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 Ve Světlé nad Sázavou a okolních obcích se do 20. ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo osmadvacet skupin tří králů 
a stejný počet dobrovolníků, kteří je doprovázeli. Foto: Jiří Víšek
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Přehled investičních akcí
realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2019

Sportovní hala

Výměna sedadel v kinosále, balkonDigitalizace kina Světlá nad Sázavou

Domov pro seniory, klimatizace v půdní vestavbě

Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu, III. etapa

Akustické úpravy stěn a nástěnná svítidla v kinosálu



▶

Úvodní slovo
Milí Světeláci, dámy a pánové,

vítejte u prvního letošního čísla zpravodaje.

Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla 
většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň 
na chvíli zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, 
povinnostmi a starostmi. A nyní je před námi nových 12 mě-
síců, nová nepopsaná kniha. Ještě než začneme plnit první 
stránky, ohlédněme se chvilku za rokem minulým. Pro mě 
osobně byl rok 2019 plný událostí. Myslím, že se nám poda-
řilo posunout naše město zase o kousek výš – zrenovovaly 
se školy a školky, vybudovala se překrásná a mnohoúčelová 
sportovní hala, po dlouhých letech se našel vhodný investor, 
který zaplní naši průmyslovou zónu. Rozjednali jsme mož-
nost stavby mostu přes Sázavu u skláren a samozřejmě se 
pracuje na revitalizaci náměstí.

I v novém roce se zase máme na co těšit. Už nyní se počítá 
hned s  několika zajímavými kulturními akcemi, jako napří-
klad oblíbený WoodSlack festival v květnu, v červnu Dej si 
FOOD ve Světlé a samozřejmě tradiční letní Sázavafest.

Není možné v tomto krátkém úvodu vyjmenovat vše, co nás 
v nadcházejícím roce čeká. I proto, že o mnohém ještě tře-
ba ani nevíme. Pevně ale věřím, že i v novém roce povedou 
naše kroky k tomu, aby byl život v našem městě příjemný. 
A k tomu budeme směřovat všechna naše rozhodnutí.

Ještě jednou bych Vám všem chtěl do roku 2020 popřát 
hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti a  dobré nálady 
a spoustu osobních i pracovních úspěchů. Prostě ať je nový 
rok ještě lepší než ten předchozí. Mějte se krásně!

Jan Tourek, starosta města

Vážení obyvatelé Světelska,

jsme na začátku druhého roku čtyřletého volebního obdo-
bí. Patřilo by se malé ohlédnutí za minulým rokem, ale také 
bychom měli nahlédnout do plánů budoucích třech let. Ka-
ždým rokem v lednovém „Zpravodaji“ vychází přehled akcí 
realizovaných městem za předchozí rok. Kdo má zájem o to, 
co se nejen v předchozím roce ve městě a v jeho okolí událo 
a co se děje, musí potvrdit, že toho nebylo realizováno málo. 
Jsou ale také občané, kteří nevidí, nebo nechtějí vidět vy-

naložené investice, nebo jsou rozezleni, když některé větší 
akce omezují jejich soukromí. To, že nové silnice, místní ko-
munikace apod. přinášejí budoucí významný efekt i pro ně, 
to neřeší. Vzpomeňme např. rozsáhlou revitalizaci sídliště 
Na Bradle, to bylo stížností a zloby! A dnes? Jako by se nic 
nedělo. Ale tak to někdy chodí. Podobná byla situace se sil-
nicí v Panuškově ulici a některými rekonstruovanými místní-
mi komunikacemi. Určitě se líbí nová školka a okolní úpravy, 
probíhají opravy fasád některých domů a  rozsáhlá rekon-
strukce kina, které bude od února digitalizováno a později 
i  celý kulturní dům. Sportovní halu máme největší a  nejú-
čelnější v celém kraji. A co je důležité? Na celý rok dopředu 
je již obsazena, a to hlavně mládeží. Snad si vzpomínáte na 
výstavu plánovaných akcí před čtyřmi roky a souběžnou an-
ketu občanů Světelska, ze které vlastně vzešel strategický 
plán města na deset let. Jsme téměř v polovině tohoto ob-
dobí a postupně plníme Vaše představy. 

Třeba ne v  pořadí, které jste určili, protože ne vždy se 
všechno povede, nebo není vhodná doba, čekáme na do-
tace apod. Jeden příklad: školka stála 23 mil. Kč a dotace 
byla 19 mil. Kč. Podařilo se nám sehnat zájemce na průmy-
slovou zónu, kde by se mělo začít stavět na jaře letošního 
roku a během dvou let by mělo v novém objektu pracovat 
více jak 200 zaměstnanců. Mělo by se v  tomto roce začít 
i  s  výstavbou nového bytového domu s  více než 40 byty 
a přilehlého parkoviště pro cca 50 parkovacích míst. Jsme 
v konečné přípravné fázi před zahájením rozsáhlé čtyřeta-
pové revitalizace náměstí. Pokračujeme v  přípravě doku-
mentace pro výstavbu nového mostu, získali jsme nákupem 
do vlastnictví rozsáhlý areál bývalého bazénu v Pěšinkách. 
Teď bude řada na statikovi, architektovi, projektantech atd., 
aby se dospělo k reálnému využití. Současnou představou 
je vytvoření přírodního koupaliště (biotopu) s  potřebným 
zázemím. Na každý rok se plánují ve 2. oblasti rozpočtu (vý-
stavba, správa a údržba majetku) akce k realizaci, případně 
k přípravě projektů. Na letošní rok je připraveno a zastupi-
telstvem schváleno více jak 80 akcí v celkové hodnotě vyšší 
než 50 mil. Kč. Máme zájem město rozvíjet a vytvářet pro 
občany tohoto regionu stále lepší podmínky pro život a ne-
bráníme se komunikaci s Vámi.

Všem občanům Světelska přeji v novém roce hlavně dobré 
zdraví a radostný a pohodový život.

Josef Hnik, místostarosta

Z RadniCEZ RadniCE
V pondělí 11. 11. 2019 proběhlo 25. jednání rady města, na 

kterém se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Šachovému klubu Světlá nad Sázavou bude poskytnuta 

dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na uhrazení 
nákladů Polofi nále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 
2019.

Z jednání rady a zastupitelstva města

 2) Šachovému klubu Světlá nad Sázavou bude poskytnuta do-
tace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč na uspořádání 
Memoriálu Vlastimila Mareše 2019.

 3) Osadnímu výboru Josefodol bude poskytnut fi nanční dar ve 
výši 2 000 Kč na zakoupení drobných dárků – adventních 
kalendářů pro děti, materiálu na výrobu vánočních ozdob 
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▶ a surovin na pečení a zdobení perníčků na akci ROZSVÍ-
CENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V JOSEFODOLE.

 4) Šachovému klubu Světlá nad Sázavou bude pronajmuta 
vnitřní klubovna č. 212 ve Sportovním centru Pěšinky.

 5) Byl schválen nový termín ukončení pachtovní smlouvy 
mezi městem a provozovatelem Městské restaurace, a to 
k datu 31. 1. 2020.

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo 26. jednání rady města, na 
kterém se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Po akustických úpravách kinosálu a následné digitalizaci 

kina doplní prostory 13 ks svítidel, která zhotoví společ-
nost AveClara, s. r. o.

V pondělí 2. 12. 2019 proběhlo 27. jednání rady města, na 
kterém se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Obecně prospěšná společnost Women for women poskyt-

ne fi nanční dar ZŠ Komenského na úhradu stravného ve 
školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020. Výše 
daru činí 2 668 Kč.

 2) HC Světlá nad Sázavou, z. s., bude poskytnuta dotace ve 
výši 8 130 Kč na pořízení medailí a pohárů na dva více-
sportovní turnaje mládeže v prosinci 2019.

 3) Osadnímu výboru Lipnička bude poskytnut fi nanční dar ve 
výši 1 500 Kč na mikulášskou nadílku.

 4) Příspěvková organizace TBS Světlá nad Sázavou, p. o., zís-
kala podporu na spolufi nancování projektu „Rozšíření 
sběrných míst pro separované odpady TBS Světlá“ v rám-
ci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 
3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizi-
ka“, specifi ckého cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového 
a energetického využití odpadů“. Byl schválen investiční 
záměr na pořízení 30 ks kontejnerů na separovaný odpad 
a vybudování šesti sběrných hnízd na separovaný odpad 
s využitím dotace od ministerstva životního prostředí.

 5) Rada města souhlasila s použitím fi nančních prostředků in-
vestičního fondu Sociálního centra města Světlá nad Sáza-
vou v maximální výši 250 000 Kč na zakoupení automobi-
lu s úpravou pro přepravu imobilních osob.

 6) Schválila poskytnutí fi nančního daru panu P. T. ve výši 
20 000 Kč na pořádání charitativních vánočních koncertů.

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo 8. zasedání zastupitelstva 
města, na kterém se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Byl vybrán vítěz výběrového řízení na provozování sou-

stavy zásobování tepelnou energií ve Světlé nad Sázavou, 
a to spol. ČEZ Energo, s. r. o. Zastupitelstvo města schvá-
lilo uzavření smlouvy o pachtu a provozování soustavy zá-
sobování tepelnou energií s tímto dodavatelem.

Jan Tourek, starosta města

1) V novém roce opět chystáme blok přednášek ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností Editum a Muzeem Vysočiny 
Havlíčkův Brod. Začínáme 27. ledna 2020, kdy při příležitosti 
Dne památky obětem holocaustu přijede Mgr. Alena Jindrová 
z Muzea Vysočiny pohovořit o holocaustu na Havlíčkobrodsku. 
Přednáška se bude konat od 17.00 hodin ve velké zasedací míst-
nosti městského úřadu.

2) V části komunikace před sportovní halou v Komenského 
ulici je již nainstalováno svislé dopravní značení „Nejvyšší po-
volená rychlost 30 km/h“ a dále „Děti“ a vodorovné dopravní 
značení „Pozor děti“ tak, aby se předešlo nebezpečným situa-
cím v souvislosti se zvýšeným pohybem školáků v této oblas-
ti. Samotnému zřízení přechodu pro chodce musí dle zákona 
předcházet vypracování projektové dokumentace, schválení 
DI Policie ČR a MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem dopravy, 
a KSÚS Kraje Vysočina. Vypracování projektové dokumenta-

ce a realizace přechodu pro chodce jsou zařazeny do rozpočtu 
města na rok 2020.

3) Rádi bychom prostřednictvím zpravodaje požádali občany 
o spolupráci. Víte-li o amplionu, který při hlášení městského 
rozhlasu nefunguje správně, nahlaste prosím jeho číslo nebo 
přibližnou polohu na podatelně městského úřadu nebo mailem 
na adresu sedlakova@svetlans.cz, telefonicky na č. 569 496 611 
či zprávou přes Facebook. Děkujeme.

4) V úterý 2. prosince se v sále havlíčkobrodské Staré radnice 
sešli dobrovolní dárci krve, kteří v období od listopadu 2018 do 
října 2019 darovali krev na hematologicko-transfuzním odděle-
ní Nemocnice Havlíčkův Brod, aby z rukou zástupkyň oblast-
ního Červeného kříže, zástupců města a primářky transfuzního 
oddělení převzali plakety a pamětní listy. Čerstvým držitelem 
zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odběrů je i Jan 
Coufal, úředník odboru správního, školství a živnostenského. 

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Co se děje
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▶

Ve středu 11. prosince 2019 schválili zastupitelé na svém 
zasedání navýšení poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Pro rok 2020 byl stanoven poplatek ve výši 
600 Kč na jednoho obyvatele.

V letech 2010–2012 činil poplatek 492 Kč, od roku 2013 po 
dobu 7 let se poplatek ustálil na 540 Kč za osobu. Výpočet 
výše poplatku na rok 2020 vychází podle zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích z údajů na rok 2018, kdy skutečné 
náklady vynaložené městem na jednoho občana činily 1 433 Kč. 
Rozdíl mezi poplatkem skutečným a stanoveným na zastupitel-
stvu hradí město ze svého rozpočtu.

Výše poplatku je stanovena v obecně závazné vyhlášce měs-
ta č. 1/2019, která upravuje zpoplatnění nakládání se směsným 

komunálním odpadem od občanů a je umístěna na interneto-
vých stránkách města www.svetlans.cz v sekci Město a samo-
správa – Vyhlášky a nařízení města.

Poplatek lze uhradit několika způsoby. Při převodu na účet 
městského úřadu (19-0002621521/0100) je nutné vždy uvádět 
správný variabilní symbol poplatníka. V případě nesprávného 
variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována a popla-
tek bude považován za neuhrazený. Informace o variabilních 
symbolech bude poskytnuta na telefonním čísle 569 496 632, 
případně dotazem na emailové adrese krupickova@svetlans.cz. 
Další možností úhrady je složení hotovosti na pokladně Měst-
ského úřadu, případně lze zaplatit bezhotovostně pomocí pla-
tební karty.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Změna výše poplatku za komunální odpad v roce 2020

Dopravní přestupky za rok 2019
Odbor dopravy v minulém roce řešil 229 přestupků na úse-

ku dopravy. Tedy oproti minulému roku celkové číslo přestupků 
o dost pokleslo, ale to je bohužel jediná dobrá zpráva. V tomto 
článku bych upozornil jen na závažné přestupky, které jsou evi-
dovány na našem ORP.

Řidičů, kteří jeli bezprostředně po požití alkoholického nápoje, 
bylo celkem 14 (v minulém roce pouze 9 řidičů) a dva řidiči byli 
pod vlivem jiných návykových látek (drogy). Za tato porušení zá-
kona byly vysloveny zákazy řízení a uloženy pokuty v rozmezí 
od 2 500–50 000 Kč.

Nepoučitelní jsou řidiči – cyklisté „alkoholici“ a cyklisté pod 
vlivem „drog“. Těchto přestupců bylo v loňském roce celkem šest.

Řidiči, kteří se při kontrole přes výzvu odmítli podrobit vyšet-
ření, zda při řízení vozidla nebyli ovlivněni alkoholem, byli tři. 
Tedy alespoň zde je pokles oproti minulým rokům.

Velký problém, na který jsem již několikrát ve svých článcích 
upozorňoval, je řízení bez řidičského oprávnění, i když jsou zde 
vysoké sankce – tedy 25 000–50 000 Kč a zákaz činnosti od jed-
noho roku do dvou let. Tohoto protiprávního jednání se dopustilo 
7 „řidičů“, z toho tři mladiství. V roce 2017 bylo těchto „řidičů“ 
14, v roce 2018 bylo těchto „řidičů“ 9.

Porušení rychlosti, ať již v obci či mimo, bylo celkem 23. 
Z toho bylo opravdu „rychlíků“ pouze 22, tedy uvedení řidiči jeli 
v obci o 20 km/h více a mimo obec o 30 km/h více.

O „parkování“ nebo porušení ustanovení § 25, zastavení a stá-
ní, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 
by mohl být samostatný článek. Světlá nad Sázavou jako město 
má tento problém minimálně, a to díky dobré práci Městské po-
licie. V Ledči nad Sázavou je trochu jiná situace a „parkování“ 
zde bylo porušeno v 116 případech, které řešil náš odbor, ale 
toto číslo není konečné a další případy řešila Policie ČR na mís-
tě blokově. A dalších 50 parkovaní bylo ještě převedeno z roku 
2018.

Dále se pak i v letošním roce objevil přestupek jízdy na červe-
nou, tedy kdy řidič vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy 
je to zakázáno. Tito řidiči „HAZARDÉŘI“ hrají ruletu se svým 
životem i s životy ostatních účastníků silničního provozu.

Dopravní nehody, které řešil náš odbor, byly ve velké míře za-
viněny porušením pravidel silničního provozu. Hlavní příčinou 
bylo nedání přednosti v jízdě, vjíždění na pozemní komunika-
ci, jízda křižovatkou, odbočování, rychlost jízdy a předjíždění. 
Těchto dopravních nehod bylo celkem 20.

Tato čísla neslouží k vystrašení řidičů a účastníků silničního 
provozu, ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon tu není proto, 
aby nás omezoval, ale chránil. Porušováním zákona nevystavuji 
riziku jen sebe, ale i ostatní účastníky okolo.

Ing. M. Peroutka
vedoucí odboru dopravy

odbor dopravy informuje

Prvním úkolem bylo vytvoření vlastních volebních stran. Po 
vzájemné dohodě vznikly strany: Kapitáni, Lepší SNS, Nebu-
de hůř a Světelská budoucnost, ze kterých si žáci zvolili své 
zastupitele.

Samotné zasedání zastupitelstva města bylo svoláno na 27. lis-
topadu 2019, 14.30 hodin do velké zasedací místnosti městské-
ho úřadu.  K projednání měli noví zastupitelé celkem 7 bodů, 
většinou s aktuální tématikou – např. vytvoření vhodných pod-
mínek pro nábor zubního lékaře, odpis pohledávky, prodej po-
zemků v k. ú. Světlá nad Sázavou nebo stanovení výše místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2020 ( zde bylo odsouhlaseno navýšení poplatku na 1 000 Kč 
za osobu za rok, přičemž děti a důchodci zaplatí 750 Kč/rok). 
V následující rozpravě padala i témata jako například výstavba 
bazénu, vysázení více stromů ve městě a parku, modernizace 
budovy ZŠ Komenského či nedostatek zábavy (diskotéka atd.) 
pro mládež.

Těší nás, jak se žáci svého úkolu chopili. Vedli diskuzi s pád-
nými argumenty a k celé akci přistupovali zodpovědně. Třeba 

Žáci 9. třídy základní školy v komenského ulici měli možnost 
si vyzkoušet, co obnáší být zastupitelem
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▶ se po čase někteří octnou v těchto prostorách znovu, tentokrát 
jako opravdoví zastupitelé města Světlá nad Sázavou.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Já, starosta
Během 14 dnů jsme ve škole založili 4 politické strany, které 

se postaraly o předvolební kampaň. Poté bylo v regulérních vol-
bách zvoleno 21 zastupitelů města. 

A pak přišlo samotné první zasedání našeho zastupitelstva. 
Zasedli jsme na místa určená pro zastupitele, zbytek třídy dělal 
přihlížející veřejnost. Nejprve se hlasovalo o „novém“ staros-
tovi města. Volba proběhla vcelku hladce, poněvadž byl pouze 
jeden kandidát (David Běloušek), který byl jednomyslně zvo-
len.

Nově zvolený starosta si sedl vedle bývalého starosty a začal 
nám jako zastupitelstvu říkat různé problémy města, které jsme 
měli řešit, jako např. nezaplacený přestupek ve výši 25 tisíc Kč, 
odsouhlasení poplatku za odpad apod.

Byla to rozhodně zábava, ale často nebylo jednoduché se 
rozhodnout. Pro mě osobně se jednalo o velký zážitek. I když 
na mě zíralo víc jak 30 mých spolužáků, cítil jsem se v pozici 
starosty celkem jistý a neměl jsem trému. Dokážu si představit, 
že bych jednou byl opravdovým starostou, nebo třeba i hlavou 
celého státu. Uvidíme, jak to všechno dopadne za pár let.

David Běloušek, žák 8. třídy a dočasný starosta

V neděli 15. prosince 2019 vstoupil v platnost nový 
železniční jízdní řád pro období 2019/2020
Níže uvádíme přehled koncepčních změn na jednotlivých tra-

tích v severozápadní části kraje.
212 Čerčany – Světlá nad Sázavou
• na trati dojde k rozlomení vozebního ramene v Ledči nad 

Sázavou; vlaky západním směrem z Ledče nad Sázavou bu-
dou zajišťovány Středočeským krajem, východním směrem 
pak Krajem Vysočina

• to umožní zavedení přímé linky osobních vlaků Ledeč nad 
Sázavou – Havlíčkův Brod, která bude převážně zajišťo-
vána moderními nízkopodlažními vozy RegioSpider s kli-
matizací a bezdrátovým připojením k internetu, doplňkově 
také motorovými jednotkami RegioNova

230 (Praha –) Kolín – Havlíčkův Brod
• osobní vlaky linky Kolín – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sá-

zavou budou převážně půlit dvouhodinový interval rychlí-
ků a společně s nimi tak vytvářet hodinový interval spojení,

• osobní vlaky této linky budou společně s rychlíky vytvářet 
hodinový interval rychlého spojení v relaci Světlá nad Sáza-
vou – Havlíčkův Brod a zpět

• v úseku Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod budou nově 
zavedeny zastávkové osobní vlaky linky Ledeč nad Sáza-
vou – Havlíčkův Brod, které nabídnou pohodlné spojení do 
Havlíčkova Brodu a zpět z městské zastávky ve Světlé nad 
Sázavou

238 Pardubice – Havlíčkův Brod
• nová provozní koncepce na trati byla cestující veřejnosti 

představena již od počátku platnosti stávajícího jízdního 
řádu na období 2018/2019

• časové polohy vlaků jsou pouze minutově upraveny s cílem 
dosažení pravidelného, snadno zapamatovatelného jízdní-
ho řádu

237 Havlíčkův Brod – Humpolec
• zaveden převážně dvouhodinový interval vlaků v pravidel-

ném, snadno zapamatovatelném jízdním řádu
• v Havlíčkově Brodě budou k dispozici návaznosti s dálko-

vou dopravou bez nutnosti delšího čekání mezi vlaky

225 Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí (– České Budějovice)
• vzhledem k otevření nově rekonstruovaných úseků na trati 

z Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic budou rychlíky 
linky R11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno pro-
jíždět tímto úsekem trati rychleji, a proto na území Kraje 
Vysočina vstoupí ze směru z Českých Budějovic v dřívější 
časové poloze a ve zpátečním směru pojedou v pozdější ča-
sové poloze

• rychlíky z Jihlavy do Brna budou tedy odjíždět dříve 
a z Brna do Jihlavy budou přijíždět později

• spojení z hlavní přípojové skupiny v Havlíčkově Brodě do 
Jihlavy na přípoj k rychlíkům linky R11 bude tedy nutno 
zajistit spěšnými vlaky

• nová linka spěšných vlaků s názvem „Renesance“ zajis-
tí spojení Havlíčkova Brodu s Jihlavou za 19 minut a dále 
bude pokračovat ve směru Telč, Dačice a Slavonice

• osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava budou z Ha-
vlíčkova Brodu vedeny z vedlejší přípojové skupiny vlaků 
regionální dopravy, čímž zkrátí interval spojení Havlíčkova 
Brodu s Jihlavou na hodinu, v obdobích přepravních špiček 
až na půlhodinu

• spěšné i osobní vlaky z Havlíčkova Brodu pojedou až na 
městské nádraží v Jihlavě

Jak napsala Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina: 

„Uvědomujeme si, že nový jízdní řád může zasáhnout do ces-
tovních zvyklostí občanů. Ve všech případech nebylo možné 
skloubit všechny, často protichůdné, přepravní potřeby s roz-
počtovými možnostmi kraje a technologickými omezeními na 
straně dráhy. I přes možnou počáteční nespokojenost obyvatel 
obcí věříme, že nový jízdní řád je pro většinu občanů výhod-
nější, jelikož je sestaven s ohledem na hlavní přepravní proudy 
cestujících v kraji“.

Nové vlakové jízdní řády jsou k nahlédnutí v informačním 
centru KyTICe i na pokladně Městského úřadu.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
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V roce 2019 město Světlá nad Sázavou proinvestovalo fi nanční 
částku v celkové výši 144 223 173,33 Kč, z toho bylo poskytnuto 
formou dotací 23 178 627,09 Kč a náklady města Světlá nad Sáza-
vou byly ve výši 121 044 546,24 Kč.

Sadové úpravy v areálu MŠ Lánecká
V letošním roce proběhlo dokončení výsadby v areálu MŠ Lá-

necká. Při výsadbě byly zvoleny druhy rostlin bez trnů a neje-
dovaté. Při návrhu výsadeb byl kladen důraz na doplnění stromů 
do areálu, neboť současné stromy jsou již jen dočasně perspek-
tivní. 

Byly zasázeny nejen stromy okrasné, ale i užitkové (ovoc-
né). Okolo areálu byly vysázeny živé ploty a vstupy do budo-
vy oživí okrasné záhony. Za sadové úpravy byly v roce 2019 
náklady 317 668,65 Kč a náklady na povýsadbovou péči činily 
73 471,20 Kč.

Fitness prvky – hřiště U Stromečku
Na dětském hřišti byly v letošním roce nainstalovány další dva 

fi tness prvky. Náklady byly 49 990 Kč.

Výsadba stromů v zámeckém parku
Na podzim 2019 bylo do parku vysázeno 12 ks stromů. Jed-

ná se o náhradní výsadbu za stromy pokácené. Celkové náklady 
byly 80 840,10 Kč.

Záhon u zámku
Během roku došlo k opravě chodníku u zámku. V rámci opra-

vy byla část chodníku ponechána pro vytvoření zelené plochy. 
V části zelené plochy byl založen nový štěrkový záhon a na zbyt-
ku je nově založený trávník. Náklady na založení nové zeleně 
byly 143 191,40 Kč.

Vrt Závidkovice
Z důvodu nedostatku vody v městské studni, která zásobuje 

vodou kulturní dům v Závidkovicích, byl zhotoven průzkumný 
hydrogeologický vrt. Nyní se zpracovává projektová dokumen-
tace potřebná pro povolení vrtu a v příštím roce dojde k dokon-
čení akce. Náklady v roce 2019 byly 58 457,50 Kč.

Lokální opravy místních komunikací 
ulic Na Sídlišti a Havířská
Byly provedeny lokální opravy místních komunikací pře-

devším po dřívějších překopech a v místech výtluků metodou 
ITHR, tj. nahřátím místa opravy sálavým panelem, poté rozru-
šením nahřáté plochy okolo opravovaného místa s následným 
doplněním předehřáté živičné směsi ze zásobníku stroje, jejím 
vyrovnáním a zaválcováním. Celkové náklady oprav 484 968 Kč.

Souvislá oprava komunikace parcelní 
číslo 447/7, Světlá nad Sázavou
Celková délka opravované komunikace propojující Světlou nad 

Sázavou a Dolní Březinku v lesním úseku je cca 112,43 m. Byla 
zde provedena souvislá oprava komunikace spočívajících přede-
vším v přerovnání a doplnění stávajících vrstev se strojním zhut-
něním. 

Poté byla položena nová obrusná vrstva ACO 11. Okraje komu-
nikace byly provedeny z nezpevněné krajnice – drcené kamenivo 
fr 0-32 v tl. 100 mm a byly provedeny odvodňovací struhy. Cena 
díla 241 395 Kč.

Udržovací práce ulice V Polích
Předmětem díla bylo zhotovení souvislé opravy místní komu-

nikace V Polích. Cena stavebních prací byla 1 645 600 Kč, dotace 
ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 663 519 Kč.

Chodník Panuškova
Stavba se nachází v obci Světlá nad Sázavou, ulice Panuškova 

a ulice V Polích podél silnice III/34731. V rámci stavby byly pro-
vedeny podmíněné investice, a to překládka kabelu nn, překlád-
ka sítě elektronických komunikací. Stavba chodníku a veřejného 
osvětlení byla prováděna v rámci stavební zakázky tří investorů, 
a to chodník a veřejné osvětlení, investor město Světlá nad Sáza-
vou, komunikace III/34731, investor Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, p. o., a vodovod, kanalizace investor Vodovody a kana-
lizace Havlíčkův Brod, a. s. Chodníky byly provedeny jako bez-
bariérové včetně míst pro přecházení s dostatečným nasvětlením. 
Cena stavebních prací byla 5 136 148,80 Kč vč. DPH. Státní fond 
dopravní infrastruktury poskytl dotaci ve výši 1 443 971,85 Kč.

Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou
V měsíci červenci loňského roku byla zahájena výstavba objektu 

Sportovní haly. Jedná se o novostavbu, která se nachází v bezpro-
střední návaznosti na školský areál ZŠ Lánecká. Komunikačně 
je Sportovní hala napojena z ulice Komenského. Stavbou vznikl 
objekt, který lze rozčlenit do tří částí. Vlastní sportovní hala o roz-
měru cca 31,6 x 47,3 m se světlou výškou min. 9,42 m, druhou část 
tvoří vstupní třípodlažní objekt přiléhající k hale z východní strany 
od ulice Komenského, třetí část je postavena jako podélný jedno-
trakt přilehlý k jižní straně a jsou v něm umístěny šatny, hygienic-
ká zařízení a technologická část. Zhotovitelem stavby, který byl 
vybrán ve výběrovém řízení, byla fi rma PKS stavby ze Žďáru nad 
Sázavou, cena kompletního díla včetně projektové dokumentace 
je 96 849 573,56 Kč. Stavba byla dokončena a předána do užívání 
k datu 31. 10. 2019. Projekt podpořil Kraj Vysočina dotací ve výši 
9 294 424 Kč.

Foto na obálce.

TI Pod Vodárnou II. etapa
Z celkového počtu 12 pozemků II. etapy bylo již do roku 2018 

připraveno a prodáno 6 pozemků pro stavbu rodinných domků. 
Pro zbývajících 6 parcel II. etapy bylo v letošním roce provedeno 
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Nová 
komunikace je napojena na komunikaci vybudovanou v I. etapě. 
Přístup pro pěší je umožněn po nově dokončeném chodníku podél 
komunikace. Nová kanalizace splašková a dešťová je napojena na 
kanalizační řady vybudované v I. etapě. Nový vodovod je napojen 
na vodovod PVC 110 vybudovaný v rámci I. etapy. Součástí stavby 
jsou dokončené kanalizační a vodovodní přípojky. Plynovod bude 
napojen na středotlaký plynovod vybudovaný v I. etapě (nyní 
v majetku GasNet, s. r. o.). Ke každému objektu je přivedena ply-
novodní přípojka PE 32, která je zakončena plynovodním pilířem, 
jenž je stavebně proveden jako sdružený pilíř s měřením elektro 
a je umístěný na hranicích pozemků. Nově vybudované veřejné 
osvětlení zajistí osvětlení uličního prostoru. Cena stavebních prací 
činí 5 078 345,23 Kč. Tato akce byla podpořena ministerstvem pro 
místní rozvoj ve výši 480 000 Kč.

II/150 Leštinka – Mrzkovice
Byla provedena výstavba chodníků v místní části Leštinka 

v celkové délce 245 m podél opravovaného úseku silnice II/150 

Přehled investičních akcí realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2019
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a dále obnova a doplnění veřejného osvětlení podél komunikace 
v celé délce intravilánu místní části. Stavbu provedl společný do-
davatel spolu se stavbou komunikace, kterou investovala Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. 

V místní části bylo dále doplněno dopravní vyhřívané zrcadlo 
na výjezdu z komunikace od Smrčné. Na vjezdu do místní části 
od Vilémovic byl osazen ukazatel rychlosti vozidel. Stavbu pro-
vedla stavební společnost Skanska, a. s., cena stavebních prací činí 
1 483 675,20 Kč.

Projektová dokumentace – Rozšíření 
skládky Rozinov, III. etapa
Vypracování projektové dokumentace na provedení výstavby 

třetí etapy skládky TKO Rozinov. Náklady na vypracování pro-
jektové dokumentace 290 000 Kč.

Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
osvětlení nad ledovou plochou SC Pěšinky
Dokumentace řeší výměnu stávajícího osvětlení ledové plochy 

z důvodu jeho havarijního stavu a přechodu na úspornější LED 
osvětlení. Náklady na vypracování projektové dokumentace 
77 827 Kč.

ZŠ Komenského – rekonstrukce odborných 
učeben a bezbariérová opatření
Vybudování výtahu, WC pro invalidy, bezbariérového přístupu 

k budově, rekonstrukce 2 odborných učeben, včetně vybavení ná-
bytkem, IT technikou, sadami měřících senzorů do učebny fyzi-
ky a softwarem pro výuku cizích jazyků do učebny jazyků a IT. 
Součástí projektu byly sadové úpravy prostoru u hlavního vstupu 
do školní budovy. Proinvestováno bylo celkem 8 195 876,85 Kč, 
z toho předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu je 4 773 257,80 Kč.

Foto na obálce.

Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu – III. etapa
V třetí etapě proběhla obnova fasády, oken, dveří. Odstraněny 

byly vnitřní omítky a byla vybudována přípojka vody, kanalizace 
a elektrické energie. Celkové náklady akce byly 1 358 648,50 Kč, 
z toho dotace Kraje Vysočina, program Fondu Vysočiny, Památky 
2019, ve výši 350 000 Kč, dotace Ministerstva kultury ČR, pro-
gram Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností pro rok 2019, ve výši 143 000 Kč a náklady 
města Světlá nad Sázavou byly 865 648,50 Kč.

Foto na obálce.

Domácí kompostéry Světlá nad Sázavou
Bylo nakoupeno 130 kusů kompostérů o objemu 1050 litrů a 50 

kusů kompostérů o objemu 650 litrů. Kompostéry jsou bezplat-
ně na 5 let zapůjčeny občanům a po uplynutí lhůty 5 let budou 
občanům darovány na základě smlouvy o výpůjčce a darování. 
Bylo uspořádáno školení pro občany o správném kompostování. 
Celkové náklady projektu 598 224 Kč, výše dotace poskytnuté 
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí byla 
534 202,90 Kč.

Rekonstrukce povrchu účelové komunikace, ulice Školní
Rekonstrukce povrchu účelové komunikace, včetně konstrukč-

ních vrstev a úpravy přilehlých vjezdů na sousední pozemky. 
Vybudování odvodnění komunikace (včetně vsakovacího objek-
tu) a výstavba veřejného osvětlení. Celkové náklady akce byly 
3 724 961,68 Kč.

Foto na obálce.

Sportovní hala – vybavení nábytkem
Pořízení nábytku do nově postavené sportovní haly. Celkové ná-

klady akce byly 1 314 919,12 Kč.

Průzkum a zajištění světelského 
podzemí – I. etapa – vstupní objekt
Práce na druhém vstupu do podzemí z Pěšinek. Prohloubení 

vstupu v délce 5 m. Zajištění výrubu dřevěnou důlní výztuží. Cel-
kové náklady akce byly 467 122,92 Kč.

Zajištění nosné konstrukce stropu ve 2. NP v ZŠ Jelenova
Zajištění nosné konstrukce stropu chodby v 2. NP v budově ZŠ 

Jelenova, č. p. 30 – oprava klenby, vybudování železobetonové 
konstrukce stropu včetně podlahových vrstev a dlažby. Celkové 
náklady akce byly 567 905,62 Kč.

Projektová dokumentace – Využití pozemku 
parc. č. 549/61, k. ú. Světlá nad Sázavou
Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby na lokalitu Kalvárie. Projektová do-
kumentace řeší 2 části – ZTV pro 4 stavební parcely pro rodinné 
domy (komunikace, chodník, kanalizace, vodovod, veřejné osvět-
lení) a parkovou část (dětské herní prvky, oplocené travnaté hřiště, 
zahradní jezírko na akumulaci dešťové vody, cesty, ohniště, veřej-
né osvětlení). Náklady na vypracování projektové dokumentace 
ve stupni DÚR byly 528 105 Kč.

Projektová dokumentace – Oprava komunikací Josefodol
Projektová dokumentace na opravu účelové komunikace 

č. 040035u v Josefodole, včetně mapového podkladu. Celkové ná-
klady za projektovou dokumentaci byly 81 390 Kč.

Studie úpravy fasády ZŠ v ulici Komenského
Studie na úpravu fasády a výměnu oken u budovy ZŠ v ulici Ko-

menského, včetně mapového podkladu a geodetického zaměření 
fasády. Celkové náklady byly 39 520 Kč.

Orientační osvětlení Benetice
Byla provedena částečná rekonstrukce a rozšíření veřejného 

osvětlení v místní části Benetice, Světlá nad Sázavou. Byla vybu-
dována liniová podzemní stavba kabelového vedení délky 556,7 m, 
na které byly umístěny tři čtyřmetrové stožáry osazené svítidly 
DINGO, 70 W. Celkové náklady akce 256 321 Kč, z toho dota-
ce Kraje Vysočina, program Obnova venkova Vysočiny, ve výši 
120 900 Kč.

Domov pro seniory – klimatizace v půdní vestavbě
Jedná se o provedení dodávky, instalace a zprovoznění tech-

nologie klimatizace v posledním patře – půdní vestavbě objektu 
Domova pro seniory včetně provedení souvisejících stavebních 
prací. Vlastní klimatizace se skládá z vnitřních jednotek celkem 
v 17 pokojích, dvou venkovních jednotek a rozvodů chladiva, dále 
z napájení a ovládání jednotek a odvodu kondenzátu od jednotek. 
Z důvodu minimalizace zásahu do prostor klientů bylo provedeno 
vedení rozvodů a osazení čerpadel pro odvod kondenzátu v půd-
ním prostoru, kde byl pak kondenzát napojen do odvětrávacího 
potrubí kanalizace. Celkové náklady akce 1 434 955 Kč.

Foto na obálce.

ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – učebna 
jazyků a bezbariérové úpravy
Byly provedeny stavební úpravy za účelem bezbariérového 

užívání prostor školy jako celku. Provedené bezbariérové úpra-

9



▶

Z HiStoRiE
O šlechtických majitelích světelského panství toho víme po-

měrně dost. Známe jejich rodinné a majetkové poměry, víme, 
kdy jim Světlá patřila, jsme informováni o jejich zásazích do 
architektury světelského zámku i o jejich přínosu místní eko-
nomice či kultuře. O jejich působení na bojištích středověké 
i novověké Evropy se toho však v regionálních publikacích do-
zvíme jen málo, pokud vůbec něco. Přitom ve středověku byla 
právě vojenská služba pro panovníka v podstatě jediným dů-
vodem pro to, že šlechta vůbec vznikla, a právě touto službou 
získala svůj pozemkový majetek.

Již první šlechtičtí majitelé Světlé, kteří ji také téměř 200 let 
vlastnili, Trčkové z Lípy, patřili mezi známé bojovníky stře-

dověkých Čech. Angažovali se na straně kalicha v husitských 
válkách a v 2. polovině 15. století stáli po boku Jiřího z Podě-
brad. Otec Mikuláš (+ 1453) ani syn Burian (+ 1468) se v su-
rovém, krvavém, nelítostném 15. století v Čechách rozhodně 
neztratili.

O Mikuláši Trčkovi z Lípy víme, že patřil k významným 
husitským bojovníkům a měl blízko k východočeským sirot-
kům. V roce 1427 společně s táborským hejtmanem Jankem 
Holcem z Nemošic získali hrady Náchod a kladskou Homoli, 
o rok později si koupil dům v Kutné Hoře a v roce 1429 Světlou. 
V pozdějších letech získal další pozemkový majetek, který se 
stal základem pro trčkovské dominium budované jeho potom-

Světelská vrchnost na válečných polích i.

vy tak umožní školní docházku i dětem s omezeným pohybem 
či imobilním. Byla vybudována rampa za účelem vyrovnání 
výškového rozdílu podlah ve spojovací chodbě v 2. NP objektu 
(pavilon tělovýchovy a dílen). Byly provedeny stavební úpravy 
stávajícího sociálního zařízení v 2. NP objektu (u jídelny) a stá-
vajícího sociálního zařízení v 1. NP objektu (pro 1. stupeň ZŠ) 
spolu s vestavbami kabin WC pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. V rámci akce byla dále vybudována učeb-
na cizích jazyků a IT – moderní multimediální jazyková učebna 
pro 24 žáků, která byla plně vybavena nábytkem, IT technikou, 
softwarem pro výuku cizích jazyků. V celém areálu školy bylo 
zavedeno internetové připojení jako zdroj veřejného a dostupné-
ho přístupu k informacím (konektivita). Součástí projektu jsou 
i sadové úpravy prostoru u školní budovy a dále dodávka techno-
logie výtahu, která bude dokončena v příštím roce.

Proinvestováno bylo celkem 8 484 182 Kč, z toho předpokládaná 
výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 
4 046 361,54 Kč. Dále byla na projekt poskytnuta dotace od Kraje 
Vysočina, program Naše škola 2019, ve výši 120 000 Kč.

Foto na obálce.

Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
kuchyně MŠ Na Sídlišti
Dokumentace řeší z důvodu jejího havarijního stavu rekonstruk-

ci školní kuchyně a přilehlých hospodářských prostor, realizace 
prací by měla následovat v příštím roce. Náklady na vypracování 
projektové dokumentace 356 950 Kč.

Výměna sedadel v kinosále – balkon, Světlá nad Sázavou
Byla dokončena celková výměna sedadel v kinosále, tentokrát 

se v počtu 82 ks vyměnila sedadla na balkoně. Jedná se o čalou-
něná křesla se sklopným sedákem včetně celočalouněné násuv-
né područky a dřevěnými zády. Sklápěcí mechanismus křesla 
splňuje požadavek stanovený normou ČSN, kdy pohyblivé části 
a křeslo nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku. Celkové ná-
klady výměny sedadel na balkóně činily 495 108 Kč.

Foto na obálce.

Akustické úpravy stěn a nástěnná svítidla 
v kinosálu, Světlá nad Sázavou
Jedná se o provedení nových akustických obkladů stěn kinosá-

lu v rámci modernizace městského kina ve Světlé nad Sázavou 
za účelem dosažení optimalizace akustického prostředí – prosto-
rové akustiky. Dílo bylo provedeno dle vypracované akustické 
studie. V návaznosti na nový akustický obklad byla provedena 
i úprava stávající elektroinstalace a v rámci modernizace kinosálu 
byla provedena i výměna nástěnného interiérového osvětlení za 
křišťálová svítidla z ručně foukaného skla. Celkové náklady akce 
1 932 001 Kč. Na projekt byla Státním fondem kinematografi e po-
skytnuta dotace ve výši 350 000 Kč.

Foto na obálce.

Digitalizace kina Světlá nad Sázavou
Byla provedena kompletní dodávka, montáž a zprovoznění au-

diovizuální technologie pro provedení digitalizace kinoprojekce 
dle standardu DCI v rozlišení 2 K v kinosálu městského kina ve 
Světlé nad Sázavou. Dodaná technologie (jednotlivé komponenty 
i celý systém) plně odpovídají podmínkám digitálního standardu 
dle specifi kace DCI (Digital Cinema Initiatives). Každé digita-
lizované kino, nyní už i kino ve Světlé nad Sázavou, může pro-
mítat daný fi lm již v premiérovém týdnu, významným faktorem 
digitalizace je i vysoký stupeň ochrany před pirátstvím. Celkové 
náklady akce 1 953 046 Kč. Na projekt byla Státním fondem kine-
matografi e poskytnuta dotace ve výši 850 000 Kč.

Foto na obálce.

Přístřešky na odpadové kontejnery a plocha pro kontejnery 
tříděného odpadu pro BD č. p. 939–942 Světlá nad Sázavou
Byla provedena novostavba dvou přístřešků na kontejnery pro 

komunální odpad (každý přístřešek je stanoven k umístění 2 kon-
tejnerů) a zpevněné plochy pro 8 kontejnerů na tříděný odpad, a to 
v místě dosavadních přístřešků na popelnice, které byly demolo-
vány včetně stávající zpevněné plochy s povrchem z betonových 
dlaždic. Celkové náklady akce 422 785 Kč.

Foto na obálce.
Kolektiv odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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ky a rozmetané v r. 1634 po účasti Adama Erdmana Trčky na 
Valdštejnově zradě.

Co víme o jeho vojenských aktivitách? V březnu 1429 ho 
Hradečtí povolali na pomoc proti loupeživé výpravě pana Kru-
šiny z Lichtenburka. Trčka se svým kumpánem Holcem a Hra-
deckými pana Krušinu porazili.

O zdroji jeho bohatství vypovídá následující citát ze Starých 
letopisů českých: „L. p. 1433 o Vánocích Jan Kolda, pan Hla-
váč, Matěj Salava, Trčka a Janek Holec přitáhli k Chocni (ro-
zumí se, že i se svými vojenskými družinami), která se jim posta-
vila na odpor. A ti ukrutníci na ně zaútočili, přemohli je, pobili 
na sedmdesát Choceňských a město vydrancovali.“

Za vlády krále Ladislava a Jiřího z Poděbrad stál již Mikuláš 
Trčka na straně zákona. Tak např. v roce 1446 obléhal tvrz Pa-
běnice loupeživého rytíře Ondřeje Keřského z Římovic. Tvrz 
padla, ale Keřský uprchl a uchýlil se do Janovic, které dal Trčka 
dobýt a Keřského stít.

Mezi rytíři, kteří pomáhali Jiřímu z Poděbrad r. 1448 do-
být Prahu, byl opět Mikuláš Trčka z Lípy. Jeho synové Burian 
a Mikuláš ml. stáli rovněž na straně pozdějšího „husitského 
krále“. V roce 1467 mu pomáhali při obléhání hradu Šternberka.

Burian Trčka z Lípy již v mládí osvědčil svou mimořádnou 
osobní statečnost v bitvě u Ústí nad Labem.1 Ve Vypsání hu-
sitské války od K. V. Zapa se dozvídáme, že „Burian Trčka 
z Lípy vehnal se doprostřed vojska německého, takže ho již za 
ztraceného měli; ale on se s praporem vrátil.“

Jiří z Poděbrad, jako zemský správce i později jako český 
král, Trčku jako předního vůdce utrakvistů (kališníků) pově-
řoval náročnými úkoly. V roce 1457 byl v poselstvu krále La-
dislava k francouzskému králi, jehož dcera se měla stát českou 
královnou. Ladislav bohužel mezitím zemřel.

O rok později byl králem Jiřím pověřen oblehnout nepoddaj-
nou katolickou Jihlavu, ta ale nakonec dostala od krále milost.

Vrcholem jeho kariéry bylo v roce 1467 jmenování hejtma-
nem Čáslavského kraje.

V následujícím 16. století se ve střední Evropě objevil nový 
nepřítel postupující z Balkánu. Byli to Turci, kteří po porážce 
českého a uherského krále Ludvíka obsadili dnešní Maďarsko, 
v tehdejší terminologii Dolní Uhry. Tím se stal reálným jejich 
vpád do Čech, které se v té době staly součástí Habsburské mo-
narchie.

Trčkové z Lípy sloužili v tureckých válkách věrně císaři. Se 
dvěma Trčky, syny Jaroslava a synovci posledního z rodu Jana 
Rudolfa, se můžeme setkat při studiu historie bojů v tzv. dlou-
hé turecké nebo také třináctileté válce (1593–1606). Oba dva 
Trčkové v ní přišli o život.

Vilém Trčka z Lípy obdržel v roce 1595 plukovnický patent2, 
který ho pověřoval sestavením pluku pěchoty. V archivu Čes-
kého sněmu je několik dokumentů týkajících se Trčkova plu-
ku. Z jednoho se dozvídáme, že sněm pověřil lužického pána 
Henrycha Anselma Promnice z Promnic provést zbrojní pře-
hlídku a výplatu pluku Viléma Trčky nově strojeného v Čáslavi. 
V dalším z května 1595 omlouval Trčka své knechty (vojáky) za 
pytlačení („bílou rybici bělici polapili“). V dopise dosti jasno-
zřivě píše, že „válka nepřináší žádného užitku a máme vždycky 
pána Boha prosit, aby takovou metlu od nás zachovati ráčil… 
a taky se bojím, že tento rok jí ještě konce nebude…“ Požaduje 
pak, aby jeho knechti mohli být ubytováni ve vesnicích v okolí 
Čáslavi.

Mikuláš Dačický z Heslova3 se ve svých Pamětech zmiňu-
je o tom, že „munstruňkové4 vojenští v Čechách držáni podle 
nařízení sněmovního, jízda v městě Nymburce, pěchota v měs-

tě Hradci Králové a v městě Chrudimi; rytmistři N. Pětipeský, 
N. Laubský, hejtmanem nad pěchotou pan VilémTrčka.“ V srp-
nu téhož roku je už Trčka v císařském ležení u Ostřihomi, od-
kud oznamuje Adamovi z Hradce5, že odrazili turecký pokus 
o vyproštění obleženého města. Hlavně však žádá, aby pro své 
vojáky brzy dostal peníze, „nebo Buoh ví, že jsme tak chudí, že 
mi skoro knechti hladem mrou.“ Ostřihom tehdy dobyta nebyla, 
stalo se tak až v roce 1663.

O své službě v Trčkově pluku zanechal svědectví ve svých 
„Příbězích“ Hýzrle z Chodů6, když líčí počátky své vojenské 
služby v roce 1596. „Slyševši o dobrém jménu pana Vilíma 
Trčky a že jest zkušený soldát, byl sem žádostiv pod jeho reje-
ment7 se dáti. Jakž pak i skrze vzáctný přátely mé jsem poručen 
byl. On byvše vděčen, za aufvartera8) mě přijal… Souce pak 
v Chrudimi zmustrováni, táhli sme až do Altenburku uherské-
ho…“ Hýzrle dále popisuje postup Uherskem až k pevnosti Ha-
tvan. „Pod tím náš polní maršálek9, spatřivši příhodné místo 
k obležení té pevnosti, kvartýry nejvyšším rozděliti poručil. Po-
tom ihned bylo nejvyššímu10 panu Trčkovi poručeno, aby k pev-
nosti šancoval (vybudoval polní opevnění). Což se i ochotně 
stalo.“

Hýzrle pak líčí několik nezdařených útoků na tureckou pev-
nost. Závěrečný boj, kterého se sám zúčastnil, popisuje velmi 
podrobně. „Z naší strany jeden přední vlaskej (italský) kavalír, 
conte Auggiero d’Bagni, vyprosivše na mým nejvyšším, s 50 
mušketýry napřed se přes ten most vrhl. Za ním šel napřed náš 
nejvyšší se všemi námi aufvartery s dobytými (tasenými) rapí-
ry a rondáčemi, a kdo rondáč neměl, tedy s tulichem11… A tak 
jsme k prvnímu šturmu hnali.“ Statečný odpor Turků nepole-
voval. Po nezdařeném útoku Trčkova českého pluku nastoupili 
Pálffyho uherští hajduci, po jejich odražení další český pluk 
Rudolfa Vchynského a nakonec znovu pluk Trčkův. Teprve od-
střelování Hatvanu zápalnými střelami a ze tří stran koordino-
vaný útok císařských vedl k vítězství.

„Tu se nemálo kořisti dostalo. Nejvyšší můj Trčka, ten při do-
bejvání pevnosti zabivši vlastní rukou beka12, dům jeho opano-
val a odtud vězně svý pobral.“ Zajatci byli pak po vyplacení 
výkupného propuštěni.

Dačický poznamenal, že při dobývání Hatvanu „jse pan Vi-
lém Trčka, mladý pán český, udatně choval a pochvalu získal.“

To se ale už blížil Vilémův konec. Při kapitulaci Egeru (Ja-
geru) se s celou posádkou octl v tureckém zajetí. V Dačického 
Pamětech se dočítáme: „Erle, jinak Jagera, pevnost, kdež byli 
se zavřeli pan Vilém Trčka a Paul Nyary, Uher, se svými grygs-
many13, obležena jest od Turkuov a dobývána. Obležení nemají-
ce retuňku a nemohouce síle turecké odolati, se poddali, museli 
žalostivě, a tejž pan Vilím Trčka a Paul Nyary, dáni jsou a do 

 Takto mohla vypadat světelská tvrz v době vlády Trčků
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Národní politika 
5. 8. 1886

Psalo se

vysvětlivky
1 Bitva u  Ústí nad Labem proběhla 16.  června  1426 

a husitské vojsko vedené Prokopem Holým v ní pora-
zilo válečnou výpravu z Míšeňska.

2  Plukovnický patent získávali důstojníci proto, aby se-
stavili za peníze panovníka nebo zemského sněmu 
pluk pěchoty nebo jízdy, na jehož vydržování dostá-
vali od zadavatele peníze. Šlo o druh vojenského pod-
nikání v 16. a 17. století.

3 Mikuláš Dačický z Heslova (1555–1626) byl kutnohor-
ský erbovní měšťan a spisovatel, autor „Pamětí“.

4  Mustruňk, mustrování – přehlídka vojenské jednotky.
5  Adam z Hradce (1549–1596) byl nejvyšším purkrabím 

Českého království.
6 Jindřich Matěj Hýzrle z Chodů (1575–1665) byl český 

šlechtic, věnoval se vojenské kariéře, sepsal „Pamě-
ti“.

7 Rejement, regiment  – dobový název pro pluk. Pěší 
pluky mívaly v 16. a 17. století 10 praporců o 300 vo-
jácích, nově zverbovaný pluk měl kolem 3000 mužů. 
Majitel pluku (plukovník) mu velel pouze symbolicky, 

často zastával v armádě vyšší funkci. Skutečným velite-
lem byl podplukovník.

8 Aufvarter – důstojnický čekatel.
9 Hýzrle má na mysli maršála Adolfa Schwarzenberga 

(1551–1600). Velel habsburské armádě ve válkách 
s Turky, za dobytí Rábu v r. 1598 byl povýšen do sta-
vu říšských hrabat a erb rodu byl polepšen o havrana 
stojícího na hlavě Turka (der Rabe = havran).

10 Nejvyšší – české označení plukovníka (obrista).
11 Rapír, rondáč, tulich – názvy pro meč, malý kulatý štít 

a dýku.
12 Bek (beg) – vyšší turecký úředník.
13 Grygsman či krýksman – válečník, bojovník.
14 Arkebuzníci byli jízdní vojáci vyzbrojení puškou (arke-

buzou) lehčí než mušketa, chránila je přilba a přední 
a zadní plech.

15 Královský (Stoličný) Bělehrad, dnes Székesfehérvár, 
původní hlavní město Uher, do 16. století zde probí-
haly korunovace uherských králů.

Národní listy 
4. 8. 1873

Národní listy 
28. 9. 1873

Národní listy 
21. 7. 1875

Národní listy 
4. 3. 1877

Národní listy 
25. 1. 1880

Národní listy 
29. 4. 1880

Národní listy 
2. 8. 1882

Národní listy 
17. 6. 1890

Národní listy 
26. 2. 1893

Turek posláni do vězení, odkud jse Paul Nyáry vymohl a domů 
dostal, a pan Trčka bídně tam život dokonal.“

Vilémův bratr Kryštof Jaroslav se angažoval v téže válce. 
Nejprve jako vojenský komisař zemského sněmu. Jak vyplývá 
z jeho dopisu z července 1599 moravskému hejtmanovi Jáchy-
movi Haugvicovi z Biskupic, doprovázel Kryštof Jaroslav pluk 
tisíce jezdců Jindřicha Matyáše z Turnu z Českých Budějovic 
do Dačic, kde měli pluk převzít komisaři markrabství Morav-
ského. Později se vypravil na uherské bojiště v čele pluku ar-
kebuzníků14, utrpěl střelné zranění u Královského Bělehradu15 

a na jeho následky zemřel. Mikuláš Dačický zaznamenal, že 
„v Uhřích měsíce října (1599) lid křesťanský, vojenský, dobyli 
a vzali z moci turecké Bělehrad Královský… zahynul tu také 
pan Kryštof Jaroslav Trčka z Čech a potomně mrtvý domů do 
Čech ku pohřbu přivezen.“

Ukončeme tuto část našeho vyprávění zvoláním Mikuláše 
Dačického: „Země Uherská jest krchov Evropy!“

(Dokončení v příštím čísle)
Josef Böhm
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škoLStvÍ
MC Rolnička, Sázavská 598

Koordinátorky: Ing. Jana Špiňarová (tel.: 723 558 528)
PhDr. Marie Mašková (tel.: 731 646 844)

Otevírací doba: Pondělí: 9:15–12:00
 Středa: 15:30–18:00

Stálý program

Pondělí
• 9:15–12.00 hod. – informativní poradenství
• 9:15–10:00 hod. – Volné hraní
• 10:00–10:30 hod. – „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říka-

dly
• 10:30–11:00 hod. – Volné hraní
• 11:00–11:30 hod. – Logohrátky – procvičování mluvení 

a vzájemné učení za pomocí obrázků, knížek a logopedic-
kých pomůcek

• 11:30–12:00 hod. – Vlastní světy – samostatné hraní dětí 
pod dohledem rodičů a koordinátorů + úklid herny

Středa
• 15:30–18:00 hod. – informativní poradenství
• 15:30–16:00 hod. – Volné hraní
• 16:00–18:00 hod. – „Tvořílkové“ – výtvarná dílnička

Plánované akce:
• HUdEBnÍ a PoHyBovÉ HRÁtky 

– Jana Špiňarová: 13., 20., 27. 1. v 8:30
• PatCHWoRk 

– Věra Kopecká: 14. 1. v 15:00
• kURZ ModERnÍHo HÁČkovÁnÍ

 – Andrea Fišerová: 22. 1. v 16:00
• aBy nÁM SPoLU doBřE ByLo 

– návštěva Denního stacionáře ve Světlé nad Sázavou: 
27. 1. v 10:00

Těšíme se na Vás

Čas adventu patří beze sporu mezi nejdojemnější část roku, 
a proto je tu i spousta prostoru na dělání dobrých skutků 
a plnění vánočních přání. Jeden takový dobrý skutek se roz-
hodli udělat i v mateřském centru Rolnička. Děti společně 
s rodiči vyrazily totiž navštívit domov důchodců ve Světlé 
nad Sázavou a popřály babičkám a dědečkům krásné a šťast-
né Vánoce. Děti postupně obcházely jednotlivé pokoje a roz-
dávaly drobné dárečky, které předtím společně vyráběly. 
Tyto drobnosti, jako andílci a skřítkové, vykouzlily nejeden 
úsměv na tvářích obyvatelů domova. „Já mám přesně ta-
kovou vnučku, jako jsi ty.“ ukazovala pyšně jedna paní na 
výstavku nad postelí a s radostí si převzala andílka, který 
jí prý bude dodávat zdraví a štěstí. Někteří hned vyndávali 
železnou zásobu čokolády a bonbónů a pobízeli děti, aby si 

Radost a smích, taková byla návštěva dětí z Rolničky v domově důchodců
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▶

Proč? Protože se dnes chválí málo a není důvod, proč „to 
dobré“ v novém roce 2020 odkládat!

Chci pochválit zejména vedení školy v čele s panem 
ředitelem Mgr. Vlastimilem Špatenkou, který neuvěři-
telně kulturně, lidsky, profesně a celkově „pozvedl“ naši 
školu. Dále zástupkyně ředitele – Mgr. Petru Kotěrovou 
a Mgr. Petru Vondrovou za lidské a profesionální spolu-
řízení celé školy! A nemohu opomenout zásluhy bývalé 
zástupkyně Mgr. Hany Šimanové (nyní v důchodu), kte-
rá dokázala „ukočírovat“ kantory I. stupně s noblesou sobě 
vlastní. Vždy se držela v pozadí, neupřednostňovala se a ne-
chtěla se zviditelňovat a byla neuvěřitelně pečlivá! A odved-
la v tichosti velký kus práce!

Pan ředitel je některých z nás i spolužák a kamarád, 
přesto si dokázal vždy udržet profesionálně svůj nevy-
vratitelný post ředitele.

Píši za sebe, ale určitě by se mnou souhlasili i kolegyně 
a kolegové celého I. stupně, neboť jsme téměř všichni spo-
lu (plus – mínus 30 let) dobří kamarádi a kolegové! (Stejně 
k nám také „zapadl“ i nový kolega.) Roky jsme spolu trávili 
i volný čas v létě – v zimě na dovolených, školeních, oslavách, 
sportovních utkáních, apod. Na našich společných aktivitách 
a jejich organizování má obří podíl paní sekretářka Jana 
Bártová-Brzoňová! A jak to tak bývá – ne u všech se vždy 
setká s vděkem! (Takže – „Jani, za nás kamarády, díky!“)

Pravda, trochu stárneme, většině z nás přibyla péče 
o vnoučata a staré rodiče, legrácek ubylo, ale v našem kolek-
tivu si vždy můžeme postěžovat, poradit se a nalézt ztracený 
úsměv… Navíc při naší kantorské práci a kontaktu s dětmi 
není na osobní bolístky čas.

Za II. stupeň psát nechci, protože tam se často plno kan-
torů vystřídalo, přišli mladí, mnozí odešli… Kantoři II. st. 
mají malinko jiný způsob organizace práce s většími dětmi-

…a také se nevídáme tak moc často. Přesto se i s mnohými 
také rádi setkáváme.

Nemohu opomenout skvělou práci pana školníka Romana 
Kupilíka, práci skvělých učitelek z družiny s vedoucí Janou 
Křížovou, práci našich kuchařek s vedoucí Martinou Har-
tovou, asistentek pedagoga a práci dalších nejmenovaných 
pracovníků…

A ta letitá mravenčí práce učitelů! Někteří děti skvěle 
vedou ke sportu a tanci, jiní ke zpěvu a výtvarnému vyjád-
ření, keramice, znalostem v dopravní výchově, olympiádám, 
cizím jazykům, matematice a ostatním činnostem!

Uvědomuji si, že jsem měla neuvěřitelné štěstí pracovat s tak 
vyjímečnými lidmi: Ivou, Janou, Lenkou, Blankou, Marti-
nem, Evou, Alenou, Danou, Luďkou, Hanou, Vojtou – ka-
marády, včetně pana ředitele, že jsem chodila (tedy jezdila 
denně na kole) – a ještě chvíli budu – s radostí do zaměstnání. 
Kolika lidem se podaří prožít tolik let ve fajn kolektivu???

Pochvala pro celé pracoviště a pracovníky Zš Lánecká!

Poděkování

Chtěla bych vyjádřit obdiv a poděkování paní ředitelce  Věře 
Chladové z MŠ Bambino  za skvělý článek v minulém čísle 
předvánočního Zpravodaje, ve kterém slovy svými a slovy fi -
losofa Sokrata vyjádřila postoj některých dnešních lidí a celé 
společnosti k demokracii. Obvykle lidé, kteří nejméně k de-
mokracii přispěli – nejvíce reptají... Vzhledem k mé první 
pracovní desítce let s paní ředitelkou Věrou musím konsta-

tovat, že kromě tvořivé práce s pěveckým sborem malých 
dětí mě naučila vyjádřit svůj názor a stát si za ním.

Přeji tedy paní Věře ještě hodně zdraví a elánu! 

Přeji také úspěšný rok 2020 lidem z Vaší redakce časopisu 
a také všem čtenářům, které zajímá dění v našem městě!!! 

JR

osladily život. „Já mám stejně cukrovku, tak si vezměte, já 
bych to ani jíst nemohla,“ už se hnala další babička s bonbo-
niérou v ruce. Někteří se při přebírání dárků pustili i do vy-
právění, jak se mají a jak se těší na Vánoce. Sem tam ukápla 
i slzička dojetí. Někteří dokonce chtěli i dárky vracet, že si 
je prý ani nezaslouží.

Dárků bylo dost, a tak se dostalo i na ošetřovatelky a za-
městnankyně domova. I tady se děti dočkaly sladkých su-
šenek. Na celou návštěvu také dohlížel i místostarosta pan 
Josef Hnik, který se v několika pokojích rozpovídal o Váno-
cích a popřál všem krásné svátky. Jeho dobrá nálada a humor 
jistě rozveselila nejednoho člověka. 

Po rozdání všech dárečků a přáníček následovalo už jen 
společné focení u vánočního stromečku a příslib brzkého 
návratu. 

Jelikož Rolnička domov důchodců navštěvuje pravidelně, 
dělají děti seniorům radost nejen v době adventu.

KyTICe

14



V období od září do prosince 2019 se žáci 4. třídy ze ZŠ 
Světlá nad Sázavou, Komenského zúčastnili projektu České 
spořitelny „ABECEDA PENĚZ“. Celá akce byla zakonče-
na vánočním jarmarkem dne 5. 12. 2019 v prostorách České 
spořitelny ve Světlé nad Sázavou, na který si děti připravily 
na prodej vlastní výrobky a občerstvení, které si pak samy 
na vánočně vyzdobených stáncích také prodávaly. Jarmark 
byl velice úspěšný, zájem o nabízené zboží byl veliký a té-
měř všechno se dětem podařilo prodat. Vydělaly si krásnou 
částku 19.361 Kč, ale čistý zisk nakonec činil o 3.000 Kč 

méně, protože děti musely vrátit úvěr právě v této částce, 
který jim byl poskytnut na začátku projektu, jako vstup do 
podnikání.

Děti celá tato akce velice bavila. Měly možnost poznat, že 
„BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“ a už se těší na to, jak si 
vydělané peníze užijí na nějakém pěkném výletě.

Mgr. Jana Krupičková
třídní učitelka 4. tř.

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského

abeceda peněz

My učitelé denně kromě výuky řešíme nejrůznější problé-
my s dětmi a rodiči i mimo výuku. A stále se musíme vzdě-
lávat (nové metody, informatika, cizí jazyky, kurzy lyžová-
ní…) Neumím si představit, že bych ještě k tomu chodila se 
stressem do špatného pracovního kolektivu.

Trochu se obávám o následníky – kantory dalších let, ne-
boť ve společnosti přestává být slušnost, zdravení, úsměv, 
pochopení, naslouchání druhému, ochota a poctivost samo-
zřejmostí. To se se stejnou samozřejmostí začíná projevovat 
na rodinách a žácích… Pozdravení učitele žáky i některými 
rodiči se už „nenosí“, což je zcela mimo mé chápání, ze-
jména v tak malém městě. Vychovávat své děti ve zdravé 

sebevědomé osobobnosti – ANO!!! Ale myslet si, že jen ten 
náš potomek je jedinečný a vést ho k té myšlence, nechat ho 

„volně“ se vyvíjet bez důsledného vedení, aby si prosazoval 
jen to „svoje“, je naprostá šílenost! To vše se rodinám, naší 
společnosti i celé Evropě, vymstí!

Přesto musím zůstat optimistická, neboť slušných dětí 
a rodičů včetně těch z mé poslední třídy a včetně i mých 
vlastních je zatím většina!

Takže „moje“ školo v Lánecké ulici – vcházela jsem do 
tvých měnících se a modernizovaných útrob několik desítek 
let velice ráda!!! A ještě chvíli budu!

Mgr. Jana Rejnková
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Adventní čas a mikulášská nadílka
Opět je tu Advent – v křesťanské liturgii se takto nazývá 

doba, jež předchází vánočním svátkům, tj. poslední 4 týd-
ny před Štědrým dnem. Tento čas je ale především spojen 
s řadou adventních zvyků, symbolů a svátků, které nám při-
nášejí mnoho okamžiků radosti. Vedle trhání barborek, vý-
roby adventního věnce nebo pečení vánočního cukroví je to 
i mikulášská nadílka. V české tradici se mikulášská nadílka 
odbývala vždy v předvečer světcova svátku.

I letos 5. prosince se naši žáci oboru sociální činnost pře-
strojili za Mikuláše, anděla a čerty a vydali se za dětmi do 
světelských mateřských škol s nadílkou. Kromě balíčků se 
sladkostmi každé dítko dostalo i malý dáreček od našich žáků. 
V letošním roce se do výroby papírových sněhuláků zapojili 
kromě žáků sociálních oborů také žáci oboru aranžér pod ve-
dením paní učitelky Karolíny Martínkové. Děti v mateřských 
školkách měly připravené moc pěkné básničky nebo říkání, 
a proto nemuseli čerti nikoho odnést s sebou do pekla.

Mgr. Jana Vilimovská, učitelka odborných předmětů

Akademie dětem:
Nová Červená Karkulka 
pro mateřské školky

V Akademii ve Světlé nad Sázavou po celý prosinec pro-
bíhaly přípravy a dokončovací práce před první premiérou 
představení jedné z nejznámějších pohádek pro děti Červe-
ná Karkulka. Studenti maturitní třídy 4. E oboru Sociální 
činnost zaměřeného na pečovatelství si pod režijním vede-
ním spolužáka Michala Hájka připravili poučné maňásko-
vé představení pro děti z mateřských školek o dětech, které 
neposlouchají rodiče. 

Společnými silami vytvořili nejprve kulisy a loutky a poté 
nacvičili několik dějství dle vlastního scénáře. Představe-
ní bylo ozvučeno, nasvíceno a doplněno zajímavou hudbou, 
kterou připravil Adam Kreperát. Dřevěná kvalitní rozklá-
dací scéna vznikala za podpory studentů oboru truhlářství 
naší školy.

V rámci předmětu organizace volného času si tak studen-
ti vyzkoušeli navrhnout a vytvořit vlastní projekt pro děti 
předškolního věku jako součást své odborné způsobilosti.

I přesto, že na projektu pracovali dlouhou dobu, dokáza-
li jej udržet v chodu od začátku až do konce, a posílili si 
tak své prezentační i organizační dovednosti, které by měly 
patřit do kurikula každého studenta opouštějícího naší aka-
demii.

Představení v rámci posledního adventního týdne proběh-
lo dne 18. prosince 2019 v aule akademie, a to celkem pro 
100 dětí v předškolním věku. Po pohádce následoval dopro-
vodný program, kde si děti zazpívaly a zatancovaly na zná-
mé pohádky.

Bc. Šárka Satrapová
učitelka anglického jazyka

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

MUdr. Edita novotná, rozená Prášková

• absolvovala Gymnázium Světlá nad Sázavou a v roce 2002 
úspěšně odmaturovala

• vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně, kde absolvovala nejprve bakalářský obor Výživa 
člověka, následně magisterský obor Zubní lékařství

• po ukončení studia sbírala zkušenosti a praxi na soukro-
mých klinikách, nyní pracuje na stomatologické klinice 
Denté Clinic Pratur.

Na otázku, jak vzpomíná na svá gymnaziální léta, odpově-
děla: Studium na gymnáziu mi dalo nejen výborný základ pro 
studium na vysoké škole, ale také spoustu přátel a hezkých 
zážitků. Proto si na „naše“ gymnázium ráda zavzpomínám 
i dnes. Během osmi let na gymnáziu se odehrálo velké množ-
ství humorných i méně veselých zážitků. Jeden z nich, na který 
opravdu nezapomenu, se odehrál u mé maturity z anglického 
jazyka. Špatně jsem porozuměla otázce, která zněla: „Kam 
o prázdninách pojedeš?“ Já jsem rozuměla: „Kam bys ráda 
jela?“ Nu a tak jsem se dala do vyprávění o Austrálii a jejích 
zajímavostech. Těsně po zkoušce se mě pak několik lidí ptalo, 
kdy do té Austrálie odlétám, a přáli mi šťastnou cestu. A na 
tyhle věci si člověk rád vzpomene i s odstupem času.
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Spojujeme teorii s výukovými exkurzemi
4. ročník oboru bytový architekt po pražských galeriích
Studentům 4. ročníku oboru bytový architekt se působnost 

na naší škole nemilosrdně krátí. I z tohoto důvodu jsme v před-
vánočním čase zamířili společně do Prahy. Program byl už pře-
dem nabitý a důvod naší návštěvy podpořila i končící výstava 
Alberta Giacomettiho ve Veletržním paláci. Jak jinak se připra-
vit na přijímací zkoušky na vysokých školách, než návštěvami 
galerií a rozšiřováním vlastních obzorů.

Z Hlavního nádraží jsme zamířili prvně do Uměleckoprůmy-
slového muzea, kde jsme měli možnost prohlédnout si zdarma 
celý objekt. Prvním zastavením byla výstava fi nského designe-
ra 20. století Tapio Wirrkaly. Tapio Wirkkala a fi nský design – 
jméno a pojem neodmyslitelně spjaté s progresivním vývojem, 
který od počátku 50. let minulého století do užitého umění 
vnesly země severní Evropy.

Dále pak následovaly Plejády skla – expozice moderního 
skla ze sbírek UPM, jež představuje výběr ze světově proslulé 
sbírky autorského skla druhé poloviny 20. a začátku 21. století. 
Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí vysvět-
lující chronologické texty včetně výroků slavných představite-
lů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, 
čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autor-
ského skla ve světě. Všechna vystavená díla vznikla mnohdy 
před desítkami let, ale nestárnou, jsou stále esteticky současná, 
nápaditá v koncepci, objevná v použité technologii i provede-
ní – a tedy i inspirativní pro naše současné studenty.

Po rychlém zhlédnutí výstavy Česká vizuální kultura 
1985–1995 a také malé výstavky šperků Čas v nás manželů Ma-
chatových jsme se přesunuli na Letnou a náš náročný program 
pokračoval.

V Národním zemědělském muzeu jsme si prošli Laboratoř ti-
cha, tematické expozice Lesnictví a Rybářství a vyjeli se podí-
vat na střechu, kde jsou různé předváděcí pěstební záhony, ale 
také nádherný výhled na panorama Prahy. Ve Veletržním palá-
ci nás pak čekala paní průvodkyně Čejková, aby nás provedla 
výstavou věnovanou malíři a sochaři Albertu Giacomettimu 
a seznámila nás s jeho dílem i životem a pohnutkami k tvorbě. 
Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí před-
stavila dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, so-
chaře a malíře Alberta Giacomettiho, jehož hlavním námětem 
byla lidská postava.

Absolvovaný program byl náročný, ale studenti se vraceli 
s mnoha novými zážitky a podněty, kterými se budou inspiro-
vat ve vlastní designérské tvorbě.

Ing. Lada Slavíčková
Ateliér design interiéru – bytový architekt

Naši učni se neztratí
Národní ústav pro vzdělávání letos ve spolupráci s Hospo-

dářskou komorou ČR vyhlásil soutěž samostatných odbor-
ných prací (SOP).

Školy mohly přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikají-
cí práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání 
závěrečné zkoušky obsahuje takovéto práce. Z našich oborů 
soutěž zahrnula tvorbu uměleckých kovářů a uměleckých ke-
ramiků.

Do celorepublikové soutěže bylo jednotlivými školami za-
sláno celkem 70 prací. Naši akademii zastupovaly tři práce – 
a ocenění získaly všechny!

• Richard Rulf získal 1. místo v oboru Umělecký kovář 
a zámečník za práci Koš na oheň

• Martin Bednář získal Čestné uznání v oboru Umělecký 
kovář a zámečník za práci Stolek Jing-jang

• Anežka Kolářová získala Čestné uznání v oboru Umě-
lecký keramik za práci Temná síla měsíců

Richard Rulf své dojmy z předávání vyjádřil takto: „Jsem 
rád, že jsem dostal možnost zapojit se do soutěže, za což 
bych chtěl poděkovat naší škole. Byla to pro mě skvělá zku-
šenost, díky které mám nyní možnost pracovat v zahrani-
čí. Součástí ocenění byl europas, který mi to zjednodušuje. 
A věřím, že v nadcházejících ročnících budeme minimálně 
stejně úspěšní.“

Ing. Michal Hošek
učitel odborných předmětů
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…“S první vteřinou nového roku,
končí staré příběhy a začínají nové.
Ať ten nastávající je plný
štěstí a lásky.
Jdu mu vyšlapat
do sněhu cestičku“…

Poslední přípitek s našimi uživateli denního stacionáře, vzá-
jemné přání zdraví a radosti a je tu nový rok 2020. V posled-
ních dnech uplynulého roku jsme společně zavzpomínali na zá-
žitky, které jsme prožili v minulém roce, a již se těšíme na nová 
krásná překvapení a setkání v roce 2020.

Velkou radostí a zábavou byla soutěž pořádaná Záchranou 
Stanicí Pavlov. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a čtyř 
kol. Velkým úspěchem pro nás bylo 1. místo v druhém kole 
a 3. místo ve čtvrtém kole.

Krásné akce byly pořádané v Domově pro seniory, kdy k pra-
videlným posezením nechybí k poslechu živá hudba. Jako kaž-
dý rok jsme se zúčastnili maškarního reje, oslav MDŽ, soutěž-
ního dne pod názvem „Z pohádky do pohádky“ a mikulášské 
nadílky.

Úspěšně spolupracujeme s městskou knihovnou. Několi-
krát do roka nás navštěvuje paní Roženská s paní Kodýmovou 
s nějakou zajímavou přednáškou. Letos to byl návrat do dět-
ských let prostřednictvím Večerníčku a pohádkových bytostí. 
Na oplátku se naši uživatelé každoročně zúčastňují pasování 
malých čtenářů, které probíhá v prostorách městské knihovny. 

Malé čtenáře odmění za jejich velký výkon svými vlastnoručně 
vyrobenými dárečky.

Stále navazujeme další a další přátelství s těmi nejmenšími 
kamarády z mateřských školek. Návštěvy probíhají vzájemně 
a jsou obohaceny vystoupením dětí nebo sportovním utkáním 
v kuželkách.

Nejvíce jsou ovšem našimi uživateli vítány výlety, které jsou 
sice kousek od našeho města, ale uživatelé se rádi vrací na místa 
svého mládí. Nejhezčí byla návštěva studánky v Nezdíně, kde 
to všichni znají z dob minulých. Proto je mile překvapila nově 
upravená kaplička a celé okolí. Dále jsme navštívili zahradnic-
tví Hortis u Čáslavi, Dýňový svět na statku u Pipků, tradiční 
Světelskou zahrádku a byli jsme si také prohlédnout Legio vlak. 
Prohlídku vagonů nám usnadnil bezbariérový přístup.

Velkým zážitkem byl Přátelský ples Domova Háj ve Vilé-
movicích. Po mnoha letech uživatelky vyndaly svoje krásné 
róby ze skříní a zjistily, že kroky valčíku a polky ještě neza-
pomněly.

V letošním roce se splnilo přání uživatelů. Na zahradě u sta-
cionáře bylo vybudované petangové hřiště, které může využí-
vat i veřejnost. Tímto bychom chtěli poděkovat panu místosta-
rostovi Hnikovi a panu řediteli TBS Hůlovi za realizaci přání 
našich uživatelů.

Dalším nezbytným krokem byla přestavba vnitřních prostor 
v našem stacionáři, kdy byla zbourána příčka mezi dvěma ma-
lými místnostmi a vznikla jedna velká. Přestavba byla velmi 
nutná pro samovolný pohyb uživatelů, kteří se pohybují s ho-
lemi nebo na invalidním vozíku. Děkujeme našim údržbářům 
panu Dvořákovi a panu Choutkovi ze Sociálního centra města 
Světlá n/S, kteří tuto akci zvládli za pouhé tři dny.

Také chceme poděkovat paní Slaninové za zprostředkování 
osobního setkání s hudební skupinou Fernet. Jejich hudba nám 
zpestřila všední dny, kdy jsme si mohli společně zazpívat lido-
vé i country písničky.

Ovšem největší událostí byl rodinný den pod názvem „Třídní 
schůzka“. Jsme moc rádi, že se u nás sejdou uživatelé se svý-
mi rodinami, vnoučaty a pravnoučaty. Letos sami uživatelé pro 
tento den připravili občerstvení v podobě několika druhů jed-
nohubek. Odpolední posezení nám zpestřil pan Hubáček svojí 
hrou známých písniček na kytaru. Myslíme si, že se akce velmi 
podařila, všude byl slyšet zpěv a smích. I v následujícím roce 
bychom v této akci chtěli pokračovat. Zde teprve člověk vidí 
soudržnost a hezký vztah rodiny ke stáří.

Ještě jednou přejeme všem krásný a ve zdraví prožitý nový 
rok 2020.

Text: Lenka Horní, pracovnice v přímé péči
Foto: Daniela Motejlová

ohlédnutí za rokem 2019 v denním stacionáři Sociálního centra 
ve Světlé nad Sázavou

Zajímavé programy v podobě soutěží, turnajů, tvoření nebo 
deskových her zorganizovali v uplynulém roce 2019 pracovníci 
v eNCéčku – nízkoprahovém centru pro děti a mládež ve Svět-
lé nad Sázavou, které působí pod Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod. eNCéčko najdete v ulici Sázavská 598 ve Světlé nad Sáza-
vou, kde funguje od roku 2006. Jeho posláním je pomáhat a pod-

porovat děti a mládež ve věku od 10 do 21 let ze Světlé nad Sáza-
vou a blízkého okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

„O letních měsících jsme rozhodně nezaháleli. Prázdniny jsme 
v prvním červencovém týdnu odstartovali programem s ná-
zvem Vítáme prázdniny, v rámci kterého jsme pro naše klienty 
připravili řadu zajímavých kvízů, fi lmů i soutěží,“ vzpomíná ve-

aktivní rok enCéčka ve Světlé nad Sázavou
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doucí eNCéčka Aneta Strachotová. Také září bylo pro eNCéčko 
aktivní. Zúčastnilo se totiž Týdne nízkoprahových klubů 2019. 

„V závěru září jsme otevřeli dveře pro širokou veřejnost. Každý 
kdo chtěl, nás v eNCéčku mohl navštívit, a zúčastnit se tak i pro-
gramu, který jsme pro daný den měli připravený. Tvořili jsme 
origami, Zuzana Rajdlová vyprávěla o dobrovolnické činnosti 
v Jižním Vietnam a v Kambodži, zorganizovali jsme turnaj ve 
fotbálku, hry na x-boxu a hráli jsme deskové hry. Během září nás 
dokonce navštívily i některé třídy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenská,“ 
uvedla Aneta Strachotová.

Na podzim v eNCéčku zmodernizovali části prostor. Děvčata 
a chlapci mají nově zrekonstruované toalety. A také předvánoč-
ní čas tu prožívali naplno. „Nejen, že jsme si vytvořili advent-
ní věnec, ale také ozdobili našimi výrobky vánoční stromeček 
a napekli vánoční cukroví. Všem příznivcům eNCéčka přejeme 
úspěšný rok 2020 a v něm hodně zdraví a spokojenosti,“ dodává 
Aneta Strachotová a zároveň zve všechny zájemce ve věku od 
10 do 21 let k návštěvě. Také v letošním roce budou totiž chystat 
celou řadu zajímavých programů, zaměřených nejen na preven-
ci, ale také na hudbu, různé soutěže, turnaje a samozřejmě i na 
tvoření.

Další informace získáte na www.charitahb.cz nebo na Face-
booku: @eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
Světlá nad Sázavou nebo na Instagramu: @nzdm_encecko

eNCéčko – nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež Světlá nad Sázavou
Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu dětem 

a mládeži ze Světlé nad Sázavou a blízkého okolí Světlé nad Sá-
zavou, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mají ome-
zující životní podmínky, dostávají se pro svůj životní styl do kon-

fl iktu se společností nebo se nemohou zapojit do standardních 
volnočasových aktivit tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci, 
zvládli školu, našli si práci, naučili se navazovat a udržet si běž-
né sociální vztahy. Do nabídky eNCéčka pro dospívající (věk od 
10 do 21 let) patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, 
poskytování informací, doučování případně doprovod (např. na 
úřady). Služby jsou zdarma, je možné je využívat anonymně. 
Důraz se klade na dobrovolnost ze strany dospívajících, indivi-
duální přístup a dodržování práv uživatelů. Uživatelé dodržují 
minimální pravidla. Například se nemohou chovat tak, aby sebe 
nebo okolí ohrožovali.

Monika Brothánková
Oblastní charita Havlíčkův Brod

brothankova@charitahb.cz, tel.: 732 184 048

Klienti Domova Háj – především z komunitního bydlení 
ve Světlé nad Sázavou projevili i tentokrát zájem zúčastnit se 
aktivně v roli dobrovolníků Národní sbírky potravin, která se 
včera konala po celé České republice. Klienti se akce účastnili 
již poněkolikáté. Bylo jich jedenáct, takže si mezi sebou rozdě-
lili časové úseky, kdy v Penny Marketu ve Světlé nad Sázavou 
budou, a podařilo se jim pokrýt celou dobu trvání sbírky od 

8.00 do 18.00 hodin. Jak uvedla jedna ze zákaznic, která jim 
věnovala jídlo a drogérii: „Smysluplná akce, dobrovolníci byli 
moc milí a vděční.“

Klienti domova se účastní v roli dobrovolníků pravidelně 
nejen Národní sbírky potravin, ale také Čisté Vysočiny. Kro-
mě jednorázových akcí dva klienti z komunitního bydlení ve 
Světlé nad Sázavou jednají v současné době s koordinátorkou 
Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina o možnosti pravidel-
né dobrovolnické činnosti na oddělení dlouhodobě nemocných 
v nemocnici v Humpolci.

Domov Háj je také přijímající organizací dobrovolníků. Je-
den z nich například s klientem z komunitního bydlení ve Svět-
lé nad Sázavou jezdí na fotbalové zápasy do Havlíčkova Brodu. 
Výkon dobrovolnické činnosti je tedy možný nejen v sídle or-
ganizace u Ledče nad Sázavou, ale i v lokalitách, kde jsou již 
postaveny domy, do kterých se klienti stěhují.

Domov Háj prochází procesem transformace. Dvanáct kli-
entů domova již žije ve dvou rodinných domech ve Světlé nad 
Sázavou, kde se staví ještě další dva domy. Dále budou domy 
v následujících lokalitách – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. Na život v domech se klienti 
v současné době připravují. Intenzivní individuální práci s nimi 
umožňují i jednotlivé klíčové aktivity projektu „Na cestě“, kte-
rý organizace od 1. 9. 2019 realizuje.

Mgr. Andrea Šeredová
pracovnice pro komunikaci s veřejností

Domova Háj, p. o.

klienti z komunitního bydlení se aktivně zapojili  do sbírky potravin
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V pondělí 25. 11. u nás začala příprava na nejkrásnější svátky 
v roce, na Vánoce. Nejprve jsme pekli perníčky a dva dny nato 
jsme vyráběli adventní věnce. V pátek 29. 11. jsme si vánočně 
vyzdobili celý domov. Nastrojili jsme vánoční stromečky a při-
pravili spousty vánočních světel.

Ve čtvrtek 28. 11. se u nás uskutečnila poslední přednáška 
letošního ročníku v rámci Univerzity slunečního věku. Tato 
přednáška byla na téma Izrael v podání pana Mgr. et. Mgr. Pav-
la Josefa Macků. Hned následující den nás navštívili naši psí 
kamarádi z canisterapeutického sdružení Kamarád.

V pondělí 2. 12. jsme měli napilno. Dopoledne jsme pekli 
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 3. 12. se to u nás v odpoledních hodinách hemžilo 
čerty a samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s andělem. Mikuláš 
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 čtvrtek 5. 12. jsme se zúčastnili Mikulášského dne. Stánek 
s výrobky našich klientů jste mohli naleznout v těsné blízkosti 
informačního centra.

V pondělí 9. 12. u nás propuklo vánoční pečení naplno. V ten-
to den jsme pekli linecké cukroví a vanilkové rohlíčky. Ve 
čtvrtek 12. 12. jsme v pečení pokračovali, tentokrát jsme pekli 
klášterní rohlíčky a sádlové bombíky. Také přišel čas zdobení 
perníčků a slepování lineckého cukroví.

V pondělí 9. 12. nás také navštívily děti a maminky z MC 
Rolnička, které přišly naším klientům zpříjemnit pondělní do-

poledne a popřát jim hezké Vánoce. Maminkám i dětem za je-
jich návštěvu děkujeme.

V pondělí 16. 12. jsme se opět vrhli na výrobu tentokrát ne-
pečeného cukroví. Veškeré cukroví bylo dělané s láskou a kli-
entům velmi chutnalo.

V úterý 17. 12. se u nás konalo slavnostní zakončení již třinác-
tého ročníku Univerzity slunečního věku. Celé slavnostní odpo-
ledne zahájila paní ředitelka a všem studentům předala diplom 
o absolvování univerzity, medaili a tzv. Sborník, kde měli stu-
denti shrnutí celého univerzitního roku. Po rozdání diplomů ná-
sledovala přednáška paní Jiřiny Roženské o adventu a Vánocích. 
Po jejím poutavém vyprávění bylo na řadě vystoupení našich kli-
entek s vánočními koledami. Doufáme, že se našim studentům 
univerzitní rok líbil a že se s nimi v příštím roce opět setkáme.

Ve středu 18. 12. nás dopoledne se svým vystoupením navští-
vily děti z MŠ Lánecká.

V pátek 20. 12. dopoledne u nás probíhala výroba vánočních 
svícnů. Odpoledne se u nás konala Vánoční kavárna, kde krom 
drobného občerstvení dostali naši klienti dárky za práci, tedy 
za to, když se jakýmkoliv způsobem podílejí na hladkém cho-
du domova. Společně jsme si potom všichni zazpívali vánoční 
koledy a vyzkoušeli si i některé tradiční vánoční zvyky, jako 
např. rozkrajování jablka či pouštění lodiček.

V pondělí 23. 12. patřilo dopoledne pečení vánoček na nad-
cházející vánoční svátky.

S letošním rokem jsme se rozloučili a s novým rokem jsme se 
přivítali v úterý 31. 12. Obyvatelé si během dopoledne nachys-
tali jednohubky a další drobné pohoštění a odpoledne vše při 
příjemné hudbě pana Sukdoláka snědli a vypili.

V novém roce 2020 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky, 
úspěchů, vzájemného porozumění a tolerance jeden k druhému.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Monika Kremlová, Vlaďka Paďourková

Z domova pro seniory

Poděkování

V této době, plné kritiky péče o seniory v sociálních zaříze-
ních, chci naopak poděkovat všem pracovníkům Domova 
seniorů ve Světlé nad Sázavou. Setkala jsem se zde vždy se 
vstřícným, empatickým a  milým jednáním, přestože jejich 

práce je psychicky i fyzicky náročná. Jsem spokojená s péčí 
o moji maminku, která je v domově již 2,5 roku.

Jar. Laudátová, Ledeč nad Sázavou

20



kULtURa
kulturní zařízení kytiCe připravuje

13. února 2020 od 19 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.

František nedvěd a skupina tie Break
Koncert legendy a jedné z nejvýznamnější osobnosti české 
country, folku a trampské písně. František Nedvěd se skupinou 
Tie Break ve speciální edici koncertů s názvem „Půlstoletí s ky-
tarou“. Vzpomínání bez nostalgie na písničky, které zpívají celé 
generace posluchačů.

Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 330 Kč. 

Prodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S., 
tel. 775 653 884, info@kyticesvetla.cz. 

24. února 2020 od 18 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.

duo jamaha
Populární hudební Duo Jamaha (Alfonz & Marian Kotvanov-
ci), známé z televizní obrazovky, přichází s novým programem. 
Jejich hudební styl POP-ZÁBAVA (od lidovek až po moderní 
hudbu) pro všechny věkové generace je zárukou skvělé zábavy. 
Kromě písní nesmí chybět ani správný záhorácký humor. V pro-
gramu zazní i starší hity a písně, které jsou velmi oblíbené mezi 
diváky a fanoušky.

Tato skupina má na kontě tři zlaté a tři platinové desky za pro-
dej hudebních nosičů. Dále hudební skupina vydala v Německu 
singlové album s písničkou „Tanz mit mir heute Nacht“, za kte-
rou dostala ocenění německého Oscara SMAGO Award 2015 
za Hit tip

Jednotné vstupné 250 Kč. 

Prodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S., 
tel. 775 653 884, info@kyticesvetla.cz. 
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Vážení přátelé country a naší muziky. Děkujeme všem ná-
vštěvníkům našeho 1. country bálu (v tomto tisíciletí) v sobotu 
30. 11. ve Světlé. Věřte, že pohled do zaplněného tanečního par-
ketu je pro nás muzikanty tou největší poctou.

Děkujeme tan. skupině Rikatádo i tanečníkům ze Žďárska 
(také v krojích) a mistru v žonglování panu Veselskému za je-
jich vystoupení. Doufáme, že i tombola se líbila.

Za občerstvení díky panu Jenčíkovi, manželům Novotných 
a pohotovému světelskému kronikáři Janu Šafránkovi za sním-
ky na Youtube.

V pořádání country bálů chceme pokračovat i na jaře. Nej-
bližší termín vychází na 6. června 2020.

Takže se těšíme. Další nejbližší akce bude 21. března, a to 
společný koncert s písničkářem  Vojtou K. Tomáškem.

Za kapelu Fernet L. J.

Country bál

Plesy v tanečním sále

17. ledna 2020 – maturitní ples 3.E
Akademie, Světlá n. S.

31. ledna 2020 – maturitní ples 4. G
Akademie, Světlá  n. S.
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Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus byl v roce 1988 u zrodu 
tradičních koncertů České mše vánoční Jakuba Jana Ryby uvádě-
ných ve Světlé nad Sázavou. Během tří desítek let se ve světelské 
Rybově mši vystřídalo mnoho muzikantů a sólistů, zůstali však 
Gaudeamus a sólista zpívající basový part, operní pěvec a drži-

Živý betlém již tradičně patří k bohatému vánočnímu pro-
gramu ve Světlé nad Sázavou. Děti ze Základní školy v Ko-
menského ulici a z folklorního souboru Škubánek zahrály 
starý biblický příběh o narození Ježíše Krista v pátek 27. pro-
since odpoledne před kostelem sv. Václava hned dvakrát 
a vždy to bylo před početnou diváckou kulisou. V roli naro-
zeného Ježíška se tentokrát představil malý Jonáš Rudolf. Ži-
vým betlémem  světelské vánoční odpoledne nekončilo. Od 18 
hodin se v zaplněném kostele sv. Václava konal koncert domá-
cí hudební skupiny NaPrášky. Občasné sdružení muzikantů, 
které se prý schází každoročně vždy jen pro toto vystoupení, 
hraje a zpívá písničky převážně vlastní tvorby nebo písně ve 
vlastní úpravě. Koncert zahájili například adventní uprave-
nou písní ze starého evangelického zpěvníku z 15. století a na 
konci zahráli známou vánoční moravskou Pásli ovce Valaši, 
rovněž ve vlastní úpravě. Na závěr zazněla nejslavnější koleda 

Město Světlá nad Sázavou se i letos  zúčastnilo akce Česko 
zpívá koledy s Deníkem. Přidalo se k 940 místům v České re-
publice, kde se ve stejnou dobu zpívaly stejné české koledy.

tel Ceny Thálie 2009, Pavel Vančura. V neděli 29. prosince 2019 
uvedená Česká mše vánoční v kostele sv. Václava byla opět bene-
fi čním koncertem. Výtěžek ze vstupného a dobrovolných darů byl 
věnován Oblastní charitě Havlíčkův Brod na podporu zdravotních 
a sociálních služeb poskytovaných ve Světlé nad Sázavou a okolí. 
Účinkovaly pěvecký sbor Gaudeamus a orchestr, v roli sólistů se 
představili absolventka Pražské konzervatoře sopranistka Barbora 
Řeřichová, alt zpívala Marie Svobodová, která na Pražské konzer-
vatoři studuje. Obě zvítězily v několika mezinárodních pěveckých 
soutěžích. Tenor zpíval sólista Státní opery Praha a Opery Národ-
ního divadla v Praze Martin Šrejma a bas si tradičně zazpíval do-
mácí Pavel Vančura, který vedle našich největších operních scén 
vystupuje na koncertních pódiích v Německu, ve Francii, Španěl-
sku a Itálii. Od dirigentského pultu provedení Rybova díla řídil 
někdejší sbormistr sboru Gaudeamus, absolvent magisterského 
programu na prestižní Cleveland Institute of Music v USA, Jiří 
Trtík, který se mimo jiné věnuje psaní fi lmové hudby a za zmínku 
stojí, že byl oceněn v několika amerických i českých skladatel-
ských soutěžích. Text a foto: jiv

Narodil se Kristus Pán, kterou si zazpívali všichni přítomní, 
a opravdovou tečkou byl aplaus, kterým návštěvníci koncertu 
odměnili účínkující.

 Text a foto: jiv

Setkání zahájila paní ředitelka ZŠ v Komenského ulici Jana 
Myslivcová. Vyzvala přítomné ke krátké vzpomínce na oběti 
z ostravské nemocnice. A pak se už zpívalo. Nesem vám noviny, 
Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši, Jak jsi krásné neviňát-
ko, Půjdem spolu do Betléma a zlidovělá Vánoce, Vánoce přichá-
zejí.  Pořádající dětský folklorní soubor Škubánek přidal ještě 
horáckou koledu z našeho kraje Zpívám, zpívám koledu nejhezčí 
co dovedu. Ježíšek tu všem vzkazuje, aby se lidé měli rádi.

Zpívali nejen světelští, ale i přespolní. Děti, dospělí, mladší 
i ti dříve narození, celkem více než 60 zpěváků. Zahlédli jsme 
nejen nováčky, ale i spoustu známých tváří, které s námi zpívají 
při této akci už sedm let. Už se těšíme na rok 2020, kdy si spolu 
zazpíváme koledy 10. prosince.  

Epe
Foto: Jan Šafránek

k vánocům ve Světlé patří Rybova Česká mše vánoční

vánoční odpoledne prodloužilo svátky

Zpívání koled na náměstí před radnicí se už stalo milou tradicí
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výběr z knižních novinek

Beletrie
Ivanka Devátá: Džungle v kuchyni
– Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty z ingrediencí 

neslýchaných a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve 
dvaceti letech ještě neuměla uvařit ani kafe a jaké to bylo 
dobrodružství. A tak začala vstřebávat jakékoliv znalosti 
z oboru gastronomie.

Kate Mortonová: Hodinářova dcera
– Jedná se o příběh vraždy, tajemství a krádeže. Vypráví 

o umění, lásce a ztrátě. Jako řeka protéká stránkami této 
knihy hlas ženy, která stojí mimo čas. Její jméno bylo histo-
rií zapomenuto, ale ona vše sledovala a bylo při tom: Birdie 
Bellová, hodinářova dcera.

Wilbur Smith: Kobaltové nebe
– Krátce po skončení války se Saffron Courtneyová angažu-

je v pátrání po spojeneckých vojácích, které během války 
zajali nacisté. V opuštěných koncentračních táborech ob-
jevuje horor holokaustu, ale nemá času nazbyt – studená 
válka mezi dvěma světy nastupuje rychle a Saffron ví, že 
musí najít milovaného Gerharda, než se hranice uzavřou 
navždy.

Michael Ondaatje: Nouzové osvětlení
– Dospívající Nathaniel a Rachel jsou postaveni před hotovou 

věc – místo rodičů, kteří odjíždějí za prací do Singapuru, na 
ně bude dohlížet podivný opatrovník. Je těsně po druhé svě-
tové válce a v lidech přetrvává zvyk spiklenectví, špehování 
a kšeftaření. Nathaniel se postupně zaplétá do sítí, které ro-
dinu obklopují, a je ohrožen na životě.

Zuzana Hubeňáková: Postřehy teplákové bohyně
– Autorka popisuje humorné příhody z dětství a studentských 

let, líčí zážitky z dovolené v tuzemsku i v zahraničí. Nechy-
bí ani historky na téma žena za volantem, sportování, naku-
pování, tanec, návštěva u lékaře či chytré telefony.

Václav Kopta: Prodloužená jízda
– Kniha s humorem a nadhledem refl ektuje autorovy zážitky. 

Počínaje dětstvím a příhodami z prázdninových Libochovic, 
odvíjejí se v knize jeho neobyčejné zážitky s přáteli, rodi-
nou, z hereckého prostředí i další, humorné a čtivě zpraco-
vané vzpomínky.

Saskia Noortová: Stromboli
– Manželé Sára Zomer a Karel van Bohemen působí navenek 

jako ideální pár. Za maskou bohémského manželství se však 
skrývá vztah plný závisti, četných nevěr, nenávisti a dokon-
ce násilí. Po jednom z nočních napadení se Sára rozhodne, 
že Karla opustí. Brzy ovšem zjistí, že na všechno zůstala 
sama, a hledá pomoc ve skupinové terapii.

Lenka Chalupová: Začátek
– Psycholožka Vanda Berková slyšela za dobu své praxe stov-

ky příběhů – smutných, veselých, zdánlivě nemožných, ale 
i tragických. Představuje nám šest lidí, kteří jí odkryli svůj 
osud… a nejde jim jen pod kůži, ale až do morku kostí, do-
slova na krev.

Daniel Mason: Zimní voják
– Luciovi je dvaadvacet a studuje třetí ročník medicíny, když 

v celé Evropě propukne první světová válka. Uchvácen ro-
mantickými příběhy o statečných chirurzích v první linii 
narukuje jako jeden z mnoha, neboť očekává místo v dobře 
zajištěné polní nemocnici. Na místě ho ale čeká zrekvírova-
ný kostel zastrčený vysoko v odlehlém údolí Karpat.

Naučná literatura
Oldřich Jurman: Čeští Jidášové
– Každá společnost má své hrdiny i zrádce. Co vám dnes ří-

kají jména Karel Sabina nebo Rudolf Mrva? Asi nic moc, 
ale ve své době patřili k velmi opovrhovaným zrádcům ná-
roda. V pozdější době byl super zrádcem národa Emanuel 
Moravec.

Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě
– Máte rádi humor, dobrodružství a mnohahodinové čekání 

u silnice? Pak vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvr-
tým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. 
Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou.

Knihy pro děti a mládež
Radek Adamec: Dušička a Dušinka
– Krátké veselé příhody dvou duchů, Dušičky a Dušinky. Na 

starém hřbitově na okraji malebné vesničky Volduchy pře-
bývají dva uchechtaní duchové, kteří milují strašení. Na Du-
šičky uspořádají maškarní rej, v zimě zase postaví děsivého 
sněhulákala. M/2

Petra Soukupová: Klub divných dětí
– Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní. Desetiletá Mila má 

ráda pavouky. Petr se bojí tmy, nebo spíš toho, co se v ní 
skrývá. Katka je šťastná jenom, když si čte. Franta má ne-
mocné nohy a musí chodit o berlích. Tihle čtyři se náhodou 
potkají. Na začátku spolu jenom tráví čas. Pak ale společně 
zažijí něco, na co se nezapomíná. M/3

Jana Havlíčková: Najdu Edu na posedu
– Hledání rozdílů je úkol, který mají všechny děti v oblibě. 

Kromě zrakové pozornosti a diferenciace si však děti v této 
knize procvičí především výslovnost, tvorbu vět, vyjadřo-
vání, logické myšlení, postřeh a smysl pro rým. M/1

Aleš Novotný: Pamatuj na smrt
– Středoškoláci Adam a Martin vyrůstali u prarodičů v Praze. 

Teď se ale stěhují na maloměsto, k otci kriminalistovi, který 
se k nim léta nehlásil. Cestu k sobě s tátou hledají dost těžko. 
Než se ale stihnou trochu zabydlet, městem otřese starý zlo-
čin, na který se málem zapomnělo – v lese najdou tělo roky 
pohřešované dívky Sáry. M/3

Michaela Fišarová: Natálie: nový bráška
– Další kniha ze série o dětech ze 4.B. Tentokrát je hlavní hr-

dinkou Natálie. Zpěvačka třídní kapely Bloudy z boudy Na-
tálie má problémy. Trápí ji, že je tlustá (ale jenom trošku!), 
takže jí tatínek zakazuje sladkosti. Je zamilovaná do Pavla, 
jenže zjistí, že ten chodí s Janou! A do toho všeho do rodiny 
přibývá malý nevlastní bráška. M/2

Eva Kodýmová
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Co vÁS ZajÍMÁ

I letos zavítal Mikuláš s andělem a čertem na kroužek Hrátky 
s batolátky, aby pozdravil maminky a jejich ratolesti. Mikuláš 
předčítal z knihy každému dítěti jeho kladné stránky a zmi-
ňoval, v čem jsou dobří, neboť je důležité, aby děti zažívaly 
radost z osobních úspěchů a dospělí tak posilovali jejich zdravé 
sebevědomí. I když malý čertík přinesl s sebou i knihu hříchů, 
nikdo z dětí neplakal kvůli svým prohřeškům a nebál se ne-
beské ani pekelné návštěvy. Naše setkávání se vždy odehrávají 
v příjemném a bezpečném prostředí, děti zde mají nablízku své 
maminky, ale doprovází je i kdokoliv jiný z členů rodiny. Při 
cvičení pomáháme dětem rozvíjet hrubou motoriku na velkých 
gymnastických míčích, malých overballech a nejrůznějších mo-
litanových rehabilitačních sestavách. Jemnou motoriku trénu-
jí při práci s přírodninami (šišky, kaštany, lupení, luštěniny) 
a s drobným materiálem (papír, kuličky), ty např. hází do při-
pravených nádob, sbírají na lžičku, přesýpají, třídí. Důležitou 
součástí našich hodin je i závěrečná relaxace pro celkové zklid-
nění. Při každém našem setkání se snažíme uspokojit aktuální 
zájem dětí, podporovat jejich všestranný rozvoj a v neposlední 
řadě je učit respektující komunikaci.

Kroužek Hrátky s batolátky zaštiťuje Dům dětí a mládeže ve 
Světlé nad Sázavou, probíhá v SC Pěšinky, kde máme k dispo-
zici kobercovou místnost a snažíme se ji vybavovat stále no-
vými pomůckami. V loňském roce jsme uvažovali o rozšíření 
kapacity, a tak se také v letošním školním roce stalo. Od října 
naše cvičení navštěvuje 32 dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let. 
Děti s maminkami jsou rozdělené na 3 samostatné skupiny. 
V pondělí skupinu nejmenších vede lektorka Martina Moravco-
vá, tentýž den odpoledne cvičí také se staršími batolátky. V úte-
rý ráno si další skupina batolátek zacvičí s lektorkou Lenkou 
Kuklíkovou a odpoledne již bez maminek děti zpívají a tančí 
na nově otevřeném kroužku Hrátky s písničkou. Tento kroužek 
navštěvuje celkem 10 dětí od 3 do 6 let. Jeho cílem je rozví-
jet hudební schopnosti a dovednosti dětí, a to prostřednictvím 
nejrůznějších hudebně – pohybových her, tance, zpěvu a hrou 
na hudební nástroje. Zaměřujeme se také na rozvoj komuni-
kačních schopností, sluchového vnímání, paměti, pozornosti, 
fantazie a empatie. Děti jsou vedeny k samostatnosti, učí se 
dodržovat dohodnutá pravidla, spolupracovat a také pomáhat 
mladším kamarádům. Nedílnou součástí kroužku je i dopro-
vodná výtvarná činnost. Děti si vyrábí svůj vlastní zpěvníček, 
který postupně doplňujeme o nové písně a říkanky. To, co se na 
kroužku naučí, si tak mohou společně zazpívat i doma.

Děkujeme všem, kteří navštěvují pravidelně naše kroužky 
a láskyplně doprovází své děti při činnostech, které je smys-
luplně rozvíjejí. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, 
radost z toho, co děláte, a mnoho dětského smíchu ve vašich 
rodinách.

Autorky článku: Bc. Martina Moravcová, DiS.,
Mgr. Lenka Kuklíková

Foto: Moravcová

Co se děje na Hrátkách s batolátky a Hrátkách s písničkou?
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To, že se čerti rojí, slyšel určitě každý. Na vlastní kůži to 
zažili i lidé z Lipničky. 7. prosince od 16:00 hodin nastal prá-
vě ten čas. A protože v naší malebné vesničce přibývá dětí 
jako hub po dešti (od roku 2018 krásných 5 kousků), musel 
i Mikuláš povolat posily – kromě dvou čertů Huberta a Berty 
i Anděla s Andílkem. 

Berta jako vždy s nasazením listovala v Knize hříchů. Ka-
ždé dětské dušičce přednesla výtku, ale i pochvalu. Mikuláš 
za básničku či písničku nešetřil s odměnami, které Andělky 
rozdávaly dětem. Hubertův pytel zůstal opět prázdný, jeho 
zklamání vykompenzoval zvuk klarinetu od souseda Ferdy, 
pěkně u toho vrtěl čertovským ocasem. Děti si potom ozdobi-
ly stromeček a zazpívaly koledy. 

Dospělí popíjeli výborné svařené víno a na jejich tvářích 
byla vidět radost a užívání si mikulášské atmosféry. Poděko-
vání patří městu Světlá nad Sázavou, ostatním sponzorům, 
organizátorům, maskérům, kuchařům a všem zúčastněným, 
letos opravdu v hojné míře.

Autorky článku: Bc. Martina Moravcová, DiS.,
Dagmar Chládová

jak se čerti rojili v Lipničce

Sobota 21. prosince byla dnem, kdy skauti rozváželi vlaky 
Českých drah po celé naší zemi Betlémské světlo, plamínek za-
žehnutý v dalekém Betlémě, který se během třiceti let stal jed-
ním ze symbolů Vánoc. Z Brna do Světlé nad Sázavou přivezl 
to vzácné světlo pokoje a míru ráno po osmé hodině vlak R 988 
jedoucí do Prahy. 

Během krátké zastávky stihly skautky na nástupišti připá-
lit Betlémské světlo zájemcům, kteří přišli k vlaku s lucerna-
mi a lampičkami, aby si ho odnesli do svých domovů. Světlo 
z Betléma, spojující všechny lidi dobré vůle, se stalo neotřelým 
dárkem pro přátele a blízké.

Text a foto: jiv

i do Světlé nad Sázavou dorazilo Betlémské světlo

Skautky rozdávají Betlémské světlo na nástupišti světelského nádraží.
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Rubrika čtenářů

Bohužel nejde o zajímavý projekt některé ze světelských 
škol, nýbrž o přístup k čistotě zdejšího životního prostře-
dí. Jen ve středověku bylo totiž běžným faktem, že fekálie 
tekly po povrchu a všechno bylo v pořádku. V současnosti 
se s tímto přístupem lze setkat možná ve „třetím světě“, ale 
v civilizované Evropě? Narážím na fakt, že ve světelských 
Bohušicích – v tzv. lokalitě Na fi alkách se běžně do místního 
potůčku dostává obsah kanalizace a zodpovědné úřady tato 
skutečnost nechává naprosto v klidu.

Od roku 2003 bojují místní obyvatelé pravidelně s možná 
malými a pro úřady nepodstatnými ekologickými katastrofa-
mi, ale přesto to jsou situace pro přírodu smrtící a lidem život 
znepříjemňující. S postupující výstavbou v dané lokalitě a se 
změnami klimatu, kdy se střídají období sucha s mohutnými 
srážkami, se potíže objevují ve stále rychlejším sledu. Zdejší 
potůček, který ústí do Bohušického rybníka, se tak s želez-
nou pravidelností mění v povrchovou kanalizaci a rybníčky 
v otevřené žumpy. Když se však místní obyvatelé s žádostí 
o nápravu obrátí na úřady, dočkají se poplácání po rameni, že 

Světlá míří do středověku

Po dlouhá léta byly orientačním bodem zejména pro řidiče 
jedoucí po silnici č. II/150 mezi Světlou nad Sázavou a No-
vou Vsí u Světlé dvě vysoké lípy po stranách kamenného kří-
že na kopci nad Světlou nad Sázavou.

Přes zimu 2017/2018 jedna z lip uschla, 1. března 2018 byla 
skácena a na jejím místě byl vysazen nový strom, ale ten ne-
přežil období sucha.

Stejný osud potkal i stávající jedinou lípu stojící u kříže, na 
jehož soklu je vytesán letopočet 1823. V sobotu 14. prosin-

ce 2019 byla tedy skácena i druhá lípa a nadlouho tak zmizela 
významná dominanta krajiny.

Ke skácení lípy se vyjádřil Jaroslav Sedlák z Krajské sprá-
vy silnic Vysočiny: „Po vydání povolení jsme lípu skáceli, 
protože byla suchá. Na místě u křížku vysadíme nové stromy, 
problémem však je, že to místo je na kopci, je tam tedy nedo-
statek vody.“

Text a foto: jiv

Zmizela dominanta krajiny

Z poslední lípy na kopci nad Světlou nad Sázavou zbyl 
pouze pařez o průměru 40 cm.

Nezvykle opuštěný vypadá nyní křížek nad Světlou u silnice 
II/150 v březnu 2018, kdy byla skácena první lípa.
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je vše v naprostém pořádku. Při opakovaném úsilí je výsled-
kem jen banalizování situace kombinované se zastrašováním 
ze strany úřadů a případně originální rada: potok zasypat! 
Vzorky vody se buď raději neodebírají, nebo se řízeně zlikvi-
dují, protože nejsou důležité. Báječné řešení – připomíná to 
Andersenovu pohádku Císařovy nové šaty – jen trochu naru-
by. Tam byl císař nahý a všichni tvrdili, že vidí šaty. Tady po 
větším dešti každý soudný člověk, který je alespoň trochu při 
smyslech, vidí místo potoka stoku, ale pro úřady je to čisto-

-čistá voda.
A tak už 16 let bojují majitelé pozemků okolo potoka „s vě-

trnými mlýny“, obrátili se už snad na všechny státní instituce, 
které by měla mít příroda a životní prostředí na své straně 

– bohužel prozatím marně. Úřady na takový problém nemají 
„správné kolonky“.

A co tedy konečně zkusit „zdravý selský rozum“? Jednodu-
še řečeno: když teče močůvka potokem, asi je někde problém 

– buď jsou domácnosti chybně napojeny kanalizací na potok, 
nebo je potok napojen na kanalizaci a občas se tam prostě 
nevejde, nebo je ta kanalizace na množství napojených domů 

„příliš malá“. Ve XXI. století snad jsou k dispozici technické 
prostředky, které by byly schopné chybu a problém vystopo-
vat. Jenže to by se nejprve muselo otevřeně přiznat, že pro-
blém existuje a chyba se skutečně stala – a tady bude nejspíš 
ten „zakopaný pes“.

Co tedy bude dál? V ideálním případě se lidé z místní sa-
mosprávy konečně postaví k problému čelem, chybu najdou 
a problém vyřeší. A ve školách, kde se děti učí, že v moderní 
české společnosti se příroda chrání, čistá voda je nad zla-

to a když se někde něco pokazí, najde se vůle, prostředky 
i fi nance k tomu, aby se chyba napravila, se nebudou muset 
podepisovat petice. Držím palce lidem i přírodě, aby se to 
tak podařilo.

P. S. Ještě drobná rada pro veřejnost na závěr – máte-li na 
svém pozemku malý ráj, rychle si ho zdokumentujte. Možná 
jednou budete muset dokazovat, že mrtví ledňáčci nepadají 
jen tak z nebe.

Mgr. Eva Bernadová

Reakce na kritiku

Vážení Světeláci,

od redakční rady Světelského zpravodaje jsem obdržel 
k  vyjádření či komentáři článek s  názvem „Světlá míří do 
středověku“, jehož autorkou je paní Mgr. Eva Bernadová.

Na úvod konstatuji, že tuto paní osobně neznám, ani jsem 
s ní nikdy nejednal, natož pak v souvislosti s popisovanou 
kauzou. Předložený článek jsem samozřejmě prodiskuto-
val i s dotčenými úředníky MěÚ Světlá nad Sázavou, kteří 
uvedli, že je v níže popsané věci také nijak nekontaktovala. 
Pak nevím, odkud získala informace, že náš úřad někoho 
zastrašoval, poplácával po ramenou či radil, že se má potok 
zasypat apod. Spíše tedy než Andersenova pohádka, o kte-
ré píše ve svém článku, mi příběh vytvořený paní magistrou 
připadá jako hon na čarodějnice.

Situaci v lokalitě Na Fialkách město řeší, a to mnohdy i nad 
rámec kompetencí samosprávy města. A to zejména z dů-
vodu pomoci vlastníku nemovitosti poškozovaného zápla-
vou z potoka při přívalovém dešti. Podotýkám a zdůrazňuji, 
že problém uváděný paní magistrou se děje jen při deštích 
prudkých a přívalových, jejichž četnost bohužel v současné 
době stoupá.

Pro seznámení se s danou problematikou uvádím, že v loka-
litě Na Fialkách je řádně stavebně povolena a zkolaudová-
na jednotná kanalizace (ul. Panuškova a J. J. Staňka), která 
odvádí společně odpadní a dešťové vody z celé této loka-
lity, a  dále oddílná kanalizace (tedy taková, která odvádí 
jedním potrubím splaškové vody a druhým vody dešťové) 
v ul. Vodárenská. Součástí jednotné kanalizace je i dešťový 
oddělovač na pozemku parc. č. 57/1 v k. ú. Dolní Bohušice, 

který je standardně navrhován na jednotných kanalizacích 
z  důvodu nemožnosti dimenzovat čističky odpadních vod 
a kanalizace na velký dešťový průtok. Dešťový oddělovač 
pak funguje tak, že při prudkém přívalovém dešti dojde 
k  odpuštění namíchané dešťové a  splaškové vody do vo-
doteče. Podle vypracovaného posudku a  dlouhodobých 
sledování ve výše uvedené lokalitě dochází k tomuto jevu 
jednou až dvakrát ročně, nikoliv pravidelně.

Jak uvádí pisatelka, „místním potůčkem“ je vodoteč, kte-
rá je ve správě Lesů ČR a ústí do Bohušického rybníka. Na 
doplnění uvádím, že popisovaná jednotná kanalizace i deš-
ťový oddělovač jsou ve vlastnictví a správě spol. Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (dále jen VaK H. B.), niko-
liv města Světlá nad Sázavou. Dešťová kanalizace, ústící do 
zmiňované vodoteče, je v majetku města Světlá nad Sáza-
vou a provozují ji TBS Světlá n. S., p. o.

Popisovanou lokalitu pověření pracovníci městského úřa-
du ve spolupráci s  VaK H. B. sledují a  monitorují. V  roce 
2015 bylo společností VaK H. B. provedeno navýšení pře-
livné hrany dešťového oddělovače, čímž došlo ke snížení 
četnosti a  množství přelití vody z  kanalizace do vodote-
če. Na základě stížnosti jednoho z  vlastníků stavebních 
pozemků zaplavovaných vodou z  potoka při přívalových 
deštích proběhla v  měsíci září  2019 schůzka za účasti ve-
dení města, vedoucí majetkového odboru, zástupce VaK 
H. B. a  Krajské správy a  údržby silnic Kraje Vysočina, kde 
byla řešena problematika vodoteče a  zaplavování sou-
kromých pozemků při přívalových deštích. Zástupce VaK 
H. B. sdělil, že byla provedena měření na vodoteči a bylo 
doloženo, že nedochází k průsaku splaškové kanalizace do ▶
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SPoRt
Zatímco předcházející lyžařská sezona na Kadlečáku star-

tovala již 14. prosince 2018, ta nadcházející je v čase uzávěr-
ky lednového čísla SZ zatím v nedohlednu. Meteorologové 
nedávají naději, že by se mělo ochladit na teploty, které by 
dovolovaly umělé zasněžování. Vlekaři z Lyžařského spolku 
Kadlečák absolvovali povinné školení potřebné pro obsluhu 
vleku a na 450 metrů dlouhé sjezdovce je rozmístěna zasně-
žovací technika, 3 děla a 3 zasněžovací tyče, v přírodní nádr-
ži v dolní části areálu je dostatek vody pro zahájení výroby 
technického sněhu. Jen to počasí schází. Předseda lyžařského 
spolku Jaroslav Kaiser přiznal, že pro zasněžování jsou po-
třeba teploty vzduchu kolem mínus 5 stupňů a současně se 
pochlubil novým sněhovým dělem TR8 TechnoAlpine italské 
výroby, které provozovatelům sjezdovky na Kadlečáku zapůj-
čil zadarmo na dobu 100 motohodin obchodní zástupce fi rmy 

TechnoAlpine. „Je to novinka v zasněžovací technice s digi-
tálním ovládáním a co je důležité, dokáže vyrábět technický 
sníh již při teplotě 2 stupně pod nulou.“ Na otázku, za jak 
dlouho by dokázali pokrýt umělým sněhem celou sjezdovku, 
odpověděl další člen Lyžařského spolku Kadlečák Václav Re-
mar. „Pokud by nám teploty dovolovaly nepřetržitě zasněžovat, 
dokázali bychom to za tři dny.“ Pracovití členové lyžařského 
spolku z Kadlečáku se tradičně každý rok pochlubí nějakou 
novinkou ve svém areálu. „ Trefou do černého bylo zakoupení 
čtyř horských tříkolek a jedné koloběžky, ty jsme provozovali 
na sjezdovce především o víkendech a zájem nás mile překva-
pil. Proto uvažujeme o zakoupení ještě jedné tříkolky. Další 
novinkou je dokončení výstavby skladu pro uskladnění tech-
niky,“ svěřil se Jaroslav Kaiser.

Text a foto: jiv

Lyžařský areál na kadlečáku připraven na 39. sezonu

Předseda Lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser 
vyváží z nového skladu horskou tříkolku

Václav Remar a Jaroslav Kaiser (zleva) prohlíží nové 
zasněžovací dělo

▶ vodoteče. Na odlehčovací komoře jsou prováděny kontroly. 
Na jednání bylo domluveno, že spol. VaK H. B. přepojí v nej-
bližší době splaškovou kanalizaci vedoucí z nové zástavby 
lokality Pod Vodárnou na kanalizaci v lokalitě Na Fialkách 
(Dolní Bohušice) tak, aby nebyla vedena přes dešťový od-
dělovač. Společnost VaK H. B. má již na dané opatření vy-
pracovanou projektovou dokumentaci a čeká na vyjádření 
dotčených orgánů a  správců sítí k  danému projektu, aby 
mohla dále pracovat na povolení stavby a následné realiza-
ci. Dále bylo domluveno, že město zadá projektovou doku-
mentaci na posouzení odvádění dešťových a  splaškových 
vod z  lokality ulic Vodárenská, Panuškova a  J. J. Staňka, 
posouzení kapacity propustků pro dešťovou vodu a  vody 

z  vodoteče v  ul. Komenského, zaplavování soukromých 
pozemků a návrh nejvhodnějšího řešení v širším kontextu. 
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou na jednání kona-
ném dne 11. 12. 2019 odsouhlasilo zařazení této projekto-
vé dokumentace v částce 200 000 Kč do rozpočtu města na 
rok 2020. Na základě zpracovaného projektu budou řešena 
další opatření.

Závěrem podotýkám, že město se snaží řešit problémy 
svých občanů, ale je třeba k  nim přistupovat s  rozvahou 
a racionálně. Jsem přesvědčený, že impulsivní jednání pod-
nícené emocemi nikdy nic nevyřešilo a nevyřeší.

Jan Tourek, starosta města
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▶

Zasněžování

Na Kadlečáku začali v sobotu 28. prosince zasněžovat.

 Nejprve zkusili uvést do provozu nové dělo TR8, zapůj-
čené od společnosti Techno Alpine, které dokáže vyrábět 
sníh již při teplotě mínus 2 stupně (na snímku). 

 Po té začalo umělý sníh chrlit i další starší dělo, které ov-
šem potřebuje nižší teplotu vzduchu.

Text a foto: jiv

Přes 200 účastníků ve dvou dnech
Devátý ročník tradičního šipkového turnaje Pohár starosty 

města Světlá nad Sázavou se poprvé konal v místní sokolov-
ně. Harmonogram turnaje byl stejný jako předchozí ročník, 
tj. v pátek turnaj Cricket a open 301 MO, v sobotu hlavní tur-
naje jednotlivců a dvojic + open 301 MO a 501 MO. Z časo-
vých důvodů se nehrál pouze turnaj HI-Score.

Celkově se všech turnajů zúčastnilo na 215 hráčů! Taková 
účast řadí tento turnaj mezi největší na Vysočině.

Cricketu vládli Pražané, open zůstal ve Světlé
V turnaji „Otvírák“ ve hře Cricket se nejvíce dařilo hráčům 

z hlavního města. Vítězem se stal David Nedó z extraligové-

ho týmu Platanský Nerv Praha, který porazil ve fi nále Jiřího 
Zárubu hrajícího za Zlatý Barbary Praha. 

Třetí skončil Ivan Novák (Falcon Praha) a nejlepší ženou 
se stala Kateřina Teichnerová (No Stress Praha) na celkovém 
9. místě.

Doprovodný turnaj 301 MO vyhrál domácí hráč Lukáš 
Daňo, když ve fi nále porazil svého týmového spoluhráče Ro-
sťu Fikara. Třetí místo vybojoval ledečský Klobák Michal 
Procházka a nejlepší ženou byla Lucie Beranová z Koňkovic 
hájící barvy D.C. Hornets Světlá.

Hlavní program Poháru starosty města začínal v sobotu 
v 11 hodin stejně jako loni vyhlášením nejlepších hráčů před-
chozího dne z turnajů Cricket a 301 MO. Poté následoval tur-
naj dvojic, do kterého se přihlásilo krásných 27 párů – opět 
nový rekord turnaje.

Dvojice ovládli Banditi
Skvěle se dařilo obhájcům stupňů vítězů, konkrétně dru-

hého místa, Pavlovi Práškovi (Melouni B Světlá) s Josefem 
Málkem (Klobáci Ledeč), kteří došli až do fi nále pravé stra-
ny. Tam však podlehli Banditům Janu Stoklasovi s Michalem 

9. Pohár starosty města

Vítězové turnaje Cricket

Nejlepší hráči turnaje 301 MO
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▶ Adamem a museli do opravné části pavouka, kde čekala dvoji-
ce Jiří Kremser (Šipková Akademie Dušejov) a Martin Došek 
(Formanský Dravci Jihlava). 

Pár Kremser-Došek fi nále levé strany vyhrál, a vyzval tak 
zatím neporažené soupeře Stoklasa-Adam. Humpolečtí šipka-
ři utkání zvládli lépe, a mohli se tak radovat z vítězství tur-
naje dvojic.

Premiérová vítězství pro šampiony turnajů jednotlivců
Do hlavních turnajů se přihlásilo 56 šipkařů, což je největší 

počet přihlášených hráčů na volně přístupný turnaj ve Světlé 
minimálně za posledních 15 let!

Turnaj mužů po skvělém výkonu ovládl Lukáš Daňo, který 
turnajem procházel jako „nůž máslem“, a první těžká zkouška 
ho čekala až ve fi nále pravé strany, kde mu byl soupeřem Petr 
Čámský. 

Vyrovnaný zápas zvládl Lukáš a po výsledku 3:2 čekal na 
soupeře ze strany poražených. Petr opravný zápas s Janem 
Stoklasou vyhrál poměrem 3:0, a vrátil se tak do absolutního 
fi nále, kde vyzval svého soupeře k odvetě. Velice dobře při-
pravený byl Lukáš Daňo, když dokázal Petra Čámského pora-
zit i podruhé, a mohl tak slavit premiérové vítězství v tomto 
u nás prestižním turnaji. 

Maximální nához byl k vidění 5x (Čámský P., Hranický R., 
Daňo L., Prášek P., Moravec M.) a nejvyšší zavření předvedl 
Čámský v podobě 147 bodů.

Turnaj žen měl na stupních vítězů téměř stejné obsazení 
jako v předchozím ročníku. Pouze loňskou vítězku Dagmar 
Komorovou nahradila Kateřina Teichnerová, která ve fi nále 
porazila těsným výsledkem 3:2 Lucii Beranovou. Lucka tak 
obhájila druhé místo. Stejně jako Lenka Čermáková na ko-
nečném třetím místě. Jediné maximum 180 bodů hodila Klára 
Svobodová.

Doprovodné openy a poslední turnaj v režii obhájce
V doprovodném sobotním turnaji 301 MO zvítězil Miloslav 

Karel (ŠK Bowling Havlíčkův Brod). Ve fi nále porazil Rosťu 
Fikara, pro kterého to bylo druhé, opět neúspěšné fi nále za 
dva dny. 

Bronzovou medaili vybojoval Petr Prokeš z Havlíčkova 
Brodu a nejlepší ženou turnaje se stala světelská účastnice 
Kristýna Karbanová.

Stupně vítězů sobotního 301 MO

Nejlepší hráči ve hře 501 MO

Vítězem Zavíráku – posledního měření sil – se stal Ondřej 
Bareš a stal se jediným hráčem, který obhájil vítězství v tur-
naji z loňského ročníku. Ve fi nále turnaje 501 MO 2x porazil 
Jiřího Zárubu, a celý šipkový víkend tak „uzavřel“. Třetí se 
umístil Jan Krejčí (Rychlý Hroty Praha) a nejlepší ženou byla 
Nikol Wolfová ze Světlé nad Sázavou.

Velké díky všem
Letošnímu ročníku opět velice pomohli partneři turnaje, 

bez kterých by se takhle velký turnaj v těchto podmínkách 
jen stěží uspořádal. Každý účastník turnaje si odnesl mini-
málně jednu losovanou cenu a spousta dalších cen byla roz-
dána nejlepším hráčům všech turnajů a doplňkových soutěží. 

Velké poděkování tak patří těmto partnerům turnaje: hlavní 
partner turnaje Pohostinství U Havlů Světlá n/S., dále měs-
to Světlá nad Sázavou, Pivní Bar Meloun, Bohemia Machi-
ne, s. r. o., H3 Stav Světlá n/S., Glasspo Pospíšil, Adam Pod-
vrty Skála, Pivovar Rebel Havlíčkův Brod, Dublin Bar Světlá 
n/S., Bowling Club Bar Havlíčkův Brod, Pneuservis Novák 
Světlá n/S., Autodoprava Adam Votřel Světlá n/S., LED Vy-
sočina Jihlava, Galatek, a. s., Ledeč n/S., EXBYDO, s. r. o., 
Humpolec, Elektro Laňka Světlá n/S., Kadeřnictví Mirka 
Janečková, Světlá n/S., Jatka Perknov, s. r. o., Popy Design 
Kochánov, Petr Malinský Pohleď, Občerstvení Terasa Světlá 
n/S., Jídelna Zámecká Světlá n/S., Nikol Wolfová, TBS Světlá 
n/S. a každý, který pomohl k uspořádání tohoto turnaje.

Speciální poděkování patří členům šipkového klubu ŠK Me-
louni, kteří se podíleli na přípravách turnaje a jeho úklidu.

Deváté pokračování tohoto turnaje je za námi, pořadatelé 
ještě jednou děkují všem účastníkům, pomocníkům a (nejen) 
šipkovým nadšencům, kteří se nebáli přidat ruku k dílu (hlav-
ně při úklidu). Moc děkujeme a těšíme se na jubilejní desátý 
ročník…

Ondřej Bareš
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Světlá nad Sázavou uvidí 
extraligový volejbal

Volejbalovému oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sáza-
vou se podařilo získat do nové sportovní haly utkání Čes-
kého poháru dvou předních týmů UNIQA volejbalové ex-
traligy mužů,

Volejbal Brno – Dukla Liberec. Diváci tak budou mít mož-
nost vidět v utkání pod vysokou sítí řadu našich reprezen-
tantů: Petra Šulistu, Tomáše Kunce, Patrika Indru a Jiřího 
Srba v dresu liberecké Dukly, v mužstvu Volejbalu Brno to 
bude Jan Pražák. Pohárový zápas se bude hrát ve středu 
15. ledna 2020 od 17 hodin.

Text: jiv

Volejbal patří ve Světlé nad Sázavou nesporně mezi sporty s nej-
větší tradicí. Není divu, že se volejbalisté TJ Sklo Bohemia Svět-
lá nad Sázavou nemohli dočkat nové haly. V současné době má 
oddíl volejbalu čtyři tréninkové skupiny. Mladší přípravku vede 
Monika Vondrová, starší přípravku a juniorky Jarka Holoubková, 
starší žákyně Jaroslav Hroch se Zdeňkem Čermákem. A jak se 
volejbalistkám v nové hale líbí, o tom vypovídají slova jednoho 
z trenérů Jaroslava Hrocha. „V listopadu jsme měli tréninky v nové 
hale každé úterý od 16 do 19 hodin, od prosince zde trénujeme 
vždy ve středu ve stejném čase. V pondělí a v pátek máme tréninky 
ještě v tělocvičně ZŠ Lánecká. Soutěžní utkání budeme hrát v nové 
hale až od ledna 2020. A jak halu hodnotíme? Velice oceňujeme 
možnost rozdělení plochy haly na tři volejbalové kurty s dostateč-
ným prostorem za koncovými čarami, což je častý nedostatek hal 
v okolí. Pro rozcvičení a nácvik smeče nám znamenitě slouží ne-
obložená stěna pod bufetem a především vysoce hodnotíme hrací 
povrch haly, který nemá v širokém okolí konkurenci. Povrch, roz-
měry haly a zázemí nám umožní pořádat i extraligová utkání, což 
se doufám v blízké budoucnosti podaří.“ V právě probíhající sou-
těžní sezoně 2019/2020 má světelský volejbal družstva přípravek 
v okresním přeboru minivolejbalu Havlball, starší žákyně v Kraj-
ském přeboru Vysočiny a krajský přebor hrají i juniorky.

Text: jiv

volejbal se zabydluje v nové sportovní hale

Horní řada zleva: Nikola Daňková, Andrea Rezková, Klára 
Holoubková, Klára Hůlová, Gábina Phámová, Kristýna 
Shestáková. Dolní řada: Kristýna Vosyková, Magdaléna 

Válová,  VanesaTrtíková, Kristýna Hrochová, ležící Tereza 
Dibelková. Na snímku chybí Nikola Tvrdá a Michaela 

Dušková. Foto: J. Hroch

Svým zákazníkům děkuji za podporu a přízeň v roce 2019.
V roce 2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a klidu.

Pavlína Kotlíková
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Pronájem prostor 
na Zdravotním středisku 
ve Světlé nad Sázavou

Nabízíme k pronájmu 
místnosti 15m2, soc. zařízení, 

kuchyňka.

Bližší informace: 

PharmDr. Věra Rýdlová, 
tel. 569 452 362

34



Přístřešky na odpadové kontejnery a plocha pro kontejnery 
tříděného odpadu

ZŠ Komenského, rekonstrukce odborných učeben

ZŠ Lánecká, bezbariérové úpravy

Přístřešky na odpadové kontejnery a plocha pro kontejnery 
tříděného odpadu

ZŠ Komenského, 
bezbariérová opatření 

ZŠ Lánecká, učebna jazyků

Rekonstrukce povrchu účelové 
komunikace, ulice Školní

Přehled investičních akcí
realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2019



Stalo se již tradicí, že rozsvícením vánočního stromu na náměstí 
vrcholí Mikulášský den, který pro občany připravuje Kulturní za-
řízení KyTICe ve spolupráci s městem Světlou nad Sázavou.

Letošní čtvrtek 5. prosince byl nabitý událostmi. Od rána byly 
pro návštěvníky světelského náměstí nachystány vánoční trhy. 
Odpoledne se v tanečním sále otevřely tvořivé dílničky a v Ga-
lerii Na Půdě bylo možné zhlédnout výstavu s názvem Vánoce 
v (B)betlémě. U budovy České spořitelny vyrostl vánoční trh fir-
my Berušky – dětí ze 4. třídy ZŠ v Komenského ulici. Od 15.30 
se otevřely i brány pekelné ve světelském podzemí. Děti měly 
možnost projít si podzemní chodby, setkat se s čerty a promlu-
vit se samotným Luciferem. Mezitím v  kostele sv.  Václava vy-
stoupily pěvecké sbory Zvonek a  Zvoneček ze základní školy 
v Lánecké ulici. Během podvečera si mohly děti od andělů vzít 
svíčky a  po vodě v  kašně poslat světýlka naděje. Od 17.30 se 
před kostelem rozezněly trubky a  zazpívaly děti ze základní 
umělecké školy. S  úderem 18.  hodiny z  kostela za doprovodu 
andělů vyšel Mikuláš spolu se starostou města Janem Tourkem 
a panem farářem Pavlem Jägerem. Všichni tři poté promluvili 
k davu a popřáli krásné a klidné svátky.

Po společném odpočítání 10 vteřin se poprvé rozzářil vánoční 
strom, tentokráte laděn do tradičních vánočních barev – červe-
né a bílé. Současně s rozsvícením stromu se spustil i ohňopád 
z budovy radnice, který připravilo Profi studio Leo Válek z Ledče 
nad Sázavou. Mikulášský den završil ohňostroj z budovy Měst-
ské restaurace (v režii TBS Světlá n. S.) a pomyslnou třešničkou 
na dortu pak bylo vystoupení Jana Přeučila plné vyprávění, 
přednesu poetických textů a barokních árií v kostele sv. Václava.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách 
Mikulášského dne a také všem, kteří si s námi přišli užít předvá-
noční atmosféru.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ 
Foto: Blanka Sedláková a KyTICe

Poděkování sponzorům

Již tradiční Mikulášský den ve Světlé nad Sázavou se i letos po-
vedl. Náměstí bylo plné nejrůznějších stánků, kde si mohl každý 
nakoupit vánoční dárky nebo se občerstvit výborným svařákem. 
Návštěvníci Galerie Na Půdě obdivovali výstavu betlémů dopl-
něnou textilními výrobky. Děti se v tanečním sále i v knihovně 
podívaly na výrobu různých ozdobných předmětů a ty odvážněj-
ší si mohly samy vytvořit něco na památku.

V  průběhu odpoledne zaznělo několik hudebních vystoupení, 
z nichž nejkrásnější byl sváteční pořad p. Přeučila v kostele. Pek-
lo nespolklo žádné zlobivé dítko, naopak na konci bylo v přítom-
nosti andělů každé odměněno za statečnost. A závěrečné finále, 
kdy po chvíli krásné hudby rozsvítil Mikuláš spolu s p. farářem 
a p. starostou vánoční strom, vzbudilo jako vždy velké emoce 
a nadšení.

Celá tato akce by ale nemohla fungovat bez podpory řady lidí 
a firem. Proto by tímto chtěla KyTICe poděkovat všem, kteří se 
na Mikulášském dni ve Světlé podíleli, ať již sponzorským da-
rem, nebo přímo svojí pomocí.

Děkujeme sponzorům
Lion Products, s. r. o.
Věznice Světlá nad Sázavou
COOP Prodejna Světlá nad Sázavou
Pekárna a cukrárna Milan Brokl
Sociální centrum Světlá nad Sázavou
Autodoprava Luboš Mareš

Také děkujeme za pomoc žákům a učitelům
ZŠ Komenská
ZŠ Lánecká
ZUŠ Světlá nad Sázavou
DDM Světlá nad Sázavou

Mikulášský den


