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Okénko 
vzpomínek

Klempířství u Nováčků, Kolovratova ul.

Obuvník Novotný v Lánecké ul.

Malostranský koloniál u Dvořáčků Obchod u Nováků, roh náměstí a Dolní ul.

Kovář Šťastný

Malostranská pekárna u Hlídků Sám voják v poli před trafikou p. Svitáka, poté paní Žatečkové
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Z radniCe

Rada města:
 1. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve 

výše 2 496 Kč od obecně prospěšné společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s. Finanční dar bude přijat prostřed-

nictvím Základní školy Komenského a bude výhradně užit 
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka ve 
školním roce 2018/2019, konkrétně pro období od 3. 1 2019 
do 30. 6. 2019.

 2. Schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Světlá n. S. ve výši 6 000 Kč mezi měs-

tem Světlá n. S. a Akademií bojových umění Světlá n. S. Do-

tace bude použita na uhrazení cestovních výloh, startovného 
a ubytování na mládežnickém turnaji v Polsku.

 3. Souhlasila s pořádáním akce „Sportovec roku 2018“ ve 
stejném formátu jako v roce 2018, v termínu 21. 2. 2019 od 
17:00 hodin v kinosále Společenského domu ve Světlé n. S.

 4. Souhlasila v působnosti Valné hromady společnosti Sportov-

ní zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o., s prodloužením 
Smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání – venkovní 
klubovna č. 1 v objektu sportovního zařízení za cenu 600 Kč/
m2/rok + energie panu M. S. Nájemní smlouva bude uzavře-

na na dobu neurčitou.
 5. Schválila nový cenový sazebník hřbitovních služeb pro hřbi-

tov ve Světlé nad Sázavou platný od 1. 1. 2019.
 6. Schválila cenu za pronájem stánků ve výši 300 Kč/den/stá-

nek + aktuální sazba DPH s platností od 1. 1. 2019. Proná-

jem tržních stánků bude zajišťován org. TBS Světlá nad Sá-

zavou, p. o. Dále schválila ceny za montáž a demontáž tržních 
stánků ve výši: 1 stánek za cenu 1 400 Kč, 2 stánky za cenu 

2 700 Kč, 3 stánky za cenu 3 050 Kč, 4 až 7 stánků za cenu 
4 040 Kč, 8 až 10 stánků za cenu 6 020 Kč vše + aktuální saz-

ba DPH s platností od 1. 1. 2019. Montáž a demontáž tržních 
stánků bude zajišťován org. TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

 7. Souhlasila s rozšířením dětského hřiště v místní části Lipnič-

ka o kolotoč od firmy Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov, 
za celkovou cenu 46 127, 62 Kč včetně DPH.

 8. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova 
a zprovoznění Tureckého pavilonu ve Světlé n. S., III. etapa“ 
z grantového programu Fondu Vysočiny Památky 2019. Dále 
s podáním žádosti o dotaci na akci „Sportovní hřiště U Stro-

mečku“ v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Spor-
toviště 2019.

 9. Schválila podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní hala 
Světlá nad Sázavou“ ve výši 10 mil. Kč Kraji Vysočina.

 10. Schválila Přílohu č. 8 k Dodatku č. 7 ke kupní smlouvě o do-

dávce a odběru tepelné energie ze dne 31. 1. 2017 mezi měs-

tem Světlá n. S. a firmou ČEZ Energo, s. r. o., platnou pro 
smluvní období 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019.

 11. Souhlasila s uzavřením dohody o postoupení práv a povin-

ností z investorství, TI Pod Vodárnou II, elektrorozvody, 
mezi městem Světlá n. S. a společností ČEZ Distribuce, a. s.

 12. Souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování 
bezpečnostní služby mezi městem Světlá nad Sázavou a fir-
mou PCO VIDOCQ, s. r. o.

 13. Schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva na poskytování služeb 
elektronických komunikací“ mezi městem Světlá n. S. a spo-

lečností Tlapnet, s. r. o.
Jan Tourek, starosta města

Schůze rady města 21. ledna

Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo uzavření Dohody o narovnání sporného vlastnic-

tví jednotlivých částí či prvků soustavy CZT, dále nájem-

ní smlouvu na pronájem prostor pro kogenerační jednotku, 
pachtovní smlouvu na pronájem soustavy CZT, smlouvu 
o dodávce tepelné energie z kogenerační jednotky, vše mezi 
městem Světlá n. S. a společností ČEZ Energo, s. r. o.

 2. Schválilo prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného 
domu na pozemku parc. č. 837/20 v obci a v k. ú. Světlá n. S.

 3. dle žádosti pana J. M. do data 31. 8. 2019. Schválilo promi-
nutí dohodnuté smluvní pokuty za prodlení při nedodržení 
termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. 
č. 837/20 v obci a v k. ú. Světlá nad Sázavou panu J. M.

 4. Zrušilo prodej pozemku parc. č. 837/13 o výměře 733 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 650 Kč/m2 včetně DPH, 
celková cena 476 450 Kč včetně DPH, a to ideální ½ pozemku 
panu J. M. a ideální ½ pozemku paní J. P. a následně schválilo 
prodej tohoto pozemku panu J. M.

 5. Souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku města Světlá 
n. S. ve výši 10 % z hodnoty obnovy nemovité kulturní pa-

mátky č. p. 1, ul. Zámecká, max. ve výši 97 598 Kč společnos-

ti Zámek Světlá, s. r. o., na obnovu vnitřních fasád zámecké 
budovy – návrat k původní barevnosti fasády a štukové vý-

zdobě.
 6. Souhlasilo s podáním žádosti o prodloužení termínů pl-

nění cílových indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí do-

tace na akci Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou do data 
31. 12. 2025.

 7. Schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti Sportovní 
zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o., spočívající v zru-

šení dozorčí rady společnosti.
 8. Schválilo uvolnění finančních prostředků na pořízení rezer-

vačního a vyvolávacího systému na MěÚ Světlá n. S. ve výši 
255 000 Kč.

 9. Delegovalo pana Josefa Hnika zástupcem města Světlá 
n. S. na členskou schůzi Lesního družstva obcí Ledeč nad 

Zasedání zastupitelstva 30. ledna
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Sázavou se sídlem v Hněvkovicích. Delegovalo pana Josefa 
Hnika zástupcem města Světlá n. S. na valnou hromadu spo-

lečnosti Vodovody a kanalizace, a. s. Delegovalo pana Jose-

fa Hnika zástupcem města Světlá n. S. na valnou hromadu 
MAS Královská stezka, o. p. s. Delegace jsou vydávány na 
celé funkční období zastupitelstva města 2019–2022.

 10. Schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 v této 
podobě:1) kontrola informací o stížnostech a způsobu jejich 
řešení od roku 2018, 2) kontrola Sportovního zařízení města 
Světlá nad Sázavou, s. r. o.

Jan Tourek
starosta města

Rada města:
 1. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z programu minister-

stva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřed-

nictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019“ na obnovu 
Tureckého pavilonu, oprava podlahy v interiéru.

 2. Schválila přípravu dodatků ke všem nájemním, pachtovním 
smlouvám uzavřeným do roku 2016 tak, aby znění smluv 
obsahovalo aktuální výši nájemného daného ceníkem měs-

ta a znění smlouvy aby umožnilo každoroční zvyšování ná-

jemného o výši inflace a v případě aktualizace ceníku města 
rovněž aktualizaci ceny za pronájem (pacht).

 3. Souhlasila s navýšením nájemného o výši inflace pro rok 2019 
spol. Podhradí, s. r. o., Lipnice n. S., týkajícího se pronájmu 
pozemků v lokalitě průmyslové zóny ve Světlé n. S. (pozem-

ky parc. č. 590/20, parc. č. 590/21 a parc. č. 590/19 v k. ú. Svět-
lá nad Sázavou) z důvodu dodržení dotačních podmínek Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR.

 4. Schválila ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostorů – chladicího boxu o výměře 
20 m2 v objektu márnice č. p. 383 v ul. Komenského v obci 
Světlá n. S., mezi městem Světlá n. S. (jako pronajímatelem) 
a panem J. M., firma PHOENIX – pohřebnictví (jako nájem-

cem) dohodou k datu 31. 1. 2019.
 5. Schválila zadávací dokumentaci stavby Rekonstrukce povr-

chu účelové komunikace, ul. Školní, Světlá n. S.

 6. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o zajištění výkonu technic-

kého dozoru stavebníka na staveništi na akci: „III/34731 Svět-
lá nad Sázavou, ul. V Polích, Chodník Panuškova“ s firmou 
BUNG CZ, s. r. o.

 7. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o výkonu činnosti koordi-
nátora BOZP při realizaci stavby Chodník Panuškova s paní 
J. K.

 8. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 29. 6. 2018 na stavbu sportovní haly s firmou PKS stav-

by, a. s. Předmětem dodatku je odsouhlasení méně a vícepra-

cí a změn díla.
 9. Schválila uzavření nájemní smlouvy týkající se pronájmu čás-

ti pozemku parc. č. 1343 o výměře 1360 m2 v obci a k. ú. Svět-
lá n. S. mezi Českou zemědělskou akademií v Humpolci 
(jako pronajímatelem) a městem Světlá n. S. (jako nájemcem). 
Nájemní smlouva bude řešit konání závěrečných zkoušek na 
motocyklu, které provádí odbor dopravy MěÚ ve Světlé n. S.

 10. Schválila konání farmářských trhů v roce 2019 v těchto ter-
mínech: 21. 3., 18. 4., 16. 5., 17. 10., 14. 11. 2019.

 11. Souhlasila s tím, aby se město Světlá n. S. připojilo dne 
10. 3. 2019 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvě-

šením tibetské vlajky.
 12. Vzala na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 

2018 dle pravidel města Světlá nad Sázavou.
Jan Tourek, starosta města

Schůze rady města 11. února

nePŘeHlÉdněte

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad pro 
letošní rok ve výši 540 kč za osobu platí každý občan (včet-
ně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen k  trvalému 
pobytu ve Světlé n. S.  nebo v místních částech. Majitelé chat 
a rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 540 kč za každou 
stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek je splatný 
dle vyhlášky města Světlá n. S. do 31. 3. 2019 a lze ho hradit 
v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřa-
du ve Světlé n. S., dále bankovním převodem na číslo účtu: 19-
0002621521/0100, variabilní symbol je nutné uvést – jedná se 

o symbol poplatníka. Upozorňujeme občany, že za včas neza-
placený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek z psů pro rOk 2019

Oznamujeme držitelům psů, že dle Vyhlášky o místních poplat-
cích mají povinnost zaplatit poplatek do 30. 6. 2019. dále je 
velmi důležité všechny změny (týkající se nároku na osvobo-
zení platby, či týkající se držení psa) ohlásit do 15 dnů od na-
stalé skutečnosti na pokladně městského úřadu.

Blíží se konec lhůty splatnosti poplatku za komunální od-
pad pro rok 2019 – 31. březen 2019.

informace Finančního úřadu pro kraj vysočina

Územní pracoviště v ledči nad Sázavou

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Ledči 
nad Sázavou oznamuje, že bude v měsíci březnu zajišťovat 
výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob též 
na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou, v malé zasedací 
místnosti ve dnech: 

úterý 05. 03, 12. 03. a 19. 03. 2019 v čase 8:00–11:30 
a 12:00–15:00 hodin

Bližší informace lze získat přímo na ÚzP v  Ledči nad Sáza-
vou nebo na tel. 569 474 151. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na 
finančních úřadech, od 28. 02. 2019 budou v omezené míře 
k dispozici tiskopisy k dani z příjmů fyzických osob i na Měst-
ském úřadu ve Světlé n. S. 

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na 
internetových stránkách české daňové správy:  
http://www.financnisprava.cz
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Příjmy rozpočtu města
Rozpočet města zajišťuje plnění zákonem uložených povinnos-

tí. Zajišťuje například předškolní a školní výchovu, řadu služeb 
jako je úklid města, svoz komunálního odpadu, stará se o úpravu 
hřbitova, pečuje o veřejnou zeleň, zajišťuje zimní údržbu komu-

nikací, fungování veřejného osvětlení a podobně. O „nastavení“ 
rozpočtu rozhoduje zastupitelstvo města, které musí najít opti-
mální poměr mezi službami, které vykonává ze zákona, a dal-
šími aktivitami např. v oblasti sportu, kultury, sociální oblasti 
a dalším rozvojem města, které zajišťuje z veřejného rozpočtu.

Odkud město na uvedené potřeby získá peníze?
„Městská kasa“ je plněna čtyřmi druhy příjmů:
• Daňové příjmy – největším objemem v daňových příjmech 

jsou tzv. sdílené daně, které vybírá stát prostřednictvím finanč-

ních úřadů. Sdílené daně jsou státem rozdělovány do krajů 
a obcí podle zákona o rozpočtovém určení daní. Kritériem pro 
výši prostředků je především počet obyvatel města, velikost 
katastrálního území a velikostní koeficienty. Tento proces je 
určen zákonem a město jej nemůže významně svou aktivitou 
ovlivnit.

Do daňových příjmů patří i místní poplatky stanovené obec-

ně závaznou vyhláškou města a správní poplatky, které nejsou 
objemově tak významné, přesto jsou stálou součástí rozpočto-

vých příjmů města.
• Nedaňové příjmy – plynou z majetku města. Tvoří je hlav-

ně pronájmy, tedy nájemné z bytů, nebytových prostor, po-

zemků, lesních pozemků, skládky apod. Sazby nájemného 
určuje rada města v závislosti na aktuálních ekonomic-

kých podmínkách. Významnou položkou v nedaňových 
příjmech našeho města na dvacet let se stal podíl na vý-

robě elektrické energie ve fotovoltaické elektrárně v Lip-

ničce. Nedaňovými příjmy jsou také prostředky získané 
ze sankcí a pokut státní správy (za přestupky v oblasti ži-
votního prostředí, v působnosti stavebního úřadu nebo do-

pravního úřadu) a městské policie.
• Kapitálové příjmy – inkasuje město jednorázově za prode-

je nemovitého a movitého majetku. Zatímco předchozí dvě 
skupiny příjmů se v časové řadě pohybují zhruba ve stej-
ných objemech, výše kapitálových příjmů záleží na roz-

hodnutí zastupitelstva města o prodeji městského majetku 
a objemy kapitálových příjmů meziročně značně kolísají. 
Rozhodující položkou v kapitálových příjmech je prodej 

nemovitostí – pozemků na výstavbu rodinných domů, po-

zemků v průmyslové zóně a bytů. Kapitálové příjmy by se 
měly investovat do dalšího rozvoje města, neměly by být 
použity na běžné provozní výdaje. Výnos z prodeje mo-

vitého majetku je minimální. Jde o prodej likvidovaného, 
dlouhodobě neužívaného, zničeného nebo poškozeného 
majetku jako jsou např. stoly, židle, ojeté automobily atd.

• Dotace – se dělí na dvě skupiny. „Běžné“, které město in-

kasuje na výkon tzv. přenesené působnosti. Stát si tímto 
způsobem najímá město na vykonávání různých úkonů 
podle zákonů. Objem těchto výkonů je poměrně značný 
a je zčásti kompenzován státní dotací a zčásti výběrem 
správních poplatků. Druhou skupinou jsou dotace získa-

né ze státního rozpočtu nebo regionálních operačních pro-

gramů. Město musí nechat zpracovat projekty z finančních 
prostředků svého rozpočtu, zažádat o dotaci podle předem 
určených podmínek a v případě pozitivního výsledku zís-

ká dotaci na realizaci projektu. Žádný projekt nelze finan-

covat 100 % dotací, město se vždy musí podílet na finan-

cování projektu a s potřebnou rezervou v rozpočtu počítat.

Protože požadavky na finance jsou vždycky vyšší, než jsou 
možnosti rozpočtu, město se snaží nějakým způsobem získat 
další zdroje.

Bohužel pouze malý objem rozpočtových příjmů může město 
ovlivnit svými samosprávními rozhodnutími. Může učinit dílčí 
rozhodnutí k realizaci prodeje majetku, který nepotřebuje, zvý-

šit nájemné, místní poplatky.
Město má i možnost podnikat v rámci využívání majetku, 

který vlastní. V tomto případě vstupuje do normálních obchod-

ních vztahů, aby získalo další prostředky na obnovu majetku. 
Např. může koupit pozemky, zhodnotit je investováním do in-

frastruktury a prodat, čímž se získají další prostředky na obno-

vu majetku.
Některé obce a města se nedostatečně ostražitým rozhodo-

váním zadlužily a mají problémy se splácením půjček i s exe-

kuováním obecního majetku. Potom mají problém i s plněním
základních funkcionalit (zákonem daných povinností města) 

a už vůbec nemohou plnit „dobrovolné funkcionality“, napří-
klad přispívat na neziskové aktivity a občanské iniciativy.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Domácí kompostéry Světlá nad Sázavou
Město Světlá nad Sázavou získalo v rámci Operačního pro-

gramu Životní prostředí podporu na nákup domácích kompo-

stérů pro občany, či majitele zahrádek na území města. Cílem 
projektu je snížit objem směsného komunálního odpadu uklá-

daného na skládky, zamezit vytváření nelegálních skládek, 
omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Důsled-

ným tříděním biologicky rozložitelného odpadu se předejde 
vzniku směsného komunálního odpadu v místě jeho vzniku. 
Dalším plusem tohoto projektu je použití kompostu na sou-

kromých pozemcích k zúrodnění zeminy.
V rámci projektu bude zakoupeno celkem 180 kusů kompo-

stérů – 50 ks kompostérů o objemu 650 litrů a 130 ks kompo-

stérů o objemu 1064 litrů. Dále každý příjemce kompostéru 
obdrží letáček o kompostování a bude uspořádána pro občany 
přednáška o kompostování.

Celkové náklady projektu jsou 628 474 Kč, získaná podpora 
od OPŽP je ve výši 534 202,90 Kč, vlastní podíl města je ve 
výši 94 271,10 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evrop-

skou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního progra-

mu Životní prostředí.
Kompostéry budou občanům, kteří o ně projeví zájem, za-

půjčeny a následně po pěti letech darovány. Nejprve je však 
nutné podat žádost o výpůjčku a darování kompostéru, na 
základě které bude s občanem sepsána smlouva o výpůjčce 
a darování. Kompostéry budou po uzavření smlouvy obča-

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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nům vydávány v areálu sběrného dvora (od dubna 2019). 
Žádost o výpůjčku a darování kompostéru je k dispozici na 
webových stránkách města (https://www.svetlans.cz/formu-

lare-odbor-majetku-investic-a-regionalniho-rozvoje/ds-1006/
archiv=0 & p1=2956), na podkladně MěÚ nebo v kanceláři 
odboru majetku, investic a regionálního rozvoje. Vyplněné 
a podepsané žádosti budou přijímány od 18. 3. 2019 osob-

ně na odboru majetku, investic a regionálního rozvoje nebo  
e-mailem zaslaným kontaktní osobě (Jana Satrapová – 
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regi-
onálního rozvoje, kancelář č. 402, tel. 569 496 654, e-mail:  
satrapova@svetlans.cz).

Podmínky pro poskytnutí kompostéru:
• zájemce musí být majitelem pozemku ve Světlé nad Sá-

zavou nebo v místních částech nebo
• zájemce musí mít pozemek v dlouhodobém pronájmu 

(min. 5 let – nutno prokázat nájemní smlouvou)
• pověření zaměstnanci Městského úřadu ve Světlé nad Sá-

zavou, či zaměstnanci poskytovatele dotace mají právo 
kontroly umístění a zjištění stavu kompostéru na pozem-

ku uvedeném ve smlouvě o výpůjčce.
Ing. Jana Satrapová

úředník OMIRR

Chodník Panuškova
V měsíci dubnu letošního roku bude zahájena v ulici Pa-

nuškova a V Polích realizace rekonstrukce silnice III/34731 
a výstavba přilehlých chodníků vedoucích ulicí Panuškova 
směrem k ul. Kamenická. Zároveň bude v rámci stavební akce 
vybudována dešťová kanalizace pro odvodnění silnice, pro-

vedeno přeložení sdělovacího vedení a jeho uložení do země, 
rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a přeložka 
kanalizačního a vodovodního řádu. Investory stavby jsou org. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková orga-

nizace, spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., 
a město Světlá nad Sázavou.

Zhotovitelem stavby vzešlým z výběrového řízení je spol. 
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10, úsek PORR, a.,s., 

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava. Technic-

kým dozorem stavebníka je pro org. Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, p. o., a pro město Světlá nad Sázavou spol. 
BUNG CZ, s. r. o., V Olšinách 2300/75, Praha 10.

Celkové stavební náklady dané stavby jsou vyčísleny na 
částku 30 246 754 Kč, vč. DPH, pro město Světlá nad Sá-

zavou se v rámci uzavřené smlouvy o dílo jedná o částku 
4 569 357 Kč, vč. DPH. Na akci získalo město příspěvek ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 462 000 Kč. 
Dalšími náklady pro město Světlá nad Sázavou, které budou 
známy po dokončení stavby, bude financování podílu ve výši 
50 % na vybudování dešťové kanalizace a úhrada přeložky 
nadzemního sdělovacího vedení spol. Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.

Termín realizace stavby je stanoven pro město Světlá nad 
Sázavou na období duben 2019 – 30. 9. 2019. Pro investora 
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, p. o., vzhledem 
k tomu, že bude prováděna oprava silnice III/34731 až ke kři-
žovatce se silnicí III/34729 vedoucí směrem do Dolních Bo-

hušic, bude termín realizace stavby duben 2019 – 31. 10. 2019.
Stavba bude prováděna po etapách, aby byla zajištěna maxi-

mální dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí.
Příprava stavby vzhledem k účasti tří investorů a nutnosti 

vyřešení požadavků správců inženýrských sítí probíhala od 
roku 2015. Děkujeme vlastníkům všech nemovitostí dotče-

ných stavbou za vydání souhlasů se stavbou. 
Věříme, že stavba bude zrealizována ke spokojenosti všech 

a velmi se omlouváme za omezení způsobená stavbou.
Ing. Vladimíra Krajanská

vedoucí OMIRR
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Sociální práce na obcích v roce 2018 v číslech
Pod pojmem sociální práce si můžeme představit soubor čin-

ností zaměřených na pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi, 
případně i různým komunitám, jejichž cílem je zlepšit nebo 
obnovit sociální fungování v jejich přirozeném prostředí. V pra-

xi se jedná např. o poskytování podpory při řešení zadlužení, 
uvážlivém hospodaření se svými příjmy, ubytování, doprováze-

ní při vyřizování sociálních dávek nebo jiných úředních záleži-
tostí, nacvičování dovedností v oblasti péče o dítě nebo vedení 
domácnosti, pomoc při nápravě vztahů v rodině (mimo sociál-
ně-právní ochranu dětí) nebo komunitě apod. Tak, jak různoro-

dé jsou sociální problémy jednotlivců a rodin, tak různorodá je 
i sociální práce.

Výkon sociální práce byl zákonem č. 111/2006 Sb., o pomo-

ci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, svěřen sociálním pracovníkům na pověřených obec-

ních úřadech (POÚ), tedy v našem regionu na Městském úřa-

du Světlá nad Sázavou a Městském úřadu Ledeč nad Sázavou. 
V oblasti zajištění sociálních služeb pak obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností (ORP), kdy v našem regionu náleží ten-

to statut Městskému úřadu Světlá nad Sázavou.

Na Městském úřadu Světlá nad Sázavou vykonávají tuto 
agendu pracovnice odboru sociálních věcí Bc. Šárka Zelen-

ková, DiS., a Bc. Jana Cípová, DiS. (kanc. č. 307 – 2. patro,  
tel.: 569 496 678, 569 496 690, e-mail: zelenkova@svetlans.cz, 
cipova@svetlans.cz).

Ze statistického výkazu za rok 2018 vyplývá, že sociální 
pracovnice poskytly v roce 2018 pomoc celkem 423 klientům, 
z toho největší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním po-

stižením nebo duševním onemocněním.
Nejčastěji jsou intervence zajišťovány klientům s různým 

stupněm omezení v právním jednání, nezaměstnaným a oso-

bám s materiálními problémy, rodinám s dětmi, osobám se zdra-

votním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Dále je zvláštní pozornost věnována i osobám po propuštění 

ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy. V roce 2018 
to byly dvě mladistvé osoby.

Sociální pracovnice mají agendu kumulovanou se sociálním 
kurátorstvím a v roce 2018 pracovaly s 26 osobami propuště-

nými z výkonu trestu a s 24 osobami, které dosud vykonávají 
trest odnětí svobody. Opakovaná pomoc byla poskytována 16 
propuštěným osobám.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Informace pro občany ČR o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republi-

ky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. S předstihem Vám přinášíme několik základních in-

formací…
Volby do EP na území ČR se budou konat
• v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
• v sobotu 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Právo hlasovat má
• občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne 18 let, je 

zapsán v seznamu voličů pro volby do EP (popřípadě hla-

suje na voličský průkaz) a nemá omezenou svobodu z dů-

vodu ochrany zdraví lidu nebo nemá omezenou svépráv-

nost k výkonu voličského práva

• občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejmé-

ně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu 
na území ČR, nemá omezenou svéprávnost k výkonu vo-

lebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z dů-

vodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě 
svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

Seznam voličů
• vede každý „obecní úřad“ pro voliče s trvalým pobytem 

na svém území
• na základě žádosti směrované na velitele nebo správce pří-

slušného zařízení se do seznamu voličů zapíší voliči, kteří 
nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt, 
ale kteří jsou v jeho obvodu
a) v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo ob-

dobném zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě 

výkonu trestu odnětí svobody
• občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu za-

psán, jestliže
a) o zápis požádal již při minulých volbách do EP a od té 

doby nepožádal o vyškrtnutí
b) o zápis do seznamu požádá (žádost je třeba podat nej-

později 40 dnů přede dnem voleb)
Pokud se volič přestěhuje – změní místo trvalého bydliště 

v rámci ČR po 14. dubnu 2019, musí na obecním úřadě v místě 
původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro 
volby do EP. Potvrzení o vyškrtnutí musí předat úřadu v místě 
nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb 
okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového 
bydliště. Volič, který se přestěhuje v rámci ČR před 14. dubnem 
2019 nemusí činit žádný úkon.

Z odboru správního, školství a živnostenského
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Kde hlasovat?
• ve volební místnosti na území obce ve volebním okrsku, 

kam podle místa svého bydliště patří
• ze závažných zejména zdravotních důvodů lze požádat 

o možnost hlasovat mimo volební místnost – do přenosné 
volební schránky

• na voličský průkaz lze hlasovat v jakékoli volební míst-
nosti na území České republiky

• Voličský průkaz voliči, který nemůže nebo nehodlá vo-

lit ve svém volebním okrsku, vydá obecní úřad příslušný 
podle místa pobytu (trvalého), resp. ten úřad, kde je volič 
zapsán v seznamu.
Volič o voličský průkaz může požádat
• osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin
• písemně tak, aby byla žádost doručena příslušnému 

obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 ho-

din. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověře-

ným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podo-

bě prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. květ-

na 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se proká-

že plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím v žá-

dosti uvedenou adresu.
Podrobnější informace, zejména pro občany České republiky 

žijící v zahraničí a pro občany jiných členských států EU hla-

sujících ve volbách na území ČR, lze získat na stránkách Mi-
nisterstva vnitra ČR www.mvcr.cz (Úvodní strana/Informační 
servis/Volby/EP/EP 2019).

Veškeré informace, které k volbám zveřejňuje Městský úřad 
Světlá nad Sázavou, včetně tiskopisu žádosti o voličský průkaz 
najdete na www.svetlans.cz (Úvodní strana/Nejčastěji hledáte – 
Volby).

Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí OSŠaŽ

Rekodifikace stavebního práva II
Jak jsme již informovali v článku z ledna letošního roku, mi-

nisterstvo pro místní rozvoj předložilo po přípravných pracích 
v loňském roce do meziresortního připomínkového řízení na 
základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 věcný zá-

měr stavebního zákona. Věcný záměr byl zpracován ve spolu-

práci s Hospodářskou komorou České republiky.
V předloženém věcném záměru jsou obsaženy takové zásad-

ní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo sledova-

ného cíle, tedy zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly 
v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání 
příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydá-

ní neúměrně prodlužující. Mezi nástroje, kterými má být uve-

deného cíle dosaženo, patří zejména:
• Vytvoření soustavy státních stavebních úřadů, kde se nová 

struktura stavebních úřadů více přiblíží současným potře-

bám.
• Podání žádosti o povolení stavby u stavebního úřadu, kte-

rý bude součástí státní stavební správy, jejíž územní pra-

coviště budou na pozicích dnešních obcí s rozšířenou pů-

sobností, takže nedojde k odtržení stavebního úřadu od 
znalosti místního prostředí.

• Oddělení státní správy a samosprávy na úseku povolování 
staveb.

• Reorganizace dotčených orgánů a jejich částečná integra-

ce do státních stavebních úřadů.
• Sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho 

právního předpisu.
• Podávání žádostí v elektronické podobě na interaktivním 

formuláři a postupná úplná elektronizace stavební agendy.
• Ukládání projektové dokumentace do centrálního úloži-

ště, do kterého budou mít přístup jak stavební úřady, tak 
dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její 
aktuální verzi.

• Redukce počtu dotčených orgánů v návaznosti na revizi 
chráněných veřejných zájmů a stanovení pevné lhůty pro 
jejich vyjádření.

• Úprava v nastavení hierarchie a obsahu závazných nástro-

jů územního plánování. Na úrovni obce bude ponechán 
územní plán obce a regulační plán.

• Posílení standardizace vybraných částí územně plánova-

cích dokumentací, resp. územně plánovacích podkladů.
• Zavedení informačních systémů veřejné správy, kde bu-

dou k dispozici z hlediska úplnosti a správnosti garanto-

vané informace o území, a umožnění dálkového přístupu 
k těmto informacím na jednom místě.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Z činnosti městské policie

Městská policie v lednu 2019 řešila celkem 40 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 37 přestup-
ků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních orgánů. 
Byla provedena jedna kontrola mládeže, zda není pod vlivem alkoholu, s negativním výsledkem. Ve dvou případech jsme 
poskytli součinnost policii ČR. Z ulic našeho města jsme zařídili odstranění dvou vraků. Provedli jsme odchyt jednoho psa, 
toho jsme předali jeho majiteli. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 1. žádného pejska. Dne 11. ledna strážníci v odpoled-
ních hodinách vyjeli do místní části k ženě, která oznámila, že jí vyhrožuje soused. Po příjezdu na místo a zjištění situace 
přivolali lékaře a předali ženu do jeho péče. Dne 22. ledna v dopoledních hodinách poskytli strážníci součinnost policii ČR, 
a to v situaci, kdy jedna žena napadla druhou nožem. Dne 24. ledna strážníci poskytli součinnost policii ČR. Převezli jsme 
ženu do PZS v Jihlavě. Ta napadala svého manžela. To byla cesta, já seděl vedle té paní a v Jihlavě si od ní vyslechl rozsudek, 
že za všechno můžu já. To, že jsem v tom nevinně, nepřipustila. Nezbývá, než doufat, že v únoru bude lepší konstalace hvězd. 
A jestli ne, tak, za vším hledej ženu“.

Zdeněk Novák 
velitel MP
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Dopravní přestupky za rok 2018
Odbor dopravy v minulém roce řešil 389 přestupků na úseku 

dopravy. Řidičů, kteří jeli bezprostředně po požití alkoholické-

ho nápoje, bylo celkem 12 a 2 řidiči byli pod vlivem jiných ná-

vykových látek (drogy). Za tato porušení zákona byly vysloveny 
zákazy řízení a uloženy pokuty v rozmezí od 2 500–50 000 Kč. 
Jako nepoučitelní jsou řidiči – cyklisté „alkoholici“ a cyklis-

té pod vlivem „drog“. Těchto přestupců bylo v loňském roce 
celkem šest. Počet řidičů, kteří se při kontrole přes výzvu od-

mítli podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyli ovlivněni 
alkoholem, bylo 9. Tedy velký nárůst 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 činnos-

ti od jednoho roku do dvou let. Tohoto protiprávního jednání 
se dopustilo 9 „řidičů“, z toho 3 mladiství. V roce 2017 bylo 
těchto „řidičů“ 14! Porušení rychlosti, ať již v obci, či mimo, 
bylo celkem 30. Z toho bylo 11 opravdu „rychlých řidičů“. Tito 
řidiči jeli v obci o 40 km/h více a mimo obec o 50 km/h více. 
O „parkování“ nebo porušení ustanovení § 25 zastavení a stání 
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
by mohl být samostatný článek. Světlá nad Sázavou jako město 
tento problém má minimálně, a to díky dobré práci městské 

policie. V Ledči nad Sázavou je trochu jiná situace a „parko-

vání“ zde bylo porušeno v 113 případech, které řešil náš odbor, 
ale toto číslo není konečné a další případy řešila Policie ČR na 
místě blokově. Dále pak v letošním roce se objevuje opakovaně 
přestupek jízda na červenou, tedy kdy vjíždí řidič na železniční 
přejezd v případech, kdy je to zakázáno. Tito řidiči „HAZAR-

DÉŘI“, kteří hrají ruletu se svým životem i s životy ostatních 
účastníků silničního provozu, byli na náš úřad oznámeni dva. 
Příčinou dopravních nehod, které řešil náš odbor, bylo ve velké 
míře nedání přednosti v jízdě, vjíždění na pozemní komunika-

ci, jízda křižovatkou, odbočování a rychlost jízdy, předjíždění. 
Těchto dopravních nehod bylo celkem 14. Pak je tu i skupina 
řidičů, kteří si myslí, že jízda bez registrační značky není žádný 
problém. Bohužel jsou pak nepříjemně překvapeni sankcí za 
tento přestupek, tedy 5–10 tis. a zákazem činnosti na 6–12 mě-

síců. V této skupině jsme měli tři řidiče. Dále pak náš úřad za-

slal 83 výzev za nepojištěná vozidla a v 53 případech poté uložil 
pokutu. Tato čísla neslouží k vystrašení řidičů a účastníků sil-
ničního provozu, ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon tu 
není, aby nás omezoval, ale chránil a porušováním nevystavuji 
riziku jen sebe, ale i ostatní účastníky kolem sebe.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Rok v lese – březen
Kvete vrba jíva, jilm a olše lepkavá; ze zimního spánku se 

probouzí jezevec lesní. Začíná jarní tah sluk, tok bažantů a ob-

jevují se první mláďata zvěře. Málokdo ví, že tak typický oby-

vatel naší krajiny, jako je právě bažant obecný, pochází původ-

ně z oblasti Asie a do Evropy byl cíleně dovezen našimi předky.
Lesníci v tomto období sbírají šišky borovice a modřínu, ve 

školkách začínají s přípravou půdy pro setí a školkování. Za 

příznivého počasí začínají se zalesňováním. Stále těží smrky 
napadené kůrovcem, tak aby byly zpracovány nebo asanová-

ny nejpozději do 31. května; v lesních porostech, které alespoň 
částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 
června běžného roku. Myslivci provádějí v únoru a březnu sčí-
tání zvěře v honitbách.

Mgr. Jiří Semerád,
vedoucí odboru ŽP

Čistá řeka Sázava a Čistá Vysočina
Ve dnech 1.–6. 4. 2019 se uskuteční již 

10. ročník akce Čistá řeka Sázava na Vy-

sočině, jejíž cílem je vyčistit nejenom bře-

hy řeky Sázavy, ale seznámit účastníky 
s problematikou znečišťování řeky a pří-
rody a namáhavostí odstraňování odpadu. 
Každoročně se ve Světlé nad Sázavou této 
akce účastní žáci základních škol, rybáři 
a turisté. Informace k akci naleznete na 
webových stránkách www.cista-sazava.cz.

Zároveň se ve dnech 8.–21. 4. 2019 usku-

teční úklid veřejných prostranství Čistá 
Vysočina, kterou organizuje Kraj Vyso-

čina. Informace k této akci naleznete na 
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Jitka Gögeová, DiS., referent OŽP

Z odboru životního prostředí

Z odboru životního prostředí
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▶

Vloupání do bytu
5. 2. 2019 bylo v 16:00 hod. oznámeno, že v době od 8:50 hod. 

do 8:55 hod. došlo ve Světlé nad Sázavou v ulici Na Bradle 
pravděpodobně za užití upraveného klíče k vloupání do bytu 
v panelovém domě, kde poté pachatel vstoupil do pokoje 
a zde odcizil volně položené cigarety. Potom místnost opustil 
a stejným upraveným klíčem dveře zase uzamkl. Ve věci byly 
policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení pro 
přečin krádeže dle ust. § 205/1 b) tr. zákoníku a dále přečin 
porušování domovní svobody dle ust. § 178/1,2 tr. zákoní-
ku. V rámci prověřování věci byl ve spolupráci s majitelkou 
a uživatelkou bytu zjištěn pachatel, kterým je čtyřiapadesá-

tiletý muž ze Světelska. Obdobného jednání se dopustil ve 
třech případech, a tak mu bylo souhrnně sděleno podezření 
ze spáchání uvedených přečinů. V dané věci bylo policejním 
orgánem vedeno zkrácené přípravné trestní řízení a věc byla 
po zadokumentování a zpracování předána k dalšímu opatření 
na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě. Pachateli 
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

Krádež peněženky
19. 2. 2019 bylo v 7:50 hod. oznámeno, že dosud neznámý pa-

chatel dne 17. 2. 2019 v době od 16:00 hod. do 16:30 hod. v pro-

dejně Penny Market ve Světlé nad Sázavou využil nepozornosti 
nakupujícího a z pojízdného košíku mu vzal peněženku, ze kte-

ré odcizil finanční hotovost ve výši 3 000 Kč. Peněženku poho-

dil mezi regály v prodejně, kde byla později nalezena a předána 
majiteli, avšak již bez peněz. Vzhledem k tomu, že se v odcize-

né peněžence mimo peněz a dokladů nacházela i platební karta, 
byly policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže dle ust. § 205/1d tr. zákoníku a přečin neo-

právněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostřed-

ku dle ust. § 234/1 tr. zákoníku. V současné době je policejním 
orgánem prováděno řádně šetření a prověřování věci s vyhod-

nocením dostupných kamerových záznamů. V případě zjištění 
pachatele a prokázání viny tomuto hrozí trest odnětí svobody 
až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti 
za měsíc únor 2019

Z HiStOrie
Část III. Epidemie a neobvyklá úmrtí
Jedním ze zel, kterými je lidstvo doprovázeno od svého prvopo-

čátku, jsou nakažlivé nemoci. Často se šíří tak rychle a intenziv-

ně, že získávají charakter epidemie, a zasáhnou-li více kontinentů, 
mluvíme již o pandemii. I v našem současném světě jsou epidemie 
přítomny. S mnohými si ale hlavu neděláme. To je vidět napří-
klad z toho, že ačkoliv v našem státě každoročně zemře na chřipku 
několik set lidí, proočkovanost proti této nebezpečné epidemické 
chorobě je jedna z nejmenších v Evropě. V minulosti řádily epi-
demie mnohem častěji a někdy dokázaly zabít i více než polovi-
nu populace. Proto se záznamy o nich objevují ve většině kronik. 
Není tomu jinak ani u na těchto stránkách často citované Seidle-

rovy Kroniky města Světlé. Podle ní se na Světelsku ve 14. století 
objevil v létě 1305 mor, který se vrátil znovu v roce 1348, kdy řádil 
čtyři měsíce. Blíže nespecifikované nakažlivé choroby se objevily 
v letech 1319, 1322, 1338, doprovázel je i dobytčí mor, a 1359–1360. 
V letech 1367 a 1387 řádily v našem kraji neštovice.

V 15. století nemocí neubývalo. V letech 1413–1414 se šíří černý 
kašel, 1439 opět neštovice, 1450 řádil sedm měsíců mor. V roce 
1483 dle Seidlera na tuto nemoc vymřela třetina obyvatelstva. Mor 
se objevil i v letech 1496, 1520 a 1566, takže ani 16. století se od 
těch předcházejících příliš nelišilo. 1582 a 1597 se objevily epi-
demie neštovic. V 17. století se mor objevuje v letech 1614, 1647 
a 1648, také v roce 1681 byl „veliký mor v okolí Světlé a Habrů.“ 

Kromě toho se v roce 1609 opět přihlásily neštovice.
Poslední morová pandemie zasáhla české země a také Světelsko 

v roce 1713. Od té doby se mor v Seidlerových záznamech neob-

jevuje, i když jinde v Čechách až do roku 1747 občas ano. V roce 
1799 se prý epidemicky šířily venerické choroby.

Začátek 19. století byl ve znamení válek proti Napoleonově 
Francii. Přes Čechy a Moravu táhlo třikrát ruské a třikrát fran-

couzské vojsko. Vojáci tady zanechali kromě nemanželských dětí 
také četné nemoci. K roku 1804 Karel Seidler uvádí, že v „v tomto 
roce řádila zde tzv. ruská zimnice a vyžádala si ve Světlé mnoho 
lidských životů za oběť.“ V letech 1809–1813 fungoval ve Světlé 
vojenský lazaret a „zimnice řádila netoliko mezi raněnými vojíny 
v nemocnici, nýbrž i mezi obyvatelstvem světelským a vyžádala si 
četné oběti.“1 Šířily se i nemoci hospodářských zvířat. V roce 1814 
řádil dobytčí mor a o rok později se mezi hovězím dobytkem šířila 
plicní nákaza.

Rok 1832 byl na epidemie zvlášť bohatý, na jaře se objevily ne-

štovice a na podzim cholera. R. 1837 to byla zase úplavice, o šest 
let později neštovice.

Cholera, která se občas objevovala v první polovině 19. století, 
se v našich zemích nejvíc rozšířila v roce 1866 v souvislosti s prus-

ko-rakouskou válkou. I na Světelsko přišlo pruské vojsko a byli 
to pruští vojáci, kdo k nám chorobu zavlekl. Nevíme, kolik lidí 
onemocnělo, ale víme, kdo na ni zemřel. Seidlerova kronika tvrdí, 
že se objevila jen v řídkých případech. Tomu ale odporují záznamy 
v matrice zemřelých světelské farnosti, kde je jako příčina úmrtí 
uvedena cholera čtyřiašedesátkrát a to není málo!

Prvním zemřelým byl 12. srpna 1866 pruský důstojník Advin 
Prosenau.2 Všechny ostatní oběti cholery doprovázel na jejich po-

slední cestě místní katolický kněz, ale k pohřbu pruského důstojní-

Přírodní katastrofy a jiné smutné události
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▶ ka byl povolán Jan Kristufic, superintendant v Opatovicích. Pruso-

vé byli totiž většinou evangelíky. O dva dny později zemřeli ještě 
dva pruští vojáci. Místní obyvatelé umírali na choleru od 13. srpna, 
kdy zemřela osmapadesátiletá Anna Kramaříková z č. p. 39, až do 
října. Poslední obětí epidemie ve Světlé byla šedesátiletá žebračka 
Marie Mamlasová. Některé rodiny prožívaly neuvěřitelné tragedie. 
Např. v č. p. 105 ve stejný den, 1. září, zemřela sedmatřicetiletá 
Anna Vincencová i její třináctiletá dcera Kateřina. Těžce postiženi 
byli obyvatelé domu č. p. 8, ve kterém jistě ve stísněných podmín-

kách bydlely rodiny „hraběcích čeledínů“. Zemřelo tam šest lidí, 
z toho tři děti. Ve Světlé epidemie cholery připravila o život dva-

atřicet místních obyvatel, z toho bylo osm dětí ve věku 6–13 let.
Cholera si vyžádala životy třinácti obyvatel Nové Vsi. 13. září 

zemřela jako první v č. p. 24 třiadvacetiletá Barbora Říhová, po-

slední byl pětatřicetiletý František Prchal z č. p. 25, který zemřel 
29. října. V č. p. 60 zemřeli dokonce čtyři lidé, z toho dvě děti. 
V této obci zemřelo celkem šest dětí.

Těžce postiženy byly také Benetice. Cholera tam byla zavle-

čena až v říjnu, 12. 10. zemřela třiašedesátiletá Anna Kaňkov-

ská z č. p. 11. Lidé tam ale umírali až do listopadu, naposledy 
22. 11. v č. p. 5 šedesátiletý plavec dříví Václav Novotný. I tady 
v jednom domě (č. p. 6) zemřeli postupně čtyři lidé. V Beneticích 
podlehlo epidemii jedenáct obyvatel.

V jiných obcích farnosti bylo obětí méně. Tři lidé zemřeli v Ku-

nemili, po jednom v Pohledi a ve Služátkách, ostatní vesnice zů-

staly ušetřeny.
Cholera velmi postihla Dolní Město. Tehdejší kronikář zazna-

menal, že „ od 2. září do 20. října zemřely na choleru 52 oso-

by… Lékařské prostředky ochranné obstarala obec dle předpisu 
Dr. Jana Jandy ze Světlé. Byly uloženy ve škole, kde je vydával 
učitel Vacek na požádání zdarma…“

Zvláštní kapitolou jsou epidemie dětských nemocí. V průběhu 
19. století se s nimi lidé setkávali často, zprávy o nich lze nalézt 
např. v kronice světelské obecné školy. Z ní se dozvídáme, že 
v roce 1884 zemřelo osm dětí na spálu, o dva roky později onemoc-

nělo nejmenovanou chorobou 100 žáků, zemřel naštěstí jen jeden. 
Roku 1891 propukla nákaza osypek a neštovic, ze 116 nemocných 
šest zemřelo. V roce 1899 se rozšířily příušnice, osypky, záškrt, 
spála a chřipka. Ve školním roce 1901–1902 zemřeli čtyři žáci na 
černý kašel, 1903–1904 zemřely tři děti na spálu. Školní kronika 
se ovšem nezabývá četnými úmrtími dětí předškolního věku. Ty 
umíraly často při porodu či těsně po něm, mnoho jich zemřelo na 
tzv. psotník, což byly křeče vedoucí k bezvědomí a úmrtí.

Na základě údajů z matriky zemřelých si můžeme udělat před-

stavu o tom, jak se úmrtnost dětí ve Světlé vyvíjela. Nejprve se 
podívejme na období let 1862–1866: viz tabulku.

V roce 1866 zemřelo navíc ve farnosti 11 dětí na choleru.
V druhé polovině 19. století se ve Světlé začala péče o nemoc-

né dostávat na vyšší úroveň. V Seidlerově kronice najdeme první 
zmínku o lékaři k roku 1859, kdy byl panským lékařem ustanoven 
MUDr Janda (později se stal dokonce purkmistrem). Lékárna byla 
c. k. místodržitelstvím povolena ve Světlé v roce 1875, byla umís-

těna v domě stavitele Kosteleckého č. p. 207 a prvním lékárníkem 
byl Julius Franzel.

Na konci století se osvícenou péčí státu začalo s očkováním dětí, 
ve Světlé se tak stalo poprvé v roce 1880. Během poměrně krátké 
doby se podařilo smrtelné dětské nemoci zcela potlačit. Velice roz-

sáhlé očkování proběhlo ve Světlé v roce 1915. Všechny děti a vel-
ká část dospělých byly očkovány proti neštovicím, tyfu a choleře, 
jelikož existovaly oprávněné obavy, že se mohou objevit nakažlivé 
choroby mezi raněnými vojáky v lazaretu nebo válečnými uprch-

líky z Haliče.
Ve 20. letech 20. století smrtelné dětské choroby v důsledku 

zdravotních opatření vymizely. Následující tabulka ukazuje příči-
ny úmrtí dětí v letech 1927–1929.

zánět průdušek zánět plic zánět mozkových plen úmrtí při porodu

1927 2 1 1 1

1928 1 0 0 1

1929 0 0 0 0

V tomto období v kronikách zmínky o hromadných úmrtích již 
zcela chybí. Výjimkou je kronika obce Příseky, která se zmiňu-

je o tom, že se v letech 1920-1925 objevilo v obci více případů 
břišního tyfu, z nichž tři skončily smrtí nemocného. Příčinou byla 
špatná voda ve studních.

***

Lidé nepřicházejí o život jenom nemocemi, stářím nebo ve vál-
kách, ale také nešťastnými náhodami, někdy vlastní rukou, nebo 
se stávají obětí vraždy. Taková neobvyklá úmrtí kronikáři s obli-
bou zaznamenávali. Seidlerova kronika jich zachytila několik.

Tak z událostí roku 1683 zachytil jen jedinou: „Tehdejší farář 
světelský P. J. Pergamer zemřel následkem pádu z koně a mrtvola 
jeho pochována pod kazatelnou v kostele světelském…“

Další zaznamenané nešťastné události se odehrály až v 19. sto-

letí. 6. února 1837 se v Sázavě pod Světlou utopil lipnický stavitel 
Martin Brockhausel. Asi nešlo o nešťastnou náhodu. 29. června 
téhož roku se na témže místě, tentokrát při koupání, utopil čtrnác-

tiletý Karel Bradáč.
Uplynuly dva roky a v roce 1839 se v řece utopil V. Žanda ze 

Světlé. 18. dubna byl nalezen čtrnáctiletý V. Svoboda ze Světlé 
oběšený ve vilémovickém lese. Co asi vedlo tak mladého chlapce 
k sebevraždě?

K neštěstí, které ovšem neskončilo smrtí žádného ze zúčast-
něných, došlo ve Světlé v roce 1883. „Při střelbě z hmoždířů při 
narození J. V. korunní princezny Alžběty4 přišel k úrazu světelský 
měšťan Jan Vincenc a třináctiletý syn panského kováře Pelunky. 
První byl vyléčen, druhý ztratil následkem popálení jedno oko; od 
té doby byla střelba z hmoždířů při zdejších slavnostech zapově-

zena.“
V tom samém roce „zdejší kominík Kubíček spadl v opilém sta-

vu z tak zvané březové stráně pod Světlou do Sázavy a byl tepr-

ve za pět dní mrtev a zmrzlý nalezen.“ Tato zdánlivě jednoduchá 
epizoda měla ale o rok později dramatické pokračování: „ Jelikož 
vzniklo podezření, že loňského roku nalezený utopený kominík 
Kubíček byl svou vlastní manželkou zavražděn, byla mrtvola jeho 
vykopána a soudní komisí ohledána, čímž dokázána bezdůvodnost 
podezření zatčené mezitím manželky jeho a ona propuštěna z vy-

šetřovací vazby.“
V roce 1886 dochází ve Světlé k další tragedii, z nešťastné lásky 

se zastřelil obchodník vepřovým dobytkem K. Řehka. K témuž 
roku Seidler poznamenává: „Asistent správy velkostatku ve Světlé 
J. Dörfler se v parku zastřelil.“ Protože se tato tragedie dotýkala 
lidí spojených se světelským velkostatkem, dále so o ní nerozšiřuje, 

psotník úbytě3 záškrt vodnatelnost nevyspělost ochrnutí plic šarlat neštovice spalničky

1862 7 2 0 1 1 5 4 0 1

1863 9 4 0 1 3 7 0 0 1

1864 13 4 2 1 1 9 0 2 0

1865 11 2 1 1 1 6 0 1 0

1866 12 8 1 1 0 8 0 0 0
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vysvětlivky
1  Pro vojáky zemřelé na následky zranění či nemoci byl zří-

zen vojenský hřbitov v Dolní Březince, kam bylo dle někte-
rých pramenů pochováno několik stovek obětí války.

2  Advin Prosenau byl důstojníkem Husarského pluku kní-
žete Blüchera z Wahlstattu (Pomořanského) č. 5. Pluk byl 

založen za sedmileté války, v roce 1866 bojoval u Jičína 
a Hradce Králové.

3 Úbytě, případně úbytí byl dobový název pro tuberkulózu.
4  2.  září  1883 se narodila Alžběta Rakouská (1883–1963), 

dcera korunního prince Rudolfa a jeho manželky Stepha-
nie Belgické a oblíbená vnučka císaře Františka Josefa I.

učinil tak ovšem dobový tisk, jak se můžeme předvědčit v dnešní 
rubrice Psalo se.

V matrice zemřelých se lze dočíst o tragické smrti teprve šesti-
měsíční dívenky Marie Bartoníčkové. Ta v květnu 1901 zemřela 
následkem roztříštění mozku a vykrvácení z řezné rány na krku. 
Byla bohužel zavražděna vlastní matkou, rovněž Marií Bartoníč-

kovou. Malá Marie byla nemanželským dítětem a pro matku s dí-
tětem bez otce byl v tehdejší době život velmi těžký.

K nejsmutnější události, kterou kroniky zaznamenaly v období 
před Velkou válkou, byla ta v Opatovicích. Dočteme se o ní v kro-

nice obecné školy ve Vlkanově a došlo k ní v roce 1907. „Dne 
27. srpna zastřelil při hře z ručnice neopatrně postavené v kou-

tě otevřené komory sedmiletý žák Jaroslav Lebeda svou vlastní 
sestru Annu, žákyni (9 a ½ roku) neobyčejně nadanou a hodnou; 
pochována na evangelickém hřbitově v Číhošti za účasti školní 
mládeže.“

Světelsko bylo (a do jisté míry stále je) krajem sklářů a kamení-
ků. Práce v lomech byla a je těžká a také nebezpečná. K úrazům 
docházelo dosti často, ale dvě neštěstí se dostala až na stránky Pa-

mětní knihy obce Mrzkovic.
K prvnímu neštěstí došlo 30. října 1931 v dopoledních hodinách 

při přepravě výrobků ze žuly z lomu zvaného Kalenec na nákla-

diště, které bylo v místech dnešní železniční zastávky Mrzkovice. 

Přes řeku vedl tehdy dřevěný most postavený v roce 1921. „Při 
tomto dopravování následkem velkého zatížení mostové trámy se 
zlomily a dělníci s nákladem se zřítili do hlubin řeky Sázavy, která 
byla toho času nad normál rozvodněná, a dva dělníci při této ka-

tastrofě byli na místě usmrceni. Jednak zasypáni přepravovaným 
materiálem, jednak utopeni, což bylo lékaři zjištěno. Byli to dělníci 
Jan Lehner z Mrzkovic č. p. 10 a Vincenc Vitiska z Leštinky č. p. 2. 
Dílovedoucí p. Jan Gabriel zůstal viseti za nohu na zbytku zlome-

ného mostního trámu a vyproštěn z tohoto nebezpečí byl vlastním 
synem. Následky neschopnosti práce ponese asi až do své smrti… 
Čtvrtý dělník odhozen byl dále do řeky a utrpěl jen lehké zranění.“

O dva roky později došlo k dalšímu smrtelnému úrazu. „11. říj-
na o druhé hodině odpolední rozlétla se zpráva z kamenolomu 
p. Jos. Podpěry ze Světlé, kterýžto lom se nachází na katastru 
mrzkovském. Dělníci dopravovali z lomu ven kámen o váze asi 6 
metrických centů pomocí jeřábu a drátěného lana. Dělníci kámen 
obsluhující nemohli kámen ovládnout… a žádali pomoc od dělníků, 
kteří točili klikami u jeřábu. Tito chtíce narychlo pomoci, odběhli 
od jeřábu, který dosud nebyl závěrem opatřen, což přineslo zlé 
neštěstí. Dělník František Švec z Dolní Březinky, který u jeřábu 
zůstal sám, byl klikou přemrštěn, přičemž utrpěl náraz do hlavy, 
který jej okamžitě usmrtil…“

Josef Böhm

Národní 
listy  

5. 12. 1874

Národní 
listy  

15. 1. 1877

Národní 
listy  

30. 4. 1877

Národní 
listy  

28. 9. 1878

Národní 
politika  

5. 7. 1886

Národní 
politika  

5. 11. 1886

 Psalo se
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ŠkOlStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Kateřina Barcíková (tel.: 730 809 743) 
PhDr. Marie Mašková (tel.: 731 646 844)

Nová otevírací doba: Pondělí: 8:30–11:30 
 Středa: 15:00–18:00

Stálý program

Pondělí
• 8:30–11.30 hod. – informativní poradenství
• 8:30–9:30 hod. – Volné hraní
• 9:30–10:30 hod. –  „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říka-

dly
• 10:30–10:50 hod. – „Logohrátky “ – procvičování mluvení 

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

• 10:50–11:30 hod. –  „Vlastní světy“ – samostatné hraní 
dětí pod dohledem rodičů a koordinátorů

Středa
• 15:30–18:00 hod. – informativní poradenství
• 15:30–16:00 hod. – „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říkadly
• 16:00–18:00 hod. – „Tvořílkové“ – výtvarná dílnička

Plánované akce:
• 4., 11., 18., 25. 3., 16:15–17:45 – krŮček Za krŮčkeM – 

Iva Fryková
• 4. 3., 9:00 – nÁvŠtěva dětSkÉ kniHOvnY – Jiřina 

Roženská
• 6., 13., 20., 27. 3., 15.30–16.15 – HUdeBní a POHYBOvÉ 

HrÁtkY – Jana Špiňarová
• 6. 3. – zavřeno 

Jarní PrÁZdninY – program se nekoná
• 13. 3., 16:30–18:00  – HOMeOPatiCkÁ POMOC, imunita, 

nachlazení a jiné…  –  Zuzana Nová
• 20. 3., 16.30–18:00 – dítě v aUtě ( jak vybírat autose-

dačku, jaké pomocníky využít atd.) – Veronika Vošická 
Buráňová

• 21. 3., 10:00 – vítÁní Jara a OtevírÁní StUdÁnkY – 
koordinátorky MC Rolnička

• 27. 3., 15.30–18.00 – PatCHWOrk – Věra Kopecká

Těšíme se na Vás

V sobotu 19. ledna 2019 uspořádal DDM tradiční dětský kar-
neval v tělocvičně Akademie, VOŠ, Gymnázia a Sošup Světlá 
nad Sázavou, kterým tímto děkujeme za zapůjčení tělocvičny. 
Děti i dospěláky svým animačním programem pobavili Michal 
Hájek a jeho skupina. S karnevalem nám pomáhala děvčata 
z deváté třídy ZŠ v ul. Komenského. Všem těmto pomocníkům 

patří můj velký dík. Karneval měl v konkurenci filmového před-

stavení v kině velmi slušnou účast, cca 120 lidí.
O pololetních prázdninách, které letos připadly na pátek 

1. února 2019, uspořádal DDM tradiční výlet do Vodního světa 
v Kolíně. Zúčastnily se ho děti ze Světlé i z Golčova Jeníkova, 
kde máme již druhým rokem pobočku DDM. Dopoledne jsme 
strávili koupáním. Děti si mohly vyzkoušet tobogán, skluzavky 

a další atrakce.
Ve středu 13. února proběhlo v klu-

bovnách sportovního zařízení okr-
skové kolo soutěže v dětské recitaci. 
Zúčastnilo se 21 recitátorů z obou 
světelských základních škol a ze zá-

kladní školy v Dobrnicích. Porota 
měla široké odborné zastoupení. Dět-
skou recitaci hodnotili zkušení peda-

gogové ze ZUŠ (paní učitelka Ivana 
Měkotová), ZŠ (paní učitelky Blan-

ka Zmrhalová, Hana Zajícová, Hana 
Kubínová, Iva Majerová), dále pra-

covnice světelské městské knihovny 
(paní Jiřina Roženská a paní Jana 
Šimková) a za DDM lektor Michal 
Hájek. Všem porotcům děkuji za je-

jich ochotu a spolupráci na soutěži. Ti 
nejúspěšnější recitátoři budou svou 
školu reprezentovat na okresním kole 
12. března v Ledči nad Sázavou.

Co se děje v ddM
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Do konce zájmové činnosti DDM ve šk. roce 2018/2019 zbý-

vají necelé 4 měsíce. Nabízíme dětem i dospělým možnost při-
hlášky do kroužku za zvýhodněný poplatek. Sleva na krouž-

kovné odpovídá poměrné částce za zbývající měsíce docházky. 
Využijte možnost si zájmový kroužek vyzkoušet, valnou většinu 
kroužků otevřeme i v dalším školním roce.

Blíží se čas táborů. Během letních prázdnin 2019 pro vás 
chystáme dva letní tábory (Sklené u Fryšavy 28. 6.–7. 7. 2019 
a Mlýnek u Velin 27. 7.–9. 8. 2019) a nově také několik příměst-
ských táborů, které jste dosud měli možnost vyzkoušet mimo 
DDM, a to v rámci nabídky spolku Freetime Světlá nad Sáza-

vou. Příměstské tábory DDM uskutečníme předběžně v tyto 
termíny: 22. 7.–26. 7. 2019, 29. 7.–2. 8. 2019, 5. 8.–9. 8. 2019,  
12. 8.–16. 8. 2019

Předpokládaná cena příměstského tábora bude cca 1 450 Kč – 
1 550 Kč.

Pevné termíny a podrobné informace k příměstským tábo-

rům zveřejníme během března a dubna 2019 zejména na našich 
webových stránkách a na facebooku. Děkujeme za pochopení.

www.ddm-svetla.cz
Mgr. Olga Fialová, DiS.,

 ředitelka DDM

Nejdříve se zmíním o tom, jak důležité pro děti jsou slavnosti 
a rituály. Ty totiž umožňují dětem, aby se lépe orientovaly v ko-

loběhu roku i v jejich vlastních životech. Díky tomu, že urči-
té události „rozpohybujeme“ společným prožitkem ve skupině, 
můžeme je přirozeně přijmout do svého života a porozumět 
jejich konkrétnímu významu v našem životním příběhu. Slav-

nosti jsou důležité především proto, že dětem dopřejeme místo 
ve svém životě, oprostíme se od obyčejných starostí a dáme jim 
prostor ve své duši.

Například nedávný valentýnský čas nám umožnil připo-

menout si vděčnost za všechny své blízké, vděčnost za to, že 
máme někoho, kdo nás má rád a že i my můžeme mít někoho 
rádi. Vděčnost a radost z toho, že můžeme mít druhé rádi právě 
takové, jací jsou, i za to, že nás má někdo rád právě takové, jací 
jsme my. V tyto dny si můžeme dopřát naslouchat tomu, co vy-

chází z našeho srdce, a věřit tomu. A ponechat si tento pocit i do 
dalších dní.

Dalším důležitým obdobím pro děti jsou svátky jara – Ve-

likonoce. O Velikonocích se otvírají poklady, země se vydává 
k zázrakům. Tajemství znovuzrození, které si uvnitř neseme od 
Vánoc, nyní dostává možnost získat viditelnou podobu stát se 
skutečností. O množství aktivit v tomto období není pochyb.

Já bych se však velmi ráda vrátila k těm nejdůležitějším svát-
kům v roce – k Vánocům. My již po několikáté máme připravený 
velký program pro rodiče, prarodiče a veřejnost v našem krás-

ném zrekonstruovaném kinosále. Letos, poněvadž jsme dovršili 
v tomto školním roce 25 let existence naší školy, jsme připra-

vili čertovskou školičku. V loňském roce byly děti andílky, le-

tos jsme se všichni proměnili v čertíky. A pořádnou „čertovinu“ 
na mě připravili všichni rodiče, pod hlavním iniciátorem této 

„čertoviny“ Moničkou Myšičkovou. Kde ti všichni rodiče ukrý-

vali kytice květin, to jsem 
netušila, ale když skončil 
náš program, najednou se 
odkudsi „vyrojili“ všichni 
rodiče i s kyticemi, stáli 
ve špalíru po celém jevišti. 
Za celých 25 let existence 
této školy nepamatuji, že 
by někdo zosnoval takový 
závěr naší slavnosti. A to 
nebylo všechno – s velkou 
gratulací se najednou obje-

vila paní Mgr. Jana Fialová, 
radní pro školství Krajské-

ho úřadu v Jihlavě, Honzík 
Tourek, náš starosta, i pan 
tajemník MÚ. Ani nevíte, 
jak moc si toho všeho vá-

žím, vždyť s dětmi pracuji 
bezmála 50 let a mám stále 
mnoho energie i nápadů, 
co s těmi Vašimi dětmi ješ-

tě chci dokázat. Bohužel, 
to už já sama neovlivním, 
jaký čas mi bude vyměřen 
vykonávat tu nejkrásnější práci jakou znám – být dobrým peda-

gogem. Dovolte mi proto všichni ti, kteří stojíte za tím, že jste mi 
umožnili prožít nezapomenutelné chvíle s Vámi, abych i já Vám 
vyjádřila svůj velký dík. Moc si toho všeho vážím.

Vaše Věra Chládová, Soukromá MŠ Bambino
Foto: Stanislav Peluch

Slavnosti v mateřské škole Bambino
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Ve čtvrtek 14. února se děti ze školní družiny proměnily 
v různé pohádkové bytosti. Na chodbách jsme potkávali prin-

cezny, víly, rytíře, piráty, k vidění byl i Harry Potter s hasi-
či a policisty. To proto, že se konal každoroční karneval. Po 
promenádě všech masek byl pro děti připraven program plný 

tance a soutěží. Každá maska obdržela sladkou odměnu. Nej-
krásnější odměnou ale byly rozzářené dětské oči, radost, dob-

rá nálada a pěkný zážitek, na který budou děti dlouho vzpo-

mínat.
J. Křížová, družinářka

karneval ve školní družině při ZŠ lánecká
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V kontaktu s přírodou i městem
Díky naší kolegyni Mgr. Evě Bernadové se naše škola může 

pochlubit opravdu bohatou škálou aktivit zaměřených na pozná-

vání a ochranu přírody a jejích krás. Na webové stránky školy 
zpracovává příspěvky o přírodě a jejích obyvatelích v areálu školy 
i v blízkém okolí. Pravidelně zapojuje naše žáky do Ekologické 
olympiády. Navázala také úzkou spolupráci se Stanicí Pavlov, jejíž 
ředitel Ing. Zbyšek Karafiát často pobývá u nás jako lektor či spo-

luorganizátor mnoha akcí.
Co všechno se tedy u nás děje? Program Válka s mnohozvíře-

tem skrývá výchovu k třídění odpadů. Součástí jsou motivační 
výukové hodiny a každoroční exkurze žáků 1. ročníku do areálu 
Skládky a sběrného dvora Rozinov, na kterých žáky čeká první 
poučení o problémech likvidace odpadů. Vyšší ročníky pak vyjíž-

dějí do Jihlavy na pracoviště firmy Enviropol zaměřené na likvi-
daci elektroodpadů a firmy ASMJ třídící odpadový papír a plasty.

Na jaře zastihnete naše žáky v reflexních vestách podél cest, 
když z příkopů a křovin dolují nežádoucí odpad v rámci akce Čis-

tá Vysočina. Žáky potkáte i v pobytovém středisku ekologické 
výchovy na Chaloupkách u Kněžic, kde využívají lektorské pro-

gramy s tématy jako globální trh, chudoba třetího světa, dětská 
práce, fairtrade, likvidace neobnovitelných zdrojů, ničení dešt-
ných pralesů, globální oteplování, snižování biodiverzity, práva 
zvířat, welfare, šetrné spotřebitelství, výživa lidí a další.

Mnoho aktivit je věnováno ptactvu regionu. Pro děti je tato 
živočišná skupina poměrně atraktivní a navíc dobře zrcadlí stav 
našeho životního prostředí. Zapojením v celostátních projektech 
Rorýsí školy, Ptáci online nebo Silent Forest získávají naši žáci 
možnost poznat zákony přírody pěkně zblízka i zapojit se do 
projektů občanské vědy. Kromě projektů, ve kterých jsme pouze 
účastníky, probíhají na Akademii i naše vlastní projekty, ke kte-

rým jsou pravidelně zváni i žáci obou světelských základních škol 
či děti ze světelských mateřinek. Školní Budkohrátky zaměřují 
svou pozornost  na praktickou pomoc ptactvu našeho města. Sou-

částí je pravidelná péče o hnízdní budky (jejich vyvěšování, údrž-

bu, opravu a čištění) nejen v areálu školy, ale i v městském parku. 
S projektem jsou spojené dva programy pro žáky MŠ i ZŠ – jarní 
Budkohrátky zahrnují aktivity seznamující děti s problematikou 
hnízdění ptactva včetně společného koužkování ptáků s odborní-
kem a v zimě pak program Co dáš ptáčku do zobáčku? přináší 
dětem informace o vhodné pomoci zimujícím druhům. Pro děti 
z mateřinek vznikl speciální program připravený a každoročně re-

alizovaný studenty gymnázia – především jeho pedagogické větve. 
Úspěch Budkohrátek nastartoval přípravu ročního projektu 

STOPPA (rok plný Smysluplných Tvořivých Odpovědných Příro-

dě Prospěšných Aktivit). Tento projekt, který na naší škole vznikl 
na základě výzvy Kraje Vysočina v rámci grantového programu 

„Životní prostředí 2016“, uspěl u řídícího výboru grantového 
programu Fondu Vysočiny a byl vybrán k přidělení dotace 
z Fondu Vysočiny v plné výši. Téměř 82 000 Kč tak bylo možné 
investovat do nákupu vybavení i přípravě aktivit směřujících ke 
zvýšení povědomí našich žáků o dějích v okolní přírodě, o vlivu 
člověka na životní prostředí a k povzbuzení spoluodpovědnosti 
za budoucnost. Součástí pak bylo třeba pozorování života v řece 
Sázavě – opět za účasti žáků ZŠ i dětí z mateřské školy Bambino, 
vítání ptačího zpěvu ve světelském parku, přednášky i exkurze 
pro studenty Akademie  a mnoho dalších aktivit.

Není možné vyjmenovat vše, co se v naší škole připravilo a reali-
zovalo pro přírodu a v souvislosti s tím i pro místní školy a školky, 
zájemci si mohou prohlédnout naše webové stránky. V dohledné 
době nás čeká účast na promítání dalšího dílu výukového progra-

mu Planeta Země 3000, letos na téma Myanmar, a žáci II.G už 
chystají nový ročník programu pro MŠ Co dáš ptáčku do zobáč-

ku. A pak již začne nová vegetační sezona a spolu s ní další rok na-

šich aktivit zaměřených na poznávání přírody i ochranu životního 
prostředí a stále se opakující práce spojené s údržbou a revitalizací 
celého našeho areálu.

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Okénko absolventa

MUdr. tomáš Brtnický, Ph.d.

• Je absolventem Gymnázia ve Světlé 
nad Sázavou – v roce 2000 odmaturo-
val s vyznamenáním.

• V roce 2006 dokončil studium medi-
cíny na 2. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze.

• Během studií absolvoval odborné 
zahraniční stáže v nemocnicích a na 
univerzitních klinikách ve Švédsku, 
Velké Británii a Belgii.

• Od roku 2006 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 
Fakultní nemocnice v Motole.

• V roce 2011 složil atestační zkoušku a získal tak specializo-
vanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

• O rok později získal zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
urogynekologie.

• V roce 2015 obhájil dizertační práci na téma imunoterapie 
karcinomu ovaria a získal tak titul, Ph.D.

• Kromě práce v nemocnici provozuje i soukromou gyneko-
logickou ambulanci v Praze 5.

A jak vzpomíná na studentská léta na světelském gymnáziu?

Na světelské gymnázium jsem nastoupil v době, kdy za se-
bou mělo zatím velmi krátkou historii. V této době se nabíze-
la možnost studovat i na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě nebo 
v Ledči nad Sázavou, kde byla obě gymnázia etablována již 
dlouhodobě. Rozhodnutí studovat na světelském gymnáziu 
jsem ale nikdy nelitoval. Naopak, gymnázium bylo, a zajisté 
stále je, velmi kvalitní. Především jsem ocenil přístup vyu-
čujících, který byl velmi přátelský a hlavně na velmi vysoké 
profesionální úrovni. Ostatně myslím si, že jedním z nejdů-
ležitějších kritérií kvality každého gymnázia je úspěšnost 
absolventů u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Osobně 
jsem absolvoval přijímací zkoušky na medicínu v Praze a na 
Fakultu veterinárního lékařství v Brně. Na obě fakulty jsem 
zkoušky složil úspěšně a měl jsem tím pádem i větší možnos-
ti vybrat si, jakým směrem se bude moje budoucnost ubírat. 
Na 7  let strávených na světelském gymnáziu tedy vzpomí-
nám jen v dobrém, jak z hlediska kvality výuky, tak z hlediska 
individuálního přístupu ke studentům.

Jarní Budkohrátky 2018 s MŠ Lánecká – Nevíte, kolik práce 
dá ptačím rodičům vykrmit svá mláďata?  
Děti z MŠ už to díky pohybové hře vědí
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Světelský gymnazista tomáš tecl zvolen do rady 
studentů kraje vysočina

Za účasti hostů, kterými byli 
Ing. Jana Fialová, radní pro ob-
last školství, mládeže a sportu, 
Ing. Petr Holý a Mgr. Gabriela 
Šmikmátorová za odbor regio-
nálního rozvoje, proběhlo dne 
30.  1.  2019 v  Jihlavě jednání 
víc jak čtyřiceti středoškolá-
ků. Projednávali nejrůznější 
témata  – dotace pro student-
ské projekty, problematiku 
dopravy v kraji, odliv studentů 
z kraje, otázky environmentál-
ní výchovy ve školách i  další 
otázky. V průběhu dne byli voleni členové Rady studentů 
Kraje Vysočina a jedním z nich se za Havlíčkobrodsko stá-
vá i světelský gymnazista Tomáš Tecl.

Pro světelské ZŠ jsme dvakrát zorganizovali přijímací 
zkoušky nanečisto

Od zavedení jednotné přijímací zkoušky na střední školy 
připravujeme pro zájemce cvičné testování a zájem rok od 
roku stoupá.

V listopadu minulého roku k nám přišla přesně padesátka 
žáků, v  úterý 5.  2.  to bylo už téměř 70 účastníků. V  prv-
ním kole jsme použili vlastní testy připravené našimi zku-
šenými učiteli, v únorovém kole ilustrační testy Cermatu. 
V českém jazyce jsou žáci úspěšnější, s matematikou vět-
šina z nich bojuje (to je ovšem celorepublikový problém). 
Své znalosti mohou ještě zlepšit v našich jarních příprav-
ných kurzech, které pořádáme bezplatně.

I když při testování nechybí zájemci ze vzdálenějších des-
tinací, převahu mají žáci obou světelských základních škol, 
pro něž je celá akce primárně určena. Škoda jen, že tak 
málo z nich pokračuje ve středoškolském studiu v našem 
městě.

Co to žije v naší řece – Žáci gymnázia společně s dětmi z 

 MŠ Bambino hledají život v naší řece

Co dáš ptáčku do zobáčku – žáci ze ZŠ Lánecká v aule naší 
školy připravují zdravou svačinu pro zimující ptactvo

Revitalizace jihozápadního rohu areálu školy  
– žáci gymnázia při budování ptačníku

Co to žije v naší řece – Děti z MŠ spolu se svými velkými 
kamarády z gymnázia třídí své úlovky

Co dáš ptáčku do zobáčku – žáci ze ZŠ Komenského při 
pozorování zimujícího ptactva na řece Sázavě

Čistá Vysočina 2018 – žákyně III.E čistí severní okraj  
Světlé nad Sázavou
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Šest klientů Domova Háj je již rok našimi spoluobčany. Pře-

stěhovali se do rodinného domu v klidné, přirozeně obydlené 
lokalitě na kraji města loni 5. února. Od začátku pobytu v městě 
se snaží aktivně zapojovat do tradičních akcí  – mimo jiné si 
užili světelskou pouť, Sázavafest v zámeckém parku, o vánoč-

ních svátcích živý betlém před kostelem na náměstí. 26. úno-

ra 2019 se zúčastnili masopustního průvodu. Předtím se však 
13. února setkali s panem místostarostou, který za nimi již po-

druhé přijel do komunitního bydlení.
Jedna z nových obyvatelek Světlé nad Sázavou již od června 

2018 pracuje na místní základní škole, další dva by rádi brzy 
nastoupili do zaměstnání – nejraději by uklízeli v zámeckém 
parku, kam rádi chodí na procházky. Pobyt ve městě jim dává 
daleko větší možnosti na zajištění běžného chodu domácnos-

ti – pravidelně se můžete potkat např. na nákupech v místních 
obchodech.  

Domov Háj prochází procesem transformace pobytových so-

ciálních služeb. Důvodem transformace organizace je fakt, že 
pobytové služby osobám s mentálním a kombinovaným posti-
žením jsou poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy 
v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo běžnou 
zástavbu města v lese. 

Komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou je druhé v projek-

tu, díky kterému bude vytvořena síť domácností komunitního 
typu a návazných ambulantních služeb pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením v okrese Havlíčkův Brod – a to 
konkrétně ve Světlé nad Sázavou, kde Kraj Vysočina postaví 
ještě dva domky a zázemí pro management se sociálně tera-

peutickou dílnou, v Ledči nad Sázavou, v Chotěboři, v Golčově 
Jeníkově a Havlíčkově Brodě.

Andrea Šeredová
Foto: z archivu Domova Háj

Již rok žijí s námi ve Světlé nad Sázavou

kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

2. dubna od 19 hod. v divadelním sále

kdes to byl(a) v noci?

Situační komedie z pera úspěšného současného britského dra-
matika Alana Ayckbourna o tom, že odpověď na otázku „Kdes 
to byl(a) v noci?“ může být za jistých okolností v manželství jed-
na z nejtěžších.

Divadlo Bez Zábradlí

Režie: Jiří Menzel, Překlad: J. Z. Novák

Hrají: Dana Morávková, Rudolf Hrušínský, Ljuba Krbová / Jana 
Švandová, Zdeněk Žák, Josef Carda, Marcela Rojíčková / Bára 
Leichnerová

Vstupné: 390, 330 a 290 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Info-
centru ve Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

13. dubna od 15 hod. v divadelním sále

O Popelce
Dosud nejhranější před-
stavení v podání Evy Hruš-
kové má za sebou více než 
dva tisíce vystoupení. Au-
tor a režisér Miroslav Vil-
dman se nechal inspirovat 
klasickou pohádkou i svou 
vnučkou Aničkou, které 
toto představení věnoval. 
Věděl, že děti mají rády 
pohádky, ale že si je také 
rády hrají. Proto v tomto 
představení malí diváci 
nejsou jen pasivní pub-
likum, ale vybírají s Po-
pelkou hrášek z popela, 
tančí na plese s princem 
a zkoušejí si princeznin střevíček. Krásné loutky z lipového dře-
va vyřezal a duši jim vdechnul Jaroslav Doležal. Představení 
s mnoha krásnými písničkami Josefa Zámečníka má příjemnou 
atmosféru, děti vidí, že zlo je potrestáno a že na tom měly také 
svůj podíl. 

Inscenace byla oceněna na přehlídce Divadla jednoho herce 
v Chebu, v soutěži nakladatelství Albatros získala první cenu.

Předprodej vstupenek od 25. 3. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 
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Svatba aneb jak šel čas…

Jak už z  názvu vyplývá, na výstavě si budete moci pro-
hlédnout historické svatební šaty a  vše kolem nich. Ex-
pozice představí i další doplňky pro svatební obřad. Vy-
staveny budou závoje, kloboučky, rukavičky, střevíčky 
či kabelky nebo šperky. Nebudou chybět ani svatební 
oznámení, fotografie, obrazy a  v  neposlední řadě také 
svatební kytice dané doby a repliky dortů. Výstava pood-
halí i řadu zajímavostí. Třeba o tom, jak jsou pojmenovaná 
svatební výročí. Exponáty pochází ze soukromé sbírky Ni-
koly Melicharové, která sbírku shromažďuje od roku 2012. 
Její sbírka je velice obsáhlá a Nikola se mimo jiné věnuje 
kompletní koordinaci svateb, módním přehlídkám a také 
nafotila kalendář.

KyTICe

kulturní zařízení kytiCe připravuje

25. dubna od 19 hod. v divadelním sále

diashow s Jiřím kolbabou
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vy-
jíždí každý rok na expedice a poznáva-
cí cesty do nejodlehlejších oblastí svě-
ta. Vozí textový a  obrazový materiál, 
který pravidelně zpracovává do veřej-
ných a  mediálních projektů. V  Česku 
i zahraničí organizuje tématické foto-
výstavy o krásách světa.

Zajímavou formou zaznamenává de-
taily přírodních struktur a  exotické 
tváře domorodců. Populární jsou zejména cestovatelovy be-
sedy a diashow, stejně jako častá vystoupení v elektronických 
médiích. Známý je jeho mnohaletý pořad na Rádiu Impuls. 
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen 
do elitní skupiny cestovatelů a  dobrodruhů, je vicepreziden-
tem Českého klubu cestovatelů.

Sedm divů Islandu – Osamělá pevnina v severovýchodním At-
lantiku je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geo-
logie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Ob-
jevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé 
ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné 
plochy. Sugestivní krajina, ve které potkáme spíše zbloudilé 
koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Autor byl na oblíbeném 
Islandu již jednadvacetkrát.

Vstupné: 190 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v  Infocentru ve 
Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

27. dubna od 19 hod. v divadelním sále

Blaník
Příčinu silné obliby blanické pověsti v Čechách vidí Cimrman 
hlavně v  zeměpisné poloze naší vlasti. Shodně s  Palackým 
byl si vědom toho, že „…jsme tu v Evropě jako zrno mezi dvě-
ma mlýnskými kameny. Ze západu na nás doléhá imperialismus 
germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. 
Není divu, že takto tísněný malý národ hledá sobě ochrany nad-
přirozené, ano i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tu přežíti.“ 
Když Cimrman poznal, že si náš lid nenechá svou pověst vzít, 
rozhodl se, že blanickou báj naopak ještě více zpopularizuje, 
ale s takovým ideovým vyzněním, aby napáchala co nejméně 
škod. Sedl a napsal loutkovou epopej „Blaník“.

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Autoři semináře Cimrman a  historie: Pavel Vondruška, Jan 
Hraběta, Zdeněk Svěrák. Režie: Ladislav Smoljak. Scéna a kos-
týmy: Jaroslav Weigel; Hrají: Rytíř Hynek z Michle, přednosta 
svatováclavské kanceláře: Petr Reidinger; Rytíř Smil Flek z No-
havic, kronikář: Pert Brukner nebo Jan Hraběta; Rytíř Veverka 
z Bitýšky, velitel lipanské druhé jízdní: Zdeněk Svěrák nebo Ge-
nadij Rumlena; Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu: Miloň 
Čepelka nebo Petr Brukner; Šlupka, zřízenec, čekatel na titul 
Rytíř Šlupka z  Děla: Václav Kotek nebo Marek Šimon nebo 
Genadij Rumlena; Jeskyňka: Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant 
a další

Vstupné: 550, 490 a 430 Kč. Předprodej vstupenek probíhá  
v Infocentru ve Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

Plesy v tanečním sále

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

20. dubna 2019 – hokejový ples
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Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesio-

nálním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na 
které se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům 
města. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 29. dubna 
do 19. května v tanečním sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. Možnost prezentovat svá díla mají nejen pravidelní účast-
níci, ale také noví zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat ná-

vštěvníkům výstavy. Tito noví zájemci se musí přihlásit v kan-

celáři oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe (v prostoru 
šaten pro účinkující v budově kina) nebo na e-mailu: hrocho-

va@svetlans.cz.
Za oddělení kultury KZ KyTICe  

Adéla Hrochová  (tel. 569 496 660),
za výtvarníky Petr Křivský (tel. 724 716 585).

tradiční výstava 
neprofesionálních výtvarníků 

Světelska se blíží

Divadelní spolek LUCERNA Vilémovice Vás zve  
na nově nastudovanou 

hořkou komedii Jaromíra Břehového 

SBOrOvna
režie Zdeňka Vaníčková.

Hrajeme v Obecním domě ve Vilémovicích dne:

15. 03. 2019 – 19:00 hod 
16. 03. 2019 – 19:00 hod 
22. 03. 2019 – 19:00 hod 
23. 03. 2019 – 19:00 hod 
30. 03. 2019 – 19:00 hod

Vstupné 100 Kč

Předprodej: Hospoda „U Čerta“ Vilémovice

Salon Freestyle Ledeč nad Sázavou – Dana Heroutová

Informační čekárna na autobusovém nádraží v Ledči nad 
Sázavou – Jitka Šotolová

Těšíme se na Vás.

DS LUCERNA Vilémovice
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knižní tipy na březen

Beletrie
Václav Gruber: Domino 
– Bohatý podnikatel s krásnou mladou manželkou a jeho mla-

dý zaměstnanec. Romantický příběh na půdorysu klasického 
trojúhelníku. Brzy se ale objevuje další krásná žena. Tajemná, 
vzrušující a exotická, jak je to jen možné. Ale i nebezpečná. 

Radka Denemarková: Hodiny z olova 
– Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. 

Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský 
diplomat, francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař 
a řada dalších hrdinů. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do 
Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál roz-

padá. Něco nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit.

Gillian McAlisterová: Ať řekneš cokoli 
– Joanna je šťastně vdaná, ale i po třicítce se stále tak trochu 

hledá, vyhýbá se zodpovědnosti a nerada se rozhoduje. Jed-

noho pátečního večera si vyrazí ven s kamarádkou. V baru je 
však začne obtěžovat jakýsi muž a ony raději z podniku samy 
odejdou. Joannu ale někdo sleduje a ona si je téměř jistá, že 
jde o muže z baru.

Donna Douglasová: Sestřičky v nesnázích 
– Se studentkami ošetřovatelství v prestižní londýnské nemoc-

nici Nightingale se život nemazlí. Jejich učitelky a vrchní 
sestry mají vysoké požadavky a žádné slitování s mladými 
děvčaty. A to se musí naše přítelkyně potýkat i s osobními 
problémy. 

Olga Štrejbarová, Martin Ondráček: 
Příběhy Ježíškových vnoučat 
– Kolik lidí, tolik přání a tolik příběhů. Ty nejsilnější jsou za-

chyceny textem i desítkami reportážních snímků. Mediálně 
vděčné jsou bezesporu seskok s padákem ve dvaadevadesáti 
letech, přijetí u papeže, seznámení s Karlem Gottem či Lucií 
Bílou. Ale při čtení této knihy pochopíme, že neméně důleži-
tý může být stisk ruky.

Mark Edwards: Pronásledovaní 
– Mělo to být dobrodružství, na jaké se nezapomíná. Velké 

prázdninové putování po zemích Evropy před tím, než se 
mladá dvojice usadí a založí rodinu. Ano, dobrodružství to 
jistě bylo, ale rozhodně ne takové, jaké si Daniel s Laurou 
představovali. Na to, co začalo na pustém malém nádraží 
v Rumunsku, je žádný cestovní průvodce nepřipravil. 

Kelly Durhamová: Volá Berlín 
– Chytrá, ale naivní Maggie studuje v Heidelbergu, kde potká 

nového přítele, s nímž následně odchází do Berlína. Chce být 
soběstačná, a tak s radostí přijímá práci na německém minis-

terstvu propagandy a aktivně se podílí na nočním německém 
vysílání pro anglosaský svět. Zanedlouho upoutá pozornost 
samotného ministra Josepha Goebbelse. 

Jan Jícha: Ředitel a hydra 
– Člověk by si řekl, že šéfovat kouzelnické škole může být doce-

la legrace. Ovšem nic není vzdálenější pravdě. Je to stejné ad-

ministrativní peklo jako na kterékoli základní škole v dneš-

ním Česku. To však ještě ani zdaleka netuší kouzelník Alfréd, 
hlavní hrdina románu.

Antonín Polách: Páté přikázání 
– V příběhu zapovězené lásky českého bratra Lukáše Hrachov-

ce ke krásné Anně Wagnerové, odehrávajícím se na počát-
ku třicetileté války, se osobní příběhová linie prolíná s histo-

rickými událostmi, které hýbaly našimi dějinami, především 
dějinami Moravy. 

Naučná literatura
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty 
– „Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj někdy mu-

síš dojít pěšky.“ To je motto excentrického poutníka Ladisla-

va Zibury, který se tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat 
údolí čínských a nepálských řek.

Marie Svatošová: Neboj se vrátit domů 
– Marie Svatošová je zakladatelkou hospicového hnutí v České 

republice. Před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní 
péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci inicioval první 
český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po repub-

lice s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům nově 
vznikajícím. 

Peter Wohlleben: Můj první les 
– Koupě lesa, hospodaření v souladu s principy trvalé udržitel-

nosti, výběr stromů, tradiční lesnické práce, rozhodnutí o těž-

bě stromů, prodej dřeva i příprava palivového dříví. To vše 
zde najdete pěkně pohromadě a vysvětleno krok za krokem.

Knihy pro děti a mládež
Vlasta Žáčková: Pletené pohádky 
– Sedm kratších pohádek, které pohádková babička upletla 

z kouzelné vlny, ke každé pohádce patří obrázkový komiks 
pro nejmenší.

Jana Burešová: Bylinkové pohádky 
– Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí princové, 

víly, čarodějnice a králové, kde dobro vítězí nad zlem a být 
čestný se vyplácí. Setkáme se tu s pohádkou o šatech utka-

ných z kopřiv, které princovi pomohou najít princeznu s dob-

rým srdcem nebo třeba s příběhem, kde se podaří zlomit 
kouzlo zlé čarodějnice... 

Jan Žáček: Karlův most 
– Čtenáři se tu dozvědí, jací byli a co prožili čeští patroni – Nor-

bert, Zikmund, Václav, Vít, ale také třeba Bruncvík. Setkají 
se s kouzelným příběhem svatého Václava a lazebnice Zuza-

ny či smutným osudem Jana Nepomuckého. Možná je pře-

kvapí, že ti svatí, kteří stojí na mostě, brali často do rukou 
meč nebo luk a šípy a bojovali s nepřáteli, draky a jinými 
šelmami. 

Kasie Westová: P.S. Líbíš se mi 
– Lily při jedné obzvláště nudné hodině chemie nedává pozor 

a čmárá si na lavici slova oblíbené písničky. Druhý den zjistí, 
že někdo rozepsanou sloku dokončil a ještě přidal vzkaz pro 
ni. Zajímavé! Brzy už si se svým anonymním přítelem vymě-

ňují dlouhé dopisy a sdílí ta nejsoukromější tajemství. Pozná 
někdy, kým její dopisový přítel opravdu je?

Kodýmová Eva
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Po dlouhých devíti letech počasí dovolilo lyžařskému spolku 
Kadlečák uspořádat tradiční karneval na lyžích, poslední se 
konal v únoru 2010. Ten letošní se konal 9. února. 

Na pestrém programu se podílelo populární Hitrádio Vy-

sočina programem Zimní dovádění s Hitrádiem Vysočina. 
Zmíněná rozhlasová stanice připravila pro lyžaře v maskách 
spoustu soutěží a her, po celé karnevalové odpoledne měly 
masky vlek zdarma. 

Vše vyvrcholilo slavnostním defilé sedmi desítek masek, 
které dvakrát projely po sjezdovce kolem přihlížejících diváků 
a následovalo vyhlášení těch nejhezčích. 

Porota ve složení starosta města Jan Tourek, za lyžařský spo-

lek Kamila Štercová a Luboš Pejchar a s mikrofonem Hitrádia 
Vysočina moderátorka Markéta Měšťanová, to neměla vůbec 

jednoduché. Z těch dospělých si ocenění vysloužili především 
bezhlavý lyžař a populární komik Felix Holzmann na mope-

du, který býval i na předcházejících ročnících karnevalu na 
Kadlečáku. Nutno podotknout, že na tom mopedu sjezdovku 
opravdu sjel. 

Byly odměněny i dětské masky, ale ocenění si zasloužily 
všechny. Tečkou za letošním karnevalem byl podvečerní oh-

ňostroj. 
To, že se tato akce uskutečnila a k tomu ještě za příznivých 

sněhových podmínek na sluncem zalité sjezdovce, bylo odmě-

nou všem pořadatelům za jejich práci při zajišťování zimního 
provozu areálu.

Text a foto: jiv

tradiční karneval na kadlečáku

Dobrovolníci letos opět vyrážejí k řece Sázavě, aby ji před 
nadcházející turistickou sezónou zbavili všeho, co do příro-

dy nepatří. Tradiční jarní úklid, známý jako Čistá řeka Sáza-

va na Vysočině, proběhne od 1. do 6. dubna 2019.
V rámci ochrany životního prostředí je MAS Královská 

stezka o.p.s. pořadatelem této akce na Vysočině. Poslední, 
tedy devátý ročník, který probíhal v dubnu roku 2018, spojil 
dohromady přibližně 700 nadšenců různých věkových kate-

gorií. Doufáme, že ročník desátý, který se bude pro veřejnost 
konat 6. dubna 2019, přiláká minimálně stejný počet dobro-

volníků.
Z koryta řeky a jejího okolí budou opět sbírat odpadky, 

které tam po sobě zanechali nezodpovědní lidé, nebo které 
přinesla velká voda. Zapojit do úklidu se může každý – jed-

notlivci i kolektivy, děti, mládež i dospělí. Školy a školky se 
akce účastní v pracovních dnech během týdne, dobrovolníci 
se schází na jednotlivých úsecích v sobotu. Do igelitových 
pytlů budou sbírat všechno, co do přírody nepatří. Igelitové 
pytle na odpadky a rukavice zajišťuje organizátor. Dobro-

volníci navíc dostanou občerstvení a drobný upomínkový 
dárek. 

Místa a časy srazů na jednotlivé úseky pro dobrovolníky 
v sobotu 6. dubna 2019:

• Dobrá nad Sázavou, u silnice, v 8:45
• Ledeč nad Sázavou, U Billy, v 9:00
• Okrouhlice, u mostu, v 9:30
• Perknov, u vodní elektrárny, v 9:00
• Smrčná, u vlakové zastávky, v 8:45

10. ročník akce čistá řeka Sázava na vysočině se blíží 
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Oslavné články a vzpomínky čte-

me u příležitosti kulatých výročích, 
ale proč nevzpomenout na něko-

ho, jehož výročí jsme propásli. Pan 
Ing. J. Průša se narodil 17. 9. 1947, 
v roce 2017 by oslavil 70 let. Zemřel 
2. 7. 2003, takže loni jsme vzpomněli 
15. výročí jeho odchodu.

Dovoluji si vzpomenout na tohoto 
výjimečného člověka a muzikanta.

L. Janů

vzpomínka na orchestr a pana 
ing. Jaroslava Průšu

rubrika čtenářů

Ač pravověrní vodáci mají ve svém letošním kalendáři zane-

seno odemykání řeky Sázavy 6. dubna, dva nedočkavci se obje-

vili s nafukovacími loděmi ve Světlé nad Sázavou již v sobotu 
9. února dopoledne. Byli to kamarádi Jirka z Veverské Bítýšky 
a Dan z Velkého Meziříčí. Jak se oba přiznali, pro splutí Sáza-

vy v tomto neobvyklém čase se rozhodli proto, že v létě bývá 

tato řeka pro nedostatek vody nesjízdná a právě nyní je vody 
dost. Navíc je krásné skoro jarní slunečné počasí. Oba přijeli 
do Světlé nad Sázavou autem, na břehu si napumpovali své lodě 
a vyrazili přes Stvořidla do Ledče. Tam měli naplánováno, že 
lodě vypustí, zbalí a vlakem se vrátí k autu do Světlé.

Text a foto: jiv

nedočkaví vodáci na Sázavě

V tomto období oslavila významné životní jubileum 
Mgr. Ludmila PLÁTENÍKOVÁ, emeritní ředitelka světel-
ského gymnázia. Lída je stále nespoutaný živel, odkojený 
sportem. Volejbal jí byl celoživotním průvodcem, začínala 
v Děčíně a pokračovala ve Slavii UK Bratislava a ČH Bra-

Mgr. ludmila Pláteníková

tislava. Juniorská, seniorská 
a akademická reprezentant-
ka a olympionička ČSSR se 
ziskem bronzové medaile na 
juniorském ME 1966, stříbr-
né medaile na ženském ME 
1971 a s účastí na OH 1972. 
Držitelka titulu Mistr sportu 
a osobnost Síně slávy českého 
volejbalu.

Její rodiče oba hráli volej-
bal – Alois Vinduška a poz-

ději také rozhodčí i jeho žena 
Ludmila roz. Novotná ze 
Světlé nad Sázavou. Lída má 
dva syny, Vladko je velmi známý tenisový trenér a Petra zná 
takřka každý, neboť řadu let byl v našem městě a hlavně je 
to mnohonásobný reprezentant republiky, samozřejmě že ve 
volejbalu.

Milá Lído, přejeme Ti pevné zdraví, stálou svěžest – to 
abys mohla mít radost ze života. Jako Lída, máma i babička!

Jarda Jenčík a redakční rada SZ
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Stárneme, ale vzpomínky se vracejí… V letošním roce je to 
neuvěřitelných 60 let, kdy neskutečně aktivní člověk Jiří HO-

LAN (předtím principál loutkového divadla, později taneční 
mistr, výtvarník, kronikář a čestný občan města) oslovil partu 
mladých lidí, kteří se z velké většiny scházeli v klubovně teh-

dejšího Svazu mládeže s tím, že má připraven projekt znovuoži-
vení ochotnického divadla ve Světlé a že by jej rád právě s námi 
uvedl do života.

Psal se rok 1959 a Jiří Holan nám předestřel, že má připravenu 
dramatizaci Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Že je to náročné 
jak po stránce výtvarné, tak i po stránce obsazení rolí – ale nás 
prý je hodně a jsme mladí. To byla pravda, mladí jsme byli, ale 
zkušenosti s divadlem neměl nikdo s vyjímkou těch, kteří byli 
posléze přizváni k pozdější spolupráci do dalších her. Jako knih-

kupec Jan Knobloch st., doyen ochotnického prvorepublikového 
divadla a stálý člen poroty přehlídky ochotnickcýh divadel Ji-
ráskův Hronov, paní Vojířová či Jan Smutný.

Jiří Holan měl zpracován scénář a začaly zkoušky. Vše se 
odehrávalo v Lidovém domě na jeho jevišti a v jeho šatnách. 
Nic z toho již dnes neexistuje. Funkce osvětlovače se ochotně 
ujal též bývalý ochotník cukrář Jan Smutný, potřebné hudební 
podbarvení zajistili pí učitelka Doležalová, p. učitel Punčochář 
a jeho syn Vlastimil. Za nás mladé byl přirozeným vůdcem Jan 

Knobloch ml. Obsadily se tedy role, dala se dohromady tech-

nická četa. Po náročném zkoušení došlo na premiéru a věřte, že 
byla ve své době velmi úspěšná a vřele přijata vyprodaným hle-

dištěm.
Dnes, po těch 60 letech, si s úsměvem můžeme říci, že jsme 

byli průkopníky a v realizaci Kytice K. J. Erbena předběhli 
i slavný Semafor Jiřího Suchého. Máme z této akce nějaké fot-
ky a hlavně z té společné se vám pokusím identifikovat členy 
souboru v původních jménech, ale omlouvám se předem, že ne 
každého vlivem líčení, kostýmu a hlavně paměti poznám.

Následně jsme sehráli ještě několik představení včetně silvest-
rovského programu v Lidovém domě – vše pod taktovkou Jiřího 
Holana. Ale ta Kytice, ta byla první a pro nás nejkrásnější. Bo-

hužel někteří aktéři již nejsou mezi námi. My, co zde ještě jsme, 
můžeme říci – zůstaly nám hezké vzpomínky a tyto snímky!

Jaroslav Jenčík

Oživení ochotnického divadla ve Světlé n. S před 60. lety

Zleva: Iva Rybářová, Liba Jelínková, ?, Jarka Novotná  
za nimi: Míla Čapek, Eva Lebedová

Zleva v pokleku: Jar. Kratochvíl, Jan Knobloch ml.,  
Hana Hovorková, Jar. Jenčík, Zdeněk Novák, Jiří Boudník

Stojící zleva: Olga Zavadilová, Eva Lebedová,  
Eva Krupičková, Jana Cechová, Iva Rybářová,  

Hana Mikšíčková, Richard Dobiáš, Jarka Novotná,  
Míla Čapek, Jiří HOLAN, ?, Pavel Punčochář, Jiří Coufal, 
Vlasta Punčochář, Liba Jelínková, pí učitelka Doležalová,  

Jan Smutný, p. učitel Punčochář  
Zadní řada zleva: Olaf Hanel, Mirek Vondra,  Josef Stejskal, 

Alois Novotný

Zleva: Eva Krupičková, Jar. Jenčík, Iva Rybářová,  
Hana Mikšíčková

Zleva: Jar. Jenčík, Jar. Kratochvíl, Zdeněk Novák
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SPOrt

Již podevatenácté se ve čtvvrtek 21. února konalo v divadel-
ním sále Společenského domu slavnostní vyhlášení sportovců 
a trenérů nazvané Sportovec roku 2018. Město Světlá nad Sáza-

vou tak každoročně oceňuje nejlepší sportovce a jejich trenéry za 
úspěšnou reprezentaci. Toto slavnostní ocenění tradičně pořádá 
komise pro koordinaci sportů městského úřadu společně s kultur-
ním zařízením KyTICe a vedením města. Spolu se starostou Ja-

nem Tourkem a místostarostou Josefem Hnikem předával poháry 
a diplomy oceněným hokejový mistr světa z roku 1985 a držitel 
stříbrné medaile z olympijských her v Sarajevu v roce 1984 Pavel 
Richter. V každé ze čtyř kategorií byli ocenění tři sportovci nebo 
trenéři a k tomu byli vyhlášeny dvě osobnosti za zásluhy o rozvoj 
sportu ve Světlé nad Sázavou. V kategorii jednotlivců dospělých 
sportovců byli oceněni Daniela Válová z Klubu českých turistů, 
Michal Běloušek ze Šachového klubu Světlá n. S. a Andrea Do-

ležalová z oddílu florbalu Sklo Bohemia. Z nominovaných tre-

nérů získali ocenění trenér mládeže HC Světlá n. S. Petr Coufal, 

trenérky Tenisového klubu SB Světlá n. S. Kristýna Roučková 
a Soňa Mikešová a hlavní kouč fotbalové přípravky FK Bohemia 
Světlá n. S. Jiří Urban. Osobnostmi, které se významnou měrou 
zasloužily o rozvoj sportu ve Světlé nad Sázavou, byli jmenováni 
Jiří Coufal z HC Světlá n. S. a Jaroslav Kaiser, dlouholetý předse-

da lyžařského spolku Kadlečák. Následovalo ocenění sportovců 
v kategorii mládeže. Byli to dorostenka florbalového oddílu Sklo 
Bohemia Lenka Tlapáková, dorostenec fotbalového klubu FK 
Bohemia Petr Filippi a šachový talent šachového klubu Šimon 
Lang. Poslední vyznamenanou kategorií byly sportovní kolekti-
vy. Bylo to družstvo mladších hokejových žáků HC Světlá n. S., 
družstvo juniorů florbalového oddílut Sklo Bohemia a družstvo 
minivolejbalu TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. K slavnostní atmo-

sféře této společenské události přispěly svými vystoupeními 
žesťový orchestr ZUŠ Světlá n. S., taneční skupina eS Dancing 
DDM Světlá n. S. a akordeonové trio ZUŠ Světlá n. S.

Text a foto: jiv

Město Světlá nad Sázavou ocenilo své sportovce a trenéry

Nemohla chybět společná fotografie oceněného hokejového 
družstva mladších žáků. Malí hokejisté budili pozornost 

slavnostním oblečením.

Jednou z osobností oceněných za rozvoj sportu je Jiří Coufal 
z HC Světlá n. S. Zleva Pavel Richter, místostarosta Josef 

Hnik, starosta Jan Tourek a Jiří Coufal.

V kategorii sportovců dospělých předává ocenění 
mistostarosta Josef Hnik Daniele Válové z Klubu českých 

turistů.

Pavel Richter, uprostřed starosta Jan Tourek a oceněný  
trenér hokejové mládeže Petr Coufal.
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16. a 17. února byla dohrána základní část SHL (Světelská 
hokejová liga neregistrovaných hráčů).

Soutěž dále pokračuje vyřazovacími duely, celkové vítězství 
se utkají první čtyři týmy systémem play-off  (semifinále: Zlo-

dějka – Množírna a Hurtova Lhota – Litrpůl).
Celky na pátém až osmém místě po základní části se utkají 

o konečné páté místo (semifinále: Montraz – Kejžlice a Dolní 
Město – Kámen).

Poslední tři týmy základní části se utkají dvoukolově každý 
s každým o konečnou devátou příčku. Sezona vyvrcholí v so-

botu 23/3, kdy se odehrají závěrečné zápasy a budou oceněny 
všechny týmy. 

Tomáš Rosecký

STŘELCI SHL 2018-2019
Základní část

1 VENC (D. MĚSTO) 48

2 HABÁSKO (MONTRAZ) 36

3 PAVLAS (KEJŽLICE) 35

4 PRCHAL (HURTOVKA) 32

5 ČELANSKÝ a LUPTÁK (ZLODĚJKA) 31

7 ŠTRAUS (LITRPŮL) 27

8 HOLCMAN (MNOŽÍRNA) 26

9 ŠUDOMA (HURTOVKA) 25

10 JUST (LITRPŮL) 24

11 DOLEŽAL (MONTRAZ) a KERBR (HURTOVKA) 23

13 ČAPEK. L (MONTRAZ), JELÍNEK a KUBÁT (oba MNOŽÍRNA) 22

16 BLAŽEK (KÁMEN) 21

17 PUDIL (KRUPÁ) 20

18 KRAJHANZL (ZLODĚJKA) 19

19 ČÁBERA (KEJŽLICE) 18

20 ZMRHAL a HART (oba ZLODĚJKA) a VLK (LITRPŮL) 17

23 KRATOCHVÍL (MONTRAZ) a STOJAN (PIVO) 16

25 BERÁNEK, ZEMAN, POLÁK a DVOŘÁK (všichni LITRPŮL), ZMR-
HAL (ZLODĚJKA) a KADLEC (HURTOVKA)

15

31 MOTL (ŽRALOCI) a LANGHANS (LITRPŮL) 14

33 CACHNÍN (ZLODĚJKA) 13

34 VAŠEK a ŽÁČEK (KEJŽLICE) a KAVKA L. (D. MĚSTO) 12

TABULKA SHL 2018-2019 základní část
1 ZLODĚJKA 20 16 2 2 176:80 34

2 H. LHOTA 20 16 1 3 157:77 33

3 LITRPŮL 20 13 2 5 169:99 28

4 MNOŽÍRNA 20 13 1 6 137:74 27

5 MONTRAZ 20 11 4 5 163:83 26

6 D. MĚSTO 20 11 1 8 107:81 23

7 KÁMEN 20 9 2 10 92:94 20

8 KEJŽLICE 20 7 0 13 122:134 14

9 PIVO 20 4 2 14 76:139 10

10 ŽRALOCI 20 2 0 18 37:248 4

11 KRUPÁ 20 0 1 19 73:187 1

Pozn: název družstva, počet zápasům výher, remíz, skóre, 
počet bodů

Světelská hokejová liga neregistrovaných hráčů

Rok utekl jako voda a my máme opět napilno. Chystáme totiž 
další ročník oblíbené soutěže. Tradičně zahajovací RC RALLY 
Světlá se uskuteční 23. 3. 2 019 na dopravním hřišti ZŠ Lánec-

ká, a to od 9.00 hodin. Pojedeme v zaběhnutém formátu, tedy 9 
rychlostních zkoušek, kdy ta poslední bude počítána jako super 
RZ s bonusovými body. Díky dlouhé zimní pauze a natěše-

nosti závodníků očekáváme okolo 35 posádek v kategorii 2wd, 
4wd, junior, junior+ a senior. Jako velké lákadlo do diváckých 
ochozů bych zmínil premiérový start nových vozů týmu PB 

PEPETTONI Petra Jaroše ve třídě 2wd. Ale i v dalších týmech 
se jistě dočkáme nejednoho překvapení. Na start se opět posta-

ví i světelští Petr a Michal, KAPI“ Balounovi. Velký dík patří 
již podvanácté ZŠ Lánecká, městu Světlá nad Sázavou a firmě 
GLASSPO. Takže ještě jednou: 23. 3. 2019, 9.00 hodin, ZŠ Lá-

necká, dopravní hřiště.
Těšíme se na vaši hojnou diváckou účast!

Václav Baloun
Foto: Zdeněk Klíma

rC rallY
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V sobotu 16. února uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou 
mládežnický šachový turnaj „O pohár města Světlá nad Sázavou“. 
Hráli jsme v tanečním sále Společenského domu města Světlá nad 
Sázavou. Přihlášku do turnaje zaslalo 130 hráčů. Jelikož jsme po-

čítali ještě s přihláškami na místě, připravili jsme šachovnice pro 
150 hráčů. Přestože chřipková epidemie zabránila několika dětem 
v účasti, presentovali jsme nakonec 113 hráčů. Zúčastnili se hráči 
nejen z Kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje, Středočeského 
kraje a z Prahy. Turnaje se mohli zúčastnit i neregistrovaní zájemci 
o šachovou hru. Celkem se zúčastnilo 25 hráčů, kteří nejsou regis-

trovaní v Šachovém svazu ČR. Domácí Šachový klub reprezen-

tovalo 12 hráčů a hráček. Nejmladším hráčem byl pětiletý Pavlík 
Brož z domácího ŠK Světlá nad Sázavou.

Hráči byli rozděleni do dvou turnajů. V turnaji „mladších“ star-
tovali hráči ročníku 2009 a mladší a byly vyhodnocovány katego-

rie chlapců do 10 let, dívek do 10 let, chlapců do 8 let a dívek do 
8 let. V turnaji „starších“ startovali hráči ročníku 2003 a mladší. 
Zde byly vyhodnocovány kategorie chlapců do 16 let, dívek do 
16 let, chlapců do 14 let, dívek do 14 let, chlapců do 12 let a dívek 
do 12 let. V turnaji na osm kol měl každý z hráčů patnáct minut na 
partii plus 5 sekund na tah.

Pořadatelé z domácího Šachového klubu zajistili veškerý materi-
ál a měli vše předem připravené, takže se v sobotu ráno jsme mohli 
zahájit včas. Pro letošní rok pořadatel navýšil počet on-line přenos 
na 10 šachovnic. Diváci tak mohli sledovat nejlepší šachovnice 
i z domova a trenéři mládeže si mohou přehrávat tyto partie při 
tréninku mládeže. On-line přenos nám zajistila Katka Šmajzrová, 
která byla zároveň v roli hlavní rozhodčí. V roli rozhodčích Katce 
pomáhaly Simča Suchomelová, Nikola Fialová a Renáta Brožová. 
O mladé talenty se trenérsky staral Pavel Brož. O organizaci tur-
naje se postaral Zdeněk Fiala. Stravování a občerstvení jsme měli 
zajištěné v Městské kavárně, která je propojená se sálem. Účastní-
ci tak měli dostatek prostoru nejen pro hru, ale i pro oddych mezi 
jednotlivými koly.

Hlavním favoritem na vítězství v turnaji starších byl Ruda Jun 
z Chotěboře, který obhajoval loňské prvenství. Ruda potvrdil roli 
jedničky turnaje, uhrál 7,5 bodu a opět si odvezl putovní pohár. 
Tomáš Vokoun ze Žďáru nad Sázavou dvakrát remízoval a vybo-

joval druhé místo. Třetí místo obsadila Helena Šťávová z DDM+TJ 

Náměšť nad Oslavou. Helena prohrála pouze s Rudou a Tomášem. 
Ostatní partie vyhrála a následně měla nejlepší pomocné hodnoce-

ní z šestičlenné skupiny šestibodových hráčů.
V turnaji mladších zvítězil Filip Vondra z Gambitu Jihlava, když 

získal 7 bodů a měl náskok 1 bodu na pronásledovatele. Za Fili-
pem se seřadila šestičlenná skupina hráčů s 6 body. Druhé místo 
obsadil Matěj Zezula z DDM+TJ Náměšť nad Oslavou, který měl 
nejlepší pomocné hodnocení. Třetí příčka patří Janku Satrapovi 
z TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

První tři hráči v celkovém pořadí v každém turnaji získali pohár 
a věcnou. Vítěz turnaje starších si odvezl navíc také putovní po-

hár. Po vyhlášení nejlepších třech hráčů z celkového pořadí obou 
turnajů přišlo na pořad dne vyhodnocení hráčů dle jednotlivých 
věkových kategorií. Vždy nejlepší tři hráči v kategorii obdrželi po-

hár, hodnotnou věcnou cenu a diplom. Následně byli vyhodnoceni 
všichni další hráči v pořadí. Věcnou cenu si mohli vybrat z široké-

ho výběru pěkných cen postupně všichni hráči.
V kategorii chlapců do 8 let byli nejlepší 1. Bára Jan (ŠK Do-

pravní podnik Praha), 2. Policar Martin (ZŠ O. Březiny Jihlava) 
a 3. Křivský Mikuláš (TJ CHS Chotěboř). V kategorii dívek do 
8 let byly nejlepší 1. Havelková Kamila (Gambit Jihlava) a 2. Zvo-

lánková Lenka (TJ Sokol Oudoleň).
Mezi desetiletými kluky byli nejlepší 1. Vondra Filip (Gambit 

Jihlava), 2. Zezula Matěj (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou) a 3. Sa-

trapa Janek (TJ Jiskra Havlíčkův Brod). Mezi desetiletými dívka-

mi byly nejlepší 1. Rybáčková Lucie (Gambit Jihlava), 2. Šťávová 
Lucie (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou) a 3. Celarová Adéla (TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod).

V kategorii chlapců do 12 let byli nejlepší 1. Nešpůrek Jakub (ŠS 
Železné hory), 2. Lang Šimon (ŠK Světlá nad Sázavou) a 3. Ne-

jedlý Radek (TJ CHS Chotěboř). V kategorii dívek do 12 let byly 
nejlepší 1. Šťávová Markéta (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou), 
2. Zvolánková Alžběta (TJ Sokol Oudoleň) a 3. Křivská Eliška (TJ 
CHS Chotěboř).

V kategorii H14 dominovali 1. Rudolf Jun (TJ CHS Chotěboř), 
2. Tomáš Vokoun (TJ Žďár nad Sázavou) a 3. Pejřimovský Tadeáš 
Rubel (TJ CHS Chotěboř). V kategorii dívek do 14 let byly nejlepší 
1. Šťávová Helena (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou), 2. Brabencová 
Aneta (TJ Jiskra Humpolec) a 3. Kostková Kateřina (ŠK Světlá nad 
Sázavou).

V nejstarší kategorii kluků byli nejúspěšnějšími 1. Němec To-

máš (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 2. Houdek Ondřej a 3. Kolátor 
Vojtěch (oba TJ Žďár nad Sázavou). Kategorie dívek do 16 let byla 
nejlepší Součková Viktorie ze Spartaku Velké Meziříčí.

Poděkování patří všem hráčům za jejich šachové výkony a všem 
trenérům za jejich práci s mládeží. Velké poděkování patří Kraji 
Vysočina za finanční podporu této krásné akce. Poděkování patří 
i České unii sportu, která akci podpořila v rámci projektu „Sportuj 
s námi“. Poděkování si také zaslouží město Světlá nad Sázavou 
trvalou za podporu šachu.

Zdeněk Fiala, ŠK Světlá nad Sázavou

Odkaz na výsledky – starší: 
http://chess-results.com/tnr413546. aspx?lan=5 & art=1
Odkaz na výsledky – mladší: 
http://chess-results.com/tnr413545. aspx?lan=5 & art=1 & rd=8
Odkaz na fotogalerii: 
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/O_pohar_mesta_Svetla_2019/
Odkaz na partie z on-line přenosu: 
http://online.miramal.com/svetla2019/dgt_chesstheatre.htm

O pohár města Světlá nad Sázavou

Pohled do sálu
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iv. ročník běhu cyklostezkou

AZ tým – oddíl triatlonu TJ Sklo Bohemia zve na IV. roč-
ník běhu cyklostezkou. 

Vítáni jsou závodníci všech věkových kategorií bez ohle-
du na výkonnost.

Před startem hlavního závodu si mohou přijít zazávodit 
i děti.

Na přelomu loňského roku proběhlo slavnostní vyhláše-
ní Běžce Vysočiny 2018.

Tento seriál závodů si z AZ týmu vyzkoušelo 9 závodníků, 
kteří absolvovali 72 startů. 

Jak je vidět z přiložené fotky, nevyšli jsme naprázdno.

• František Tichý – 1. místo v kategorii M 50
• Jiří Berky – 3. místo v kategorii M 50
• Alena Filippi – 3. místo v kategorii Ž 35

Všichni tito borci se jistě představí v závodě Běh cyklo-
stezkou.

Přijďte si 6. 4. 2019 změřit síly, zlepšit si své loňské vý-
sledky, anebo si jen tak užít radost z pohybu.

Srdečně zvou pořadatelé AZ týmu Světlé nad Sázavou.

Jindřich Procházka
Foto: Monika Tichá
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Koupím garáž  
ve Světlé n. S.

 Cenu respektuji, platba v hotovosti 
nebo na účet ihned.

Prosím volejte nebo pište na 
tel.: 724 916 698 nebo 737 984 389.

Děkuji
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