvu 
v příštím roce.

Bc. Karolína Martínková
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V úterý 20. 11. 2018 se u nás uskutečnila další přednáška 
v rámci Univerzity slunečního věku. Tato přednáška byla na 
téma První světová válka a vznik Československa v podání 
pana Iva Mirošovského. Hned následující den nás navštívili 
naši psí kamarádi z canisterapeutického sdružení Kamarád. Ve 
čtvrtek 22. 11. 2018 jsme se veselili na tradiční Kavárničce za 
hudebního doprovodu pana Sukdoláka.

V úterý 27. 11. 2018 u nás začala příprava na nejkrásnější 
svátky v roce na Vánoce. Nejprve jsme pekli perníčky a den 
na to jsme vyráběli adventní věnce. V pátek 30. 11. 2018 jsme 
si vánočně vyzdobili celý domov. Nastrojili jsme vánoční stro-

mečky a připravili spousty vánočních světel.
V pondělí 3. 12. 2018 jsme měli napilno. Dopoledne jsme pek-

li vánočky a jablečné štrúdly, neboť v odpoledních hodinách se 
u nás za přítomnosti příbuzných našich klientů, zaměstnanců 
a paní ředitelky konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
před budovou domova pro seniory. Součástí slavnostního roz-

svícení bylo i vystoupení našich obyvatelek s vánočními kole-

dami pod vedením Jana Hubáčka a sl. Adély Dolejší a pí. Kate-

řiny Sedláčkové. Za krásné vystoupení všem jmenovaným moc 
děkujeme. Účast byla hojná a my se již těšíme na další společné 
rozsvícení vánočního stromu.

V úterý 4. 12. 2018 se to u nás v odpoledních hodinách hemži-
lo čerty a samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s andělem. Miku-

láš nejdříve obdaroval přítomné děti a poté obdaroval i všechny 
klienty domova potravinovým balíčkem. Celé odpoledne nám 
svou hudbou zpříjemnila hudební skupina Č. A.S.S.

Ve středu 5. 12. 2018 jsme se zúčastnili Mikulášského dne. 
Stánek s výrobky našich klientů jste mohli naleznout v těsné 
blízkosti informačního centra.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 nás navštívily se svým vystoupením 
odsouzené ženy z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.

V pátek 7. 12. 2018 u nás propuklo vánoční pečení naplno. 
V tento den jsme pekli linecké cukroví a vanilkové rohlíčky. 
V úterý 11. 12. jsme v pečení pokračovali, tentokrát jsme pekli 
klášterní rohlíčky a sádlové bombíky. Také přišel čas zdobení 
perníčků a slepování lineckého cukroví.

Ve středu 12. 12. 2018 se konalo poslední setkání studentů 
naší univerzity. Tentokrát se nejednalo o přednášku, ale o pa-

měťový kvíz o ceny. Studenti si zde mohli ověřit své znalosti, 
co se naší matičky země týče. Příjemným a naučným odpoled-

nem naše studenty provázela sl. Adéla Dolejší.
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 nás navštívili členové pěveckého sbo-

ru Gaudeamus, který nás poctil svým vystoupením. Za milou 
návštěvu ještě jednou děkujeme.

V úterý 18. 12. 2018 se u nás konalo slavnostní zakončení již 
dvanáctého ročníku Univerzity slunečního věku. Celé slavnost-
ní odpoledne zahájila paní ředitelka a všem studentům předala 
diplom o absolvování univerzity, medaili a tzv. Sborník, kde 
měli studenti shrnutí celého univerzitního roku. Po rozdání di-
plomů následovala přednáška paní Jiřiny Roženské povídáním 
o adventu a Vánocích. Po jejím poutavém vyprávění bylo na 
řadě vystoupení našich klientek s vánočními koledami. Doufá-

me, že se našim studentům univerzitní rok líbil a že se s nimi 
v příštím roce opět setkáme.

Ve středu 19. 12. 2018 jsme se opět vrhli na výrobu tento-

krát nepečeného cukroví. Veškeré cukroví bylo dělané s láskou 
a klientům velmi chutnalo.

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 nás dopoledne se svým vystoupením 
navštívily děti ze ZŠ Lánecká a odpoledne u nás byla vánoční 
kavárna, kde krom drobného občerstvení dostali naši klienti 
dárky za práci, tedy za to, když se jakýmkoliv způsobem podí-
lejí na hladkém chodu domova.

V pátek 21. 12. 2018 patřilo dopoledne pečení vánoček na 
nadcházející vánoční svátky.

S letošním rokem jsme se rozloučili a s novým rokem jsme se 
přivítali v pondělí 31. 12. 2018. Obyvatelé si během dopoledne 
nachystali jednohubky a silvestrovské baylays a odpoledne vše 
při příjemné hudbě pana Sukdoláka snědli a vypili.

V novém roce 2019 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lás-

ky, úspěchů, vzájemného porozumění a tolerance jeden k dru-

hému.
Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Monika Kremlová

Z domova pro seniory

novoroční přání

Vážení čtenáři,

těší nás, že věnujete svou pozornost článkům Domova Háj. Do roku 2019 vám přejeme hodně zdraví a pohody, hodně úspě-
chů v osobním, ale i pracovním životě, ale především vám přejeme, aby fungovaly vaše vztahy v rodině i s dalšími vašimi 
blízkými. Zaměstnanci a klienti Domova Háj
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kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

8. února od 19 hod. v kinosále 

Po čem muži touží
Komedie, Česko, 2018, 95 min

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovini-
sta a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredak-
torem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob 
života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvi-
hům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera 
(Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, ne-
známá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena po-
hledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vy-
řeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem 
Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si pře-
je, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem 
jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že 
následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany 
(Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze 
fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhle-
dem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda 
to mají ženy opravdu snazší?

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 18. 1. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před 
začátkem promítání v pokladně kina.

20. února od 19 hod. v divadelním sále 

Zamilovaný sukničkář

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Bri-
tánii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska 
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend 
v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarád-
ku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si 
naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou 
Marianne.

Je to dostaveníčko dosti pikantní, jelikož se chystají splnit si 
své sexuální fantazie: ona jako francouzská služka, on jako 
Tarzan. Debbie se vrací se svým přítelem Joem v domnění, 
že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí 
hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekretářka Faye 
Bakerová a kapitán South z americké námořní pěchoty při-
jíždějí do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. 
Kapitán South nechá pozemek střežit jednotkou mariňáků, 
takže nikdo nemůže pryč. Harry zaslechne Debbie, jak si po-
vídá s někým ve svém pokoji, a ptá se, kdo to je.

Po chvilce váhání Debbie dostane spásný nápad a prohlásí, 
že je to její kamarádka Josephine. Joe od té chvíle stráví not-
nou část hry v převlečení za děvče – do kterého se navíc ná-
ruživý Harry bláznivě zamiluje. Kapitán South má dojem, že 
je na stopě šílenému teroristovi, a nešikovná a lehce natvrd-
lá Faye málem způsobí zničení Velké Británie. Jak to dopad-
ne? Vrátí se Lois také s vlastním postranním úmyslem? A co 
sluha Perkins, najde si také lásku? Oblíbený a zkušený autor 
frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství 
komediálních situací.

Hrají: Harry Douglas: Lukáš  Vaculík; Perkins: Viktor  Limr / 
Pavel Nečas; Joe: Filip Tomsa; Kapitán South: Zbyšek Pantů-
ček / Martin Zounar / Juraj Bernáth; Debbie: Kristýna Koci-
ánová / Hana Kusnjerová / Radka Pavlovčinová; Marian: Ma-
hulena Bočanová / Adéla Gondíková / Betka Stanková; Faye: 
Veronika Jeníková / Olga „Háta“ Želenská; Lois Douglasová: 
Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková

Vstupné: 390, 330 a 290 Kč.

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884,  info@svetlans.cz.

13. února - 13. března 2019 v Galerii Na Půdě

výstava Svatba aneb jak šel čas...
Jak už z názvu vyplývá, na výstavě si budete moci pro-
hlédnout hlavně historické svatební šaty a vše kolem nich. 
Expozice představí i další doplňky pro svatební obřad. 
Vystaveny budou závoje, kloboučky, rukavičky, střevíč-
ky či kabelky nebo šperky. Nebudou chybět ani svatební 
oznámení, fotografie, obrazy a v neposlední řadě také 
svatební kytice dané doby a repliky dortů. Výstava pood-
halí i řadu zajímavostí. Třeba o tom, jak jsou pojmenovaná 
svatební výročí. Expozice i poučí o historii a svatebních 
tradicích. Třeba se lze dozvědět, jaké byly původně úlohy 
jednotlivých účastníků svatby. Například úkolem družiček 
bylo kdysi odhánění zlých démonů. Exponáty pochází ze 
soukromé sbírky Nikoly Melicharové, která sbírku shroma-
žďuje od roku 2012. Její sbírka je velice obsáhlá a Nikola 
se mimo jiné věnuje kompletní koordinaci svateb, módním 
přehlídkám a také nafotila kalendář.
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Již pošesté se město Světlá nad Sázavou zapojilo do celo-

národní akce Česko zpívá koledy. Byl to tenkrát v roce 2011 
šťastný nápad vydavatelství Deníku zazpívat si v jediný oka-

mžik na veřejných místech nejoblíbenější české koledy. Projekt 
Česko zpívá koledy oslovil tisíce obyvatel nejen v České repub-

lice, pravidelně se zpívá i v zahraničí. Jak už bývá zvykem, ve 
Světlé organizovaly společné zpívání dětský folklorní soubor 
Škubánek a Základní škola Komenského a nechyběli ani žáci 

ze Základní školy Lánecká. Letošního zpívání na schodech 
před radnicí se zúčastnilo více než šedesát zpěváků a zpěváč-

ků. Jako první zazněla koleda Nesem vám noviny, následovala 
Narodil se Kristus Pán, přišly další naše oblíbené a již tradičně 
na závěr zazněla dnes již zlidovělá veselá písnička Jaromíra Vo-

máčky a Zdeňka Borovce Vánoce, Vánoce přicházejí, její další 
slova zpívejme, přátelé, vystihují záměr této populární akce.

Text a foto: jiv

na světelském náměstí u radnice se opět zpívaly koledy
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Benefiční koncert, na kterém zazněla Česká mše vánoční Ja-

kuba Jana Ryby se konal 29. 12. 2018 v kostele sv. Václava ve 
Světlé nad Sázavou. Koncerty byly dva – v 16 a v 19 hod. Byl 
to již třetí ročník benefičních koncertů, tentokrát byl výtěžek 
věnovaný Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Koncert včetně ko-

led zpívaných na závěr dirigoval s neutuchající energií světo-

známý dirigent pan Jiří Trtík. Kostelem se nesly hlasy sólistů 
i světelského pěveckého sboru Gaudeamus. Nádherný bas pana 
Pavla Vančury, neuvěřitelně nosný tenor pana Ondřeje Holuba, 
úžasný soprán paní Lucie Kaňkové, krásný něžný alt paní Ma-

rie Svobodové přinesly nezapomenutelný zážitek pro všechny 
přítomné. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na pěvecký 
sbor a orchestr složený z vynikajících hudebníků, který podal 
také výborný výkon. Velký potlesk patřil všem účinkujícím. 
Na závěr zněla kostelem píseň Narodil se Kristus Pán, kterou 
zpívali všichni přítomní. Tak velký sbor, myslím, kostel příliš 
často neslyší.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří umožnili 
posluchačům nejen ze Světlé a okolí úžasný vánoční zážitek. 
Nejen účinkující, ale i pořadatelé si zaslouží dík a pochvalu. Ur-
čitě se mnou souhlasí všichni, kteří měli možnost se koncertu 
zúčastnit.

Jiřina Veselá

vánoční koncert ve Světlé nad Sázavou

Sólistky jedenatřicáté Rybovy České mše vánoční. /zleva/ 
Soprán zpívala držitelka mnoha cen z mezinárodních 

pěveckých soutěží, členka švýcarské opery v Lucernu Lucie 
Kaňková, alt zazněl v podání studentky Pražské konzervatoře 

a rovněž držitelky cen z mezinárodních soutěží Marie 
Svobodové. Ve Světlé zpívala již v letech 2015 a 2016.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v kostele 
sv. Václava opět v podání světelského smíšeného pěveckého 

sboru Gaudeamus. Bylo to již jedenatřicáté nastudování. 

 Foto: 3x Jiří Víšek

 Jiří Trtík, bývalý sbormistr 
světelského sboru 

Gaudeamus a v současné 
době student prestižní 

hudební univerzity Institute 
of Music v americkém 
Clevelandu řídil od 

dirigentského pultu Českou 
mši vánoční v kostele sv. 
Václava již pošesté. Do 
Světlé to měl ze všech 

účinkujících nejdál, přiletěl 
z daleké Ameriky. 
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Plesy v tanečním sále

Ke každoročnímu bohatému vánočnímu programu ve Svět-
lé nad Sázavou neodmyslitelně patří představení Živý betlém. 
Prastarý biblický příběh o narození Ježíše Krista, v nastudová-

ní dětí ze Základní školy Komenského a děstského folklorního 
souboru Škubánek se ve čtvrtek 27. prosince odehrál na pro-

stranství před kostelem sv. Václava již podvanácté, a to hned 
dvakrát. Odpolední představení od 16 hodin a podvečerní zača-

lo o hodinu později. V tom prvním se v hlavní roli narozeného 
Ježíška představila malá Amálka Kuklíková a v druhém to byl 
osmiměsíční Martin Bačák. Každé z obou představení zhlédly 
více než dvě stovky diváků.

Text a foto: jiv

Živý betlém je ve Světlé nad Sázavou tradicí

18. ledna 2019 – maturitní ples  
SOŠ, Světlá n. S.

23. února 2019 – lyžařský ples

22. března 2019 – absolventský večer 
ZŠ v Komenského ul., Světlá n. S.

20. dubna 2019 – hokejový ples

Osmiměsíční Martin Bačák v roli Ježíška  
v rukou Panny Marie

Svým zpěvem hru doprovázely děti  
z folklorního souboru Škubánek

Závěrečná scéna Živého betlému s klaněním tří králů

22



čtení pro zimní večery

Beletrie
Ildefonso Falcones: 
Katedrála moře 
– V barvitém rámci druhé poloviny 14. století se rozvíjí příběh 

nevolníka Arnaua, syna vesničana, který jako oběť pánovy 
zvůle musel opustit svůj statek a skončil v Barceloně mezi 
hrnčíři. Prožívá krušné období hladomoru a po něm násle-

dující morové epidemie, přežije a poté, co se vyznamená 
v bitvě, král ho odmění za odvahu titulem barona. 

Martin Goffa: 
Primární důvěra 
– Detektiv Miko Syrový jen bezmocně přihlíží zatčení jedno-

ho ze svých nejbližších přátel. Každým krokem, kterým se 
pokouší na první pohled obvinění zvrátit, se dostává stále 
hlouběji do labyrintu nejistoty, pochyb a výhonků minulos-

ti. A nejen to. Celou tu dobu má pocit, jako by na něj mířil 
někdo s prstem na spoušti.

Iva Karlíková: 
Muslimská pomsta 
– Pokračování knižního hitu Muslimské peklo – Hlavní hr-

dinka si myslí, že má všechny útrapy za sebou, a vrací se do 
Bosny. Jako tlumočnice pracuje pro české vojenské jednot-
ky. Ale to neměla dělat, mohla tušit, že Senad zjistí, kde ji 
najít, a má připravený ďábelský plán na pomstu.

Lars Kepler: 
Lazar 
– Komisař Joona Linna si myslel, že už má to nejhorší za se-

bou, přitom všechno teprve začíná... Policisté objeví v bytě 
na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou 
v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, 
sběratel trofejí a kanibal.

 

Eva Limanová: 
Rok pod horou Boha štěstí 
– Roční pobyt v Zelené studánce, jak se v překladu jmenuje 

japonská vesnička Midorii, umožnil autorce intimní pohled 
na život, obyvatele a okolí tohoto kouzelného místa, vzdá-

leného necelých deset kilometrů od Hirošimy. Je to spíš po-

hled z žabí perspektivy, člověka neturisty, který se v cizí 
zemi nepohybuje z místa na místo, ale jako žába ze studánky 
pozoruje okolní dění z jednoho místa. Obraz, který vzniká, 
představuje Japonsko všedního dne, bez důrazu na obvyk-

lé turistické atrakce, a obyčejný život na vesnici, která byla 
okrajově poznamenána atomovým výbuchem v roce 1945.

Wilbur Smith: 
Kořist 
– Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky, aby pomstil 

smrt svého otce. Hamižní obchodníci a obávaní piráti, kte-

ří pobřeží obývají, v podstatě představují vřelé uvítání ve 
srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu. Se-

tkání příbuzných rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj, 
v němž se odráží hříchy předchozí generace.

Markéta Šichtařová: 
Ukradený syn 
– Hlavní aktérka příběhu Renata strávila neutěšené dětství 

s tyranským otcem. V rodině nepanovaly dobré vztahy 

a tak Renata v devadesátých letech odjela do zahraničí 
pracovat jako au-pair a tato práce ji několik let zcela na-

plňovala. Ve Švýcarsku poznala Marcela, budoucího otce 
svého syna Samuela. Z manžela se však vyklubal despota 
a po synově narození partnerské problémy gradovaly. 

Naučná literatura
Jindřich Marek: 
Uloupená hranice 
– Krušné hory – syrový kraj, který tvoří staletou historickou 

krajinu mezi Čechami a Saskem – mají také syrovou histo-

rii, jejíž součástí je i dramatický rok 1938. Právě strážcům 
této hranice z pohraničních praporů Stráže obrany státu 
Kadaň a Most je věnována tato kniha autorovi, který se 
této problematice věnuje již řadu let.

Anita Schäfferová: 
Krmíme ptáky v zahradě 
– Pokud rádi ve svém okolí posloucháte ptačí štěbetání, ur-

čitě vás zaujme tato příručka, v níž naleznete spoustu uži-
tečných informací. Zkušení ornitologové v ní popisují zá-

liby ptáků a jejich potřeby, vysvětlují, jak vybrat vhodné 
krmivo a do jakého krmítka ho umístit, případně jak při-
pravit krmení vlastní výroby, a především jaké změny pro-

vést, aby zahrada či okolí byly co nejpřírodnější a pro ptá-

ky přívětivé.

Knihy pro děti a mládež
Oksana Bulová: 
Medvěd nechce jít spát 
– Co dělají zvířátka v zimě, když všechno zasype sníh? Tře-

ba takový medvěd celou zimu prospí. Počkat, náš hrdina 
ale nechce jít spát! Co kdyby mu něco báječného uteklo? 
Podzim pomalu končí, jenže medvěd potká zubra, který 
mu vypráví, jaké to je v zimě. Ach, to musí být nádhera, 
zasní se medvěd. Taky bych chtěl poznat sníh i mráz a za-

žít zimní radovánky.

Ivona Březinová: 
Ňouma z áčka 
– Příběh o čtvrťákovi, trochu nešikovném a bojácném To-

níkovi, který se snaží vyrovnat svým spolužákům a do-

stat se do jejich party. Toník má ve své třídě pozici otlou-

kánka a nikdo s ním moc nepočítá. Při každé lumpárně 
je však tím, na kterého se všechno svede. Toník je ale sta-

tečný, nikdy nezradí partu a jednoho dne, když si ostat-
ní nevědí rady a je opravdu zle, dokáže, že není vůbec 
žádný ňouma. 

Radka Zadinová: 
Dívka odnikud 
– Někdy stačí málo, abyste ztratili půdu pod nohama. Šest-

náctiletá Nina žije na ranči, kde ji jako malou odložili. 
Nikdy se s tím nesmířila a stále doufá, že se máma vrá-

tí. Jedinou útěchou jsou pro ni koně a blízkost kamarádky 
Diany a jejích bratrů. Zatímco s Michaelem ji pojí přátel-
ství, s Gabrielem moc nevychází. Když ji však při hádce 
nečekaně políbí, podlehne Gabrielovu kouzlu. 

Eva Kodýmová
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Co váS ZaJíMá

Mikuláš se svým doprovodem přišel pozdravit i ty nejmen-

ší na kroužek Hrátky s batolátky, jehož činnost již druhým 
rokem zaštituje Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou. 
Děti nebeskou návštěvu zvládly na jedničku. I když se někte-

ré zpočátku styděly, nakonec si společně s ostatními zatanči-
ly a zazpívaly písničky za doprovodu kytary. Malí andělíč-

ci a čertík byli hrdí na to, že mohli potěšit děti a rozdat jim 
nadílku v podobě křupek, jogurtů, třpytivých šišek a dopisů 
Ježíškovi. Tímto děkujeme Kukuřičnému mlýnu Mrzkovice 
a firmě Dobrý produkt za podporu. Žádné strašení a pláč ne-

byl – chceme, aby se zde děti cítily bezpečně a těšily se na 
naše společná pravidelná setkávání, při kterých mají radost 
z toho, co dělají. 

Budeme se nadále snažit, aby děti a jejich maminky měly 
v novém roce dostatek příležitostí k aktivitám, při kterých 
si děti zábavnou a hravou formou procvičí hrubou i jemnou 
motoriku, smyslové vnímání, řeč, kognitivní a sociální schop-

nosti. To vše pomáháme rozvíjet v bezpečném a podnětném 
prostředí, které respektuje individualitu každého dítěte a zá-

roveň ho učí dodržovat daná pravidla a slušné chování k sobě 
navzájem.

V letošním školním roce navštěvuje kroužek celkem 24 dětí 
ve věku od 4 měsíců do 3 let. Do budoucna uvažujeme o roz-

šíření kapacity kroužku, aby ještě více rodičů mělo možnost 
pod odborným vedením smysluplně a kreativně trávit volný 
čas se svými dětmi.

Bc. Martina Moravcová, DiS. 
a Mgr. Lenka Kuklíková

Mikulášská nadílka na Batolátkách

2. 12. 2018 si obyvatelé Lipničky zpříjemnili adventní podve-

čer a již tradičně se sešli na návsi při Mikulášské nadílce. Při 
společném setkání čert u ohně četl z knihy hříchů, ale anděl na 
oplátku vyzvedl dobré stránky dětí a Mikuláš každé dítě obda-

roval sladkým balíčkem. Osadní výbor Lipničky děkuje městu 
Světlá nad Sázavou, firmě Kukuřičný mlýn Mrzkovice a firmě 
Dobrý produkt za jejich podporu. O tom, že nadílka potěšila, 
není pochyb – největší odměnou jsou nám rozzářené oči našich 
dětí a jejich upřímná radost. Děti si poté ozdobily na návsi letos 
zasazený smrk a zazpívaly koledy. Příště se obyvatelé sejdou 
opět u stromečku při novoročním setkání a popřejí si tak krásný 
nový rok 2019.

Bc. Martina Moravcová, DiS.

Mikuláš přišel zase do lipničky
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SPort

Letošní plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Kris-

ta v Betlémě připutoval v sobotu 15. prosince z rakouského 
Lince přes České Budějovice do Brna a odtud ho o den poz-

ději skautští kurýři rozváželi vlaky ČD po celé naší zemi. 
Tento symbol míru a přátelství všech lidí dobré vůle, patřící 
již k našim Vánocům, připutoval v neděli 16. prosince ráno 
rychlíkem R988 do Světlé nad Sázavou. Na nástupišti již če-

kali skauti, aby převzali Betlémské světlo a rozvezli ho do 
dalších míst regionu. Ze Světlé nad Sázavou vezli ten vzácný 
plamínek do Okrouhlice, Ledče nad Sázavou a Vlastějovic. 
Betlémské světlo zůstalo též na nádraží ve Světlé, kde si ho 
mohli zájemci připálit a odnést do svých domovů, nebo jím 
obdarovat své blízké.

Text a foto: jiv

Světlá nad Sázavou přivítala opět Betlémské světlo

Skauti s lampičkami s Betlémským světlem  
na nástupišti světelského nádraží

Pracovnice stanice ČD Světlá nad Sázavou Vladěna 
Špatenková převzala od skautů Betlémské světlo

Studená fronta, která přešla koncem první poloviny prosince 
přes Českou republiku, přinesla silné sněžení i na Vysočinu. 
Například na Kadlečáku napadlo 25 cm sněhu, k tomu přišlo 
mrazivé počasí, které dovolilo provozovatelům sjezdovky umě-

lé zasněžování. Dostatečná vrstva sněhu umožnila, aby se tam 
v pátek 14. prosince 2018 odpoledne rozjel vlek a odstartovala 

tak 38. lyžařská sezona. Předseda lyžařského spolku Kadlečák 
Jaroslav Kaiser si to pochvaloval a svěřil se, že za těch téměř 
čtyřicet let pamatuje pouze jednou, kdy se zde začalo lyžovat 
před Vánocemi. K tomu vyslovil přání, kéž by sníh na sjezdov-

ce vydržel přes vánoční svátky.
Text a foto: jiv

nečekaně brzy se začalo lyžovat na kadlečáku

Pohádková zima panovala o zahajovacím dnu  
38. sezony na Kadlečáku

Jaroslav Kaiser seřizuje chod sněhového děla  
při umělém zasněžování
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Stalo se již tradicí, že hokejisté HC Světlá nad Sázavou vě-

nují své poslední nedělní utkání na domácím ledě před vá-

nočními svátky charitativní akci. Již popáte to byl plyšákový 
večer a výtěžek ze vstupného opět putoval na dobročinnou 
věc. A co že to plyšákový večer je? Prostě diváci si přinesou 
do hlediště plyšové hračky a v momentě, kdy domácí vstřelí 
první gól, nahází všichni své plyšáky na ledovou plochu. Ten-

tokrát v rámci 3. kola nadstavbové části Krajské ligy mužů 
Pardubického kraje byli soupeřem domácím hokejisté HC Slo-

van Moravská Třebová. Diváci, mezi kterými bylo hodně dětí, 
čekali na svůj okamžik až do osmnácté minuty, kdy Ondřej 
Včela svým gólem na 1:2 dal povel k házení plyšáků na led. 
Byla to smršť, plyšové hračky zcela pokryly ledovou plochu 
a trvalo několik minut, než malí hokejisté led uklidili a mohlo 
utkání pokračovat. Plyšáků bylo několik pytlů a putovaly do 
dětských domovů v Humpolci a Senožatech. Ale to nebylo 
z charitativního počínání světelských hokejistů vše. Zde jsou 
slova místopředsedy hokejového klubu a šéftrenéra mládeže 
Jana Krajíčka. „Rozhodli jsme se finančně pomoci k zakou-

pení invalidního vozíku panu Milanovi, který letos v červnu 
utrpěl vážné zranění, při kterém došlo ke zlomeninám čtvr-
tého a pátého obratle, a zraněný tak přestal okamžitě cho-
dit. Během charitativního večera jsme stačili nastřádat více 
než pětapadesát tisíc korun (výtěžek ze vstupného 28 350 Kč, 
dar hráčů A mužstva 10.000 Kč, dar firmy Obaly na míru 
10 000 Kč, od prodejny Ski Sport Radek Tichý 5 000 Kč a vi-
notéka Lara věnovala 2 000 Kč). Na darovacích šecích, které 
o druhé přestávce přijala partnerka zraněného paní Marko-
vá, byla celková částka 55 350 Kč. Celou akci navíc podpořily 
město Světlá nad Sázavou, firma, MPA servis a Pohostinství 
u Havlů.“ A jak hokejové utkání dopadlo? V normální hrací 
době skončilo utkání nerozhodně 5 : 5, a tak přišlo na řadu 
prodloužení s „náhlou smrtí,“ tedy, že utkání konči, jakmi-
le jeden ze soupeřů vstřelí gól. Šťastnější byli domácí, když 
v první minutě prodloužení dal vítězný gól na 6 : 5 Jan Kubát. 
O góly Světlé se podělili: Ondřej Včela, Pavel Blažek, Václav 
Piskač, Jaroslav Doležal, Ondřej Šíma a Jan Kubát.

Text a foto: jiv

vydařený plyšákový večer v Pěšinkách

Ledová plocha plná plyšových hraček po vstřelení prvního 
gólu domácích hokejistů

Paní Marková převzala od Jana Krajíčka pro svého zraněného 
partnera darovací šeky s celkovou částkou 55 350 Kč

Po odehrané první půlce základní části (10 zápasů pro každý 
tým) vede tabulku se ziskem 17 bodů tým Zlodějky, který pro-

následují Hurtova Lhota a Množírna.
Pořadí: 1) Zlodějka 17 bodů, 2) Hurtova Lhota 16 bodů, 3) 

Množírna 15 bodů, 4) Kámen 13 bodů, 5) Litrpůl 12 bodů, 6) 
Montraz 11 bodů, 7) Dolní Město 11 bodů, 8) Kejžlice 6 bodů, 
9) Pivo 6 bodů, 10) Žraloci 2 body, 11) Dolní Krupá 1 bod.

Střelecké tabulce kraluje Ladislav Venc z Dolního Města 
s 27 přesnými zásahy, Radek Čelanský ze Zlodějky nasázel 21 
branek. Třetí příčku s 16 góly zaujímají Ondřej Pavlas z Kejž-

lice, Josef Doležal a Michal Habásko z Montrazu. Metu patnác-

ti vstřelených branek dosáhli Ondřej Just z Litrpůlu a Michal 
Krajhanzl ze Zlodějky. Fotbalový trenér František Polák vsítil 
v dresu Litrpůlu 14 branek.

Rozpis zápasů i statistiky najdete na www.pesinky.cz. 
Tomáš Rosecký

Foto: Michal Mašek

První část Shl vyhrála Zlodějka

Důkladná příprava borců před zápasem, konkrétně Radka 
Panského z týmu Hurtova Lhota
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Z deseti týmů florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá 
n/S se tradičně nejvíce daří dorosteneckým družstvům dívek 
a chlapců (ročníky 2002 a 2003, mohou nastupovat i ročníky 
2004 a 2005).

Po odehrání téměř poloviny zápasů základní části chlapci 
vedou tabulku 2. ligy dorostenců Kraje Vysočina, když v 11 
zápasech 8 vyhráli, jednou remizovali a jen dvakrát prohráli. 
Tabulka je nesmírně vyrovnaná, proto cílem kluků zůstává udr-
žení minimálně na medailové pozici z osmi týmů. Střelecky 
družstvo táhnou zkušení hráči Martin Kučírek s 23 kanadský-

mi body za 12 gólů a 13 asistencí, shodně 21 bodů zaznamenali 
Martin Pavelka (12 + 9) a Milan Tvrdík (11+10). Adam Mašín 
přispěl 16 body (6+10). V bráně exceluje David Coufal, do hry 
naskočilo již 17 chlapců – Josef Smejkal, Luboš Brzoň, Adam 
Böhm, Patrik Hoke, Matyas Fišer, Jakub Egart, Patrik Men-

dl, Tomáš Končel, Petr Baloun, Jan Hofman, Adam Náhončík 
a Ondřej Zlata.

Děvčata se poměřují nejen s městy Vysočiny, ale i s celky 
z Jihočeského kraje. Velký počet, především žákyň, vyústil 
v přihlášení dvou družstev dorostenek. Dorostenky Tygřice 
nastupují ve velmi omlazené sestavě, spousta holek nemá to-

lik zkušeností s florbalem, i proto jim patří poslední příčka. 

Ale herně se již přibližují k některým soupeřům, takže cílem 
je do konce sezony získat první body a posunout se v tabulce. 
Družstvo dorostenek „A“ tvoří již zkušené hráčky, které mají 
za sebou řadu úspěchů v minulosti. Díky nekompletní tabul-
ce jim po odehrání deseti zápasů náleží stříbrná pozice, když 
sedmkrát zvítězily, jednou remizovaly a dvakrát prohrály. Le-

tos je soutěž nejvíce vyrovnaná v historii kategorie dorostenek. 
Cílem zůstává skončit do třetího místa po základní části, což 
by zaručilo účast v baráži o M ČR proti celku z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje. Po odchodu dominantní gólmanské 
jedničky Natky Vančurové se naštěstí povedlo vyřešit obsazení 
postu Denčou Horálkovou. Kanadské bodování vede Michaela 
Škarydová s 18 body za 17 branek a jednu asistenci, dále bodují 
Lenka Tlapáková s 13 body (5+8), Lenka Titzová s 11 body 
(4+7), Kateřina Moravcová s 8 body (8+0) a Natálie Bezouš-

ková s 7 body (5+2). Do kádru patří ještě Veronika Beránková, 
Barbora Špatzová, Lucie Kudrnová, Veronika Císařová, Zu-

zana Pffefferová, Tereza Vodičková, Klára Cihlářová a Radka 
Zikmundová. 

Tomáš Rosecký
trenér Sklo Bohemia Světlá n/S

dorostenecká družstva florbalu se usadila v popředí tabulky

DOROSTENCI 2018/2019 (ročníky 2002 až 2005) skupina Vysočina

# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 11 8 1 2 25 79 49 30

2. SK Juvenis PŘIBYSLAV 11 7 1 3 22 107 67 40

3. SK JIHLAVA 11 6 1 4 19 79 46 33

4. Hippos ŽĎÁR n/S Benjamins 11 6 1 4 19 76 84 -8

5. TJ Sokol HAVLÍČKŮV BROD 11 5 2 4 17 61 52 9

6. FBŠ JIHLAVA 11 4 1 6 13 74 61 13

7. PSKC OKŘÍŠKY 11 2 1 8 7 48 98 -50

8. Snipers TŘEBÍČ B 11 2 0 9 6 36 103 -67

DOROSTENKY 2018/2019 (ročníky 2002 až 2005)

# Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. FBŠ Jihlava 10 8 0 2 24 70 15 55

2. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 10 7 1 2 22 49 28 21

3. Tygřice M. Nadějí (TÝN n/V) 8 7 0 1 21 47 21 26

4. Hippos ŽĎÁR n/S 8 6 1 1 19 46 36 10

5. Spartak PELHŘIMOV 8 5 0 3 15 28 18 10

6. SK JIHLAVA 10 4 1 5 13 33 36 -3

7. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 10 4 0 6 12 50 36 14

8. SK JeMoBu (Mor. Budějovice) 10 3 1 6 10 35 47 -12

9. FBK TÁBOR 8 3 0 5 9 32 44 -12

10. Florbal SOBĚSLAV 8 1 0 7 3 28 68 -40

11. SB SVĚTLÁ n/S Tygřice 10 0 0 10 0 17 86 -69
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I v letošním roce světelští závodníci v LRU – lovu ryb na pla-

vanou v Územním svazu města Prahy zazářili. Po celý rok se 
účastnili mnoha závodů a 1. 12. v pražské Zbraslavi na ně čeka-

lo zhodnocení celé sezóny. V ÚS města Prahy vytvořili divizní 
družstvo ve složení: Kristýna Kukeňová, Nikola Tvrdá a Jakub 
Šmíd. V divizní soutěži obsadili 3. místo. Jako jednotlivci se 

umístili též na předních příčkách. Nikola Tvrdá k 3. místu při-
dala 2. místo v kategorii žen a 3. místo v kategorii mládeže 
do 15 let. Jakub Šmíd získal 2. místo, též v kategorii do 15 let. 
Kristýna Kukeňová jakožto poslední člen týmu zakončila le-

tošní rok s 3. místem v ženách a 2. místem v mládeži do 20 let.
Kristýna Kukeňová

letošní sezóna se vydařila

výstavba sportovní haly pokračuje

Pouze mezi Vánocemi a Novým rokem se práce na výstavbě světelské sportovni haly zastavily. Se začátkem roku 2019 byla 
hotova hrubá stavba zázemí, kde bude šest prostorných šaten pro sportovce se sociálním zázemím a dvě šatny pro rozhodčí. 
Určitě stojí za pozornost, že firma PKS stavby, s.r.o., Žďár nad Sázavou, která je generálním dodavatelem stavby, získala 
významné ocenění. Její další dílo, sportovní hala v Dolních Břežanech, byla oceněna titulem Stavba roku 2018.

Text a foto: jiv

Hrubá stavba objektu zázemí haly Pohled na staveniště ze směru od ulice Komenského

Celkový pohled na staveniště

28



29

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU



Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 658. Redakční 
rada: Josef Böhm, Jaroslav Jenčík, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jiří Víšek. Redakce: Adéla Hrochová, Marie Koudelová, 
korektury Josef Böhm, Luděk Tomas, redakce@svetlans.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.
Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SZ. Otištěné 
příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách 
www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks.
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz  -jkd-

30

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU



Prostor p
ro vaši  

REKLAMU

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU

Dřevěný přístřešek v Dolních Dlužinách
Zhotovení dřevěného přístřešku s lavicemi umístěného na 

zpevněné ploše. Celkové náklady 47 396 Kč, z toho dotace mini-
sterstva zemědělství z programu na údržbu a obnovu kulturních 
a venkovských prvků ve výši 32 459 Kč, náklady města Světlá 
nad Sázavou 14 937 Kč.

Pořízení dopravního automobilu pro JPO II 
– Město Světlá nad Sázavou
Pořízení dodávkového automobilu pro JSDH Světlá nad Sáza-

vou. Celkové náklady 1 068 333 Kč, z toho dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu byla ve výši 1 014 916,35 Kč, 
náklady města Světlá nad Sázavou byly 53 416,65 Kč.

Projekt „Pořízení dopravního automobilu pro JPO II – město 
Světlá nad Sázavou“ je spolufi nancován Evropskou unií.

Stavební úpravy a přípojka vody – Tenisový klub 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
Jednalo se o vybudování nové vodovodní přípojky v celkové 

délce cca 118 m, výměnu oken, dveří a zateplení podhledů v zá-
zemí u tenisových kurtů. Celkové náklady akce byly 502 990 Kč.

Stavební úpravy chodníku na pozemku 
parc.č. 794/2, k.ú. Světlá nad Sázavou
Rekonstrukce povrchu chodníku mezi hřbitovem a MŠ Lánec-

ká, včetně výstavby dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. 
Celkové náklady akce byly 1 434 165,59 Kč.

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

věných prvků. Celkové náklady opravy byly 86 999 Kč, dotace od 
ministerstva kultury činila 55 000 Kč, náklady města 31 999 Kč.

Sadové úpravy v ulici Školní
Bylo provedeno osázení svahu v prostoru navazující na komu-

nikaci u ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou. Jedná se o 1. etapu 
výsadeb. Celkové náklady na výsadbu a povýsadbovou péči na 
rok 2018 byly 185 896 Kč.

Dětské hřiště Kochánov
V prosinci 2018 bylo na základě požadavku osadního výboru 

v místní části Kochánov vybudováno dětské hřiště se třemi her-
ními prvky. Celkové náklady byly 81 027 Kč.

Fitness prvky Josefodol
Na základě požadavku osadního výboru byly v místní části 

Josefodol u dětského hřiště instalovány 2 fi tness prvky. Náklady 
byly 49 990 Kč.

Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou
Během letošních letních prázdnin proběhla rekonstrukce a mo-

dernizace kuchyně a jídelny ZŠ Lánecká. Jednalo se o provedení 
vnitřních rozvodů elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, 
nových rozvodů vzduchotechniky, provedení modernizace tech-
nologie stravovacího provozu a souvisejících stavebních úprav 
kuchyně a jídelny. Celkové náklady této akce činily 6 020 235 Kč, 
z toho dotace Kraje Vysočina z grantového programu Fondu Vy-
sočiny byla ve výši 120 000 Kč, náklady města Světlá nad Sáza-
vou byly 5 900 235 Kč.

Rekonstrukce hygienických zázemí 
MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou
Během letošních letních prázdnin proběhla v objektu školní-

ho pavilonu mateřské školy Na Sídlišti kompletní rekonstrukce 
hygienického zázemí dětí třídy U sluníček a dále rekonstrukce 
hygienického zázemí školní jídelny v hospodářském pavilonu 
mateřské školy. Jednalo se především o provedení nových rozvo-
dů vody, kanalizace, elektroinstalace, výměny obkladů, dlažeb, 
sanitárních zařizovacích předmětů a truhlářských výrobků. Cel-
kové náklady této akce činily 1 472 408 Kč, z toho dotace Kraje 
Vysočina z grantového programu Fondu Vysočiny byla ve výši 
120 000 Kč, náklady města Světlá nad Sázavou byly 1 352 408 Kč.

Oprava dřevěného mostku 
v zámeckém parku

Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká

Dřevěný přístřešek v Dolních Dlužinách

Fitness prvky Josefodol

Stavební úpravy a přípojka vody, 
Tenisový klub Sklo Bohemia

Stavební úpravy chodníku na pozemku 
parc.č. 794/2, k.ú. Světlá nad Sázavou
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Herní prvek polytechnické výchovy „Dětské 
staveniště“ MŠ Na Sídlišti
Pořízení herního prvku „Dětské staveniště“ splňujícího po-

žadavky na polytechnickou výchovu předškolních dětí a jeho 
umístění na zahradu MŠ Na Sídlišti včetně provedení pískového 
podkladu. Celkové náklady činily 125 866 Kč.

Výměna sedadel v kinosále, Světlá nad Sázavou
Byla provedena výměna sedadel v kinosále v celkovém počtu 

322 ks, jedná se o čalouněná křesla se sklopným sedákem včet-
ně celočalouněné násuvné područky a dřevěnými zády. Sklápěcí 
mechanismus křesla splňuje požadavek stanovený normou ČSN, 
kdy pohyblivé části a křeslo nevytváří riziko úrazu při sklápění 
sedáku. Celkové náklady této akce činily 1 904 244 Kč.

Oprava výdřevy v podzemí
Jedná se o provedení výměny dřevěné podpůrné konstrukce 

v podzemí a o montáž vstupního mřížového objektu s vrátky. 
Celkové náklady akce činily 99 946 Kč.

Hřiště U Stromečku
Byly provedeny stavební úpravy stávajícího prostoru sportov-

ního hřiště. Sportovní hřiště bylo od ostatní plochy odděleno 
oplocením výšky 3 m. Povrch hřiště byl upraven a zatravněn. 
Celkové náklady akce byly 241 453 Kč, z toho dotace Kraje Vy-
sočina z grantového programu Fondu Vysočiny byla 72 435 Kč, 
náklady města Světlá nad Sázavou 169 018 Kč.

Rozšíření veřejného osvětlení v místních 
částech Lipnička a Radostovice
Jednalo se o rozšíření veřejného osvětlení v obci Radostovice 

o 3 kusy svítidel a o 1 kus v obci Lipnička. Účelem stavby VO 
bylo zvýšení světelné pohody v daném veřejném prostoru v ob-
cích. Celkové náklady akce byly 120 234 Kč, z toho dotace Kraje 
Vysočina z grantového programu Fondu Vysočiny byla ve výši 
52 279 Kč, náklady města Světlá nad Sázavou byly 67 955 Kč.

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy
– projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby. Celkové náklady na dokumentaci 1 303 010 Kč.

Oprava mezistřešního žlabu komplexu budov 
kulturního centra
Byla provedena celková výměna mezistřešního žlabu mezi 

objektem vzduchotechniky nad Městskou restaurací a půdním 
prostorem nad společenským sálem, kde docházelo i přes dílčí 
opravy k zatékání do objektů restaurace a společenského sálu. 
Celkové náklady akce činily 162 456 Kč.

Demolice domu č. p. 581, areál 
fotbalového hřiště
Byla provedena demolice domu umístěného v areálu fotbalové-

ho stadionu, objekt byl v havarijním stavu. Dále byly provedeny 
terénní úpravy včetně ohumusování a osetí. Nově vzniklá plocha 
bude využita při fotbalových trénincích. Celkové náklady akce 
byly 184 239 Kč.

Sportovní hala Světlá nad Sázavou – novostavba
V letošním roce byly zahájeny stavební práce na výstavbě 

sportovní haly na pozemku p. č. 745/1 u ZŠ Lánecká. Jed-
nalo se o zřízení staveniště, provedení překládky vodovodu 
a kanalizací, připojení objektu na vodovod a kanalizaci. Dále 
byly provedeny hrubé terénní úpravy, výkopy základů, jejich 
armování, bednění a zabetonování a dokončení ležaté vnitřní 
kanalizace. V části stavby šaten a zázemí haly byly provedeny 
podkladní betony, vodorovná izolace a vyzdívky stěn včetně 
betonáže ztužujících věnců a betonáže železobetonových slou-
pů. V průběhu tohoto měsíce budou provedeny železobetonové 
stropy. Celková prostavěnost do prosince letošního roku byla 
ve výši 11 610 000 Kč.

Leštinka, rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení

– projektová dokumentace. Celkové náklady na dokumentaci 
126 445 Kč.

Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c 
Horní Březinka a č. 000450c V Polích,
Světlá nad Sázavou

– projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby. Celkové náklady na dokumentaci 103 757 Kč.

Oprava mezistřešního žlabuRekonstrukce hygienických zázemí 
MŠ Na Sídlišti, třída U sluníček I

Rekonstrukce hygienických zázemí 
MŠ Na Sídlišti, školní jídelna

Sportovní hala Světlá n. S., novostavba

Oprava výdřevy v podzemí


